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ТронькоПТ

КРАЄЗНАВСТВО НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ: 
ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Хронометр відраховує останні місяці тисячоліття. 
Мине ще кілька сотень днів і ми зробимо тривожний 
поступальний крок в новий період нашого буття - третє 
тисячоліття. На зламі століть ми, вдивляючись в про
житі роки, аналізуємо здобутки і прорахунки, злети і 
падіння, які були в житті попередніх поколінь.

У відродженні історичної правди, історичної справед
ливості першорядна роль по праву належить історично
му краєзнавству, яке дозволяє дослідникам дійти до 
кожного конкретного міста, села, людської долі.

Великий, складний шлях, сповнений безперечних здо
бутків і трагічних сторінок, пройшло історичне 
краєзнавство у 20-му столітті. Усвідомити, узагальнити 
набутий досвід - це значить відшукати нові дороги, які 
ведуть до храму духовності і культури нашого народу.

Українське краєзнавство веде свій славний родовід 
від легендарних літописців часів могутньої Київської 
Русі та героїчної доби козаччини, від наукових това
риств, археологічних з’їздів, комісій, видатних діячів 
літератури і мистецтва, меценатів, шанувальників куль
тури, аматорських гуртків, які започаткували ретельне 
вивчення і дбайливе збереження для прийдешніх по
колінь історичних, мистецьких, фольклорно-етног
рафічних надбань та побутово-господарських традицій 
рідного народу.

Величезне значення для становлення українського 
краєзнавства мала велика плідна діяльність історичного 
товариства Нестора-літописця при Київському універси
теті святого Володимира, наукового товариства ім.Та- 
Іраса Шевченка у Львові, Одеського товариства історії та 
істарожитностей, Подільського церковного історико-ар- 
хеологічного товариства, товариства дослідження Во
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лині, Слобідської України в Харкові і Полтаві та інших 
регіональних об’єднань науковців.

Вагомий і безцінний внесок в розвиток краєзнавства 
зробили видатні майстри художнього слова, провідні 
вчені минулого - Г.Сковорода, І.Котляревський, Т.Шев- 
ченко, І.Франко, Л.Українка, М.Драгоманов, П.Куліш, 
М.Костомаров, О.Левицький, М.Максимович, О.Мар- 
кович, К.Пассек, О.Лазаревський, М.Закревський, 
П.Єфименко, М Аркас, М.Грушевський, Д.Яворниць- 
кий, П.Чубинський, М.Берлінський, М.Біляшівський, 
Ф.Вовк, Ю.Сіцінський, Д.Баталій і багато інших.

Новий етап у розвитку історичного краєзнавства 
відкрила Українська революція, яка спиралася на досвід, 
патріотизм, самовідданість кращих представників 
національно свідомої інтелігенції. У збереженні кращих 
народних традицій, унікальних пам’яток вони вбачали 
неодмінну умову піднесення самосвідомості народу, за
поруку ствердження незалежної Української держави. 
Вже в 1917 р. у Києві розпочав свою діяльність Цен
тральний комітет охорони пам’яток старовини і мистец
тва під головуванням М.С.Грушевського. Влітку цього 
ж року з ініціативи художника С.І.Васильківського у 
Харкові було засновано товариство “Музей Слобожан
щини”, активно запрацювали “Польське товариство 
збереження пам’яток старовини”, “Польське товариство 
краєзнавче на Русі” та багато інших.

Провідну роль в розвитку і організації краєзнавчої 
роботи взяла на себе Всеукраїнська Академія наук. Вже 
в першому статуті, затвердженому в 1918 р., говорилося, 
що Академія наук у Києві “як найвища українська на
укова установа, ставить собі на меті, окрім загальних на
укових завдань, виучувати сучасне й минуле Вкраїни, ук
раїнської землі та народу”.

На початку 20-х років в структурі історико-філо- 
логічного відділу ВУАН плідно працював ряд комісій 
краєзнавчого профілю. Глибокою зацікавленістю 
відзначалась діяльність Київської комісії краєзнавства 
при ВУАН, утвореної в листопаді 1922 р. До складу на
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званої комісії входили такі відомі українські вчені, як 
А.Лобода, О.Фомін, І.Шмальгаузен, М.Птуха, В.Липсь- 
кий, П.Тутківський, М .Василенко, М.Шарлемань та 
інші.

Реальним кроком вперед у формуванні наукових 
форм краєзнавства стала діяльність на цій ниві видатно
го українського історика М.Грушевського. Утворені 
ним в 1924 р. при кафедрі історії України комісії пора- 
йоннного дослідження (Лівобережна, Полуднева, 
Західної України та Києва і Правобережжя) ставили ро
зробку регінально-історичних проблем на рівень висо
ких вимог академічної науки.

Новий поштовх в розвитку краєзнавства в Україні 
відкрила Всеукраїнська краєзнавча нарада, яка відбула
ся 25-28 грудня 1925 р. в Харкові. Її учасники обрали ук
раїнський краєзнавчий комітет, головою якого став істо
рик Матвій Яворський. До складу УКК в різний час вхо
дили академіки Д.Багалій, С.Рудницький, Д.Яворниць- 
кий, відомі вчені М.Волобуєв, О.Яната, В.Геринович, 
письменник С.Пилипенко та інші.

В умовах згортання політики коренізації, невиправда
ного зростання підозри до всього національного збоку 
партійно-державного керівництва СРСР, нелегкі часи на
стали і для краєзнавства. Під пресом ідеологічних кам
паній в кінці 20-х - напочатку 30-х рр. поступово припини
ли свою діяльність республіканські організації, обласні та 
місцеві краєзнавчі осередки, краєзнавчі видання, було 
зруйновано багато унікальних пам’яток історії та культу
ри, а звинувачені в українському буржуазному націона
лізмі, ідеалізації, патріархальщині, зв’язках з міфічними 
контрреволюційними організаціями дослідники рідного 
краю стали жертвами політичних репресій.

Але було б невірним говорити, що краєзнавство, як 
напрямок історичних досліджень, громадська подвиж
ницька праця в 30-х роках припинила своє існування. Як 
пролісок воно пробивалося через кригу тоталітарної 
системи, живилося талантом і розумом всіх небайдужих 
до власної історії і культури.
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Позитивні тенденції в розвитку краєзнавства, музей
ництва спостерігаються вже в другій половині 40-х - на 
початку 50-х років. Яскравим свідченням цього може 
служити створення при Академії наук України комісії з 
історії міст і сш, комісії з питань музейництва, динамічне 
зростання видань краєзнавчої літератури, відкриття но
вих музейних комплексів, спорудження та реставрація 
пам’яток історії та культури. Однак справжнього свого 
піднесення краєзнавство в цілому і історичне зокрема, 
досягло в 60-70-х роках у зв’язку з підготовкою багато
томної “Історії міст і сіл України”.

В 60-70-х рр. свій подальший розвиток отримали гро
мадські форми історичного краєзнавства. В 1966 р., з 
ініціативи інтелігенції було утворено Українське това
риство охорони пам’яток історії та культури. За його 
надійною підтримкою було збережено тисячі пам’яток 
історії та культури, відкрито музей народної архітектури 
і побуту.

В березні 1990 р., за пропозицією науковців Інституту 
історії України, Українського фонду культури відбувся
1-й Установчий з’їзд краєзнавців, який проголосив 
відродження Всеукраїнської спілки краєзнавців, ліквідо
ваної в 30-х роках, затвердив статут, обрав правління та 
ревізійну комісію.

В грудні 1996 р. відбувся другий з’їзд Всеукраїнської 
спілки краєзнавців, який підбив підсумки виконання ста
тутних положень і поставив завдання на майбутнє. За 
минулі роки було створено чисельні краєзнавчі осередки 
в містах і селах, в учбових закладах, виріс і згуртувався 
чисельний загін краєзнавців. За вагомий особистий вне
сок в розвиток краєзнавства в Україні 54 найбільш ак
тивних дослідників рідного краю були удостоєні урядо
вих відзнак, 92 - присвоєно звання “Почесний краєзна
вець України”.

Сьогодні, на межі тисячоліть ми повинні глибоко 
проаналізувати зроблене в розвитку краєзнавства, вия
вити основні питання в цій галузі науки і громадського 
руху, над яким повинні працювати вже на початку на
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ступного століття, сконцентрувати увагу на невиріше- 
них проблемах, підняти краєзнавчий рух на якісно ви
щий щабель свого розвитку.

В час становлення незалежної української держави 
нам вкрай необхідно зайнятися відновленням історичної 
пам’яті, духовності через вивчення минувшини кожного 
куточка рідної землі, створення вичерпних літописів усіх 
регіонів, великих і маленьких населених пунктів, 
підприємств і сільського господарства, висвітлення ма
ловідомих сторінок, пов’язаних з героїчною історією на
шого народу.

У зв’язку з цим, хотілося б зупинитись на деяких, на 
мій погляд, найважливіших завданнях, які слід вирішу
вати вже в першому десятиріччі наступного сторіччя. В 
першу чергу йдеться про дослідження історії міст і сіл, 
які зберегли чимало вижливих свідчень славної історії 
українського народу. На території нашої держави на 
сьогоднішній день нараховується більше ЗО тисяч вели
ких і малих міст і сіл. В їх числі понад 800 міст і містечок, 
яким минуло 300 років, деякі з них відсвяткували свій ти
сячолітній юзілей, частіша наближається до цієї віко
помної дати. 39 найстаровинніших українських міст 
рішенням уряду взято під державну охорону. Крім того 
на Україні близько 5000 сіл, яким теж понад 300 років.

В зв’язку з цим, першочерговим стратегічним завдан
ням краєзнавчого загалу, є видання на основі нових до
кументальних джерел правдивого об’єктивного літопису 
- багатотомної “Історії міст і сіл України”. Видання цієї 
праці дало б новий могутній поштовх розвитку крає
знавства в Україні, його наукових, громадських і шкіль
них форм, сприяло відродженню багатьох сторінок істо
ричної пам’яті і духовності нашого народу.

Друга важлива проблема, якою повинні опікуватися 
як науковці, так і краєзнавці-аматори - це збереження 
безцінної історико-культурної спадщини, яка дісталася 
нам у спадок від минулих поколінь.

В Україні під охороною держави перебуває понад 160 
тисяч пам’ятників, в тому числі 15059 пам’яток містобу
дування і архітектури. Серед міст України, уславлених
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своєю історико-архітектурною спадщиною - Київ, 
Чернігів, Львів, Переяслав-Хмельницький, Кам’янець- 
Подільський, Полтава, Харків та багато інших.

В Україні є 1399 міст і селищ та понад 8 тисяч сіл з 
цінною історико-архітектурною спадщиною, 1020 парків, 
що мають значну культурну цінність. Загалом фонд істо
ричних будівель і споруд у цих населених пунктах переви
щує 70 тисяч об’єктів. Усі вони з огляду на процес приро- 
днього старіння потребують заходів обліку, охорони, на
гляду, ремонту, реставрації, реконструкції.

49 визначних ансамблів і комплексів історико- 
архітектурної спадщини оголошено державними істори- 
ко-архітектурними та історико-культурними заповідни
ками. Восьми із них Указами Президента України нада
но статус національних.

Незважаючи на вжиті заходи, стан багатьох пам’ят
ників, що перебувають на теренах України не можна 
вважати задовільним. Більше десяти відсотків пам’яток 
архітектури, взятих під охорону держави, перебувають в 
аварійному, а майже кожна з 15 тис. - у незадовільному 
стані. Причому, в останні роки спостерігається негатив
на тенденція зменшення бюджетних асигнувань на їх ре
монт і реставрацію. Негативним є і те, що вся пам’ятко- 
охоронна робота розпорошена між Держбудом, Міні
стерством культури та мистецтв, Національною ака
демією наук та громадською організацією - Українським 
товариством охорони пам’яток історії та культури. На
став час поставити питання про створення Державного 
комітету охорони пам’яток історії та культури, який би 
взяв на себе весь обсяг робіт в даному напрямку. Не
обхідність цього кроку обумовлена також завданнями 
підготовки такого унікального видання як “Звід 
пам’яток історії та культури”. Виданий нещодавно том 
“Київ”, переконав широкі громадські кола в доцільності 
і своєчасності цієї роботи.

Істотно поліпшити стан науково-дослідних, пам’ят- 
коохоронних, ремонтно-реставраційних робіт поклика
ний прийнятий з ініціативи видатного українського
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письменника Олеся Гончара Указ Президента України 
від 9 грудня 1995 р. “Про заходи щодо відтворення ви
датних пам’яток історії та культури”. У відповідності з 
ним було створено Комісію з питань відтворення видат
них пам’яток історії та культури при Президентові Ук
раїни, визначено головні напрямки її діяльності.

Відповідно до Указу розроблено і 23 квітня цього ро
ку затверджено урядом “Програму відтворення видат
них пам’яток історії та культури України”. Вона вклю
чає 56 об’єктів-пам’яток Х-ХІХ ст., практично з усіх 
регіонів України. Тут є пам’ятки культової, цивільної та 
оборонної архітектури - собори, церкви, костьоли, ме
четі, каплиці, палаци, садиби, містобудівні ансамблі, 
фортеці, замки тощо.

Опікуючись збереженням істбрико-культурної спад
щини, ми не повинні забувати про пам’ятки Великої 
Вітчизняної війни, повинні зробити все, щоб гідно вша
нувати пам’ять тих, кому ми зобов’язані нашим сього
денням.

На зламі століть, разом із запровадженням нових тен
денцій, основним стрижнем залишається збереження ра
ритетів національної культури, що знаходяться в скар- 
бницях-музеях. На жаль, сьогодні музейні заклади дещо 
втратити динамізм. Негативно відбиваються на їх діяль
ності і економічні негаразди. Для вирішення цих про
блем необхідно впровадження нових, відповідних світо
вим стандартам форм і методів роботи музеїв, розробка 
спеціальної програми “Музей III тисячоліття”. Не мож
на не враховувати, що музеї - це наукові і громадські 
центри дослідження і популяризації історії регіону. Кож
не місто і, навіть, село, повинно мати свій музей - цей 
осередок пропаганди краєзнавства.

Важливою формою популяризації' знань про рідний 
край серед широких верств населння завжди був і зали
шається туризм, який притаманними йому засобами ви
ховує любов до Батьківщини, усвідомлення власної при
четності до великого самбутнього народу.

Останнім часом налагодилися тісні і плідні контакти 
між науковцями, туристичними організаціями, крає
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знавчими осередками.
Немає потреби наголошувати, про величезне значен

ня краєзнавства, пізнання рідного краю для виховання 
учнівської молоді, студенства. Вивчення рідного краю, 
міста, села, слід починати з дітьми, знаходити і втілюва
ти, як це робиться в деяких країнах за кордоном, форми 
і методи пізнання своєї землі. Краєзнавство і народо
знавство повинні стати основою проведення навчальної 
та виховної роботи серед учнівської молоді в суверенній 
Українській державі.

З огляду на майбутнє важливе значення матиме 
вирішення проблем, пов’язаних з викладанням краєзнав
ства в навчальних закладах. Нам здається, що учні шкіл, 
студенти вузів, незалежно від їх профілю, повинні вивча
ти курс краєзнавства (народознавства). Для цього слід 
зайнятися підготовкою для шкіл, вузів програм, підруч
ників, посібників, іншої літератури з краєзнавства та на
родознавства.

Звертаючись до майбутнього краєзнавства, не можна 
не думати про наукові кадри. При цьому приємно кон
статувати все зростаючий інтерес молодих науковців до 
краєзнавчої тематики. Лише протягом 1992-1998 рр. в 
Україні захищено 3 докторських і більше ЗО кандидатсь
ких дисертацій з цих проблем. Активно розробляється 
краєзнавча тематика в Чернігівському, Полтавському 
педінститутах, Кіровоградському педуніверситеті, Хар
ківському і Волинському держуніверситетах. Приємною 
подією стало відкриття кафедри етнології та краєзнавст
ва в Київському національному університеті імені Тара
са Шевченка. Думаю, що аналогічні кафедри доцільно 
було б створити і в інших учбових закладах.

Потребує поліпшення діяльність Наукової ради НАН 
України з проблеми “Історичне краєзнавство”. Адже са
ме вона повинна розробити і затвердити тематику кан
дидатських і докторських дисертацій, подбати про те, 
щоб краєзнавчі дослідження із року в рік збільшувалися. 
Невиправдано повільно вирішуються питання створен
ня регіональних центрів Інституту історії України НАН
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України, які покликані стати не лише науковими осеред
ками, а й своєрідними організаторами історико-крає- 
знавчоїроботи.

Вирішення цих та інших питань у III тисячолітті пот
ребує від нас великої відповідальної праці на ниві 
відродження правдивої історії незалежної України. 
Справа розвитку краєзнавства - це справа величезної ва
ги, справа всіх, хто вболіває за долю України, її минуле, 
сьогодення і майбутнє.

Савченко О.Я.

СТАН КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В ШКОЛАХ 
УКРАІНИ.ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ 

II 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, архіографії тощо. Як наука і спеціальна 
історична дисципліна краєзнавство виробило власну ме
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 інтег
раційних 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 у молодих людей чітких соціокультурних 
орієнтирів, усвідомлення свого місця в сім’ї, соціальній 
групі, суспільстві, світі.

Головна мета краєзнавчої роботи в школі якраз і по
лягає у вихованні в кожного школяра глибокої любові 
до Батьківщини, почуття поваги до національно-визво
льних традицій свого народу. Краєзнавчий матеріал ви
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конує ряд важливих дидактичних функцій: стимулюван
ня пізнавального інтересу, створення проблемної ситу
ації, забезпечення ілюстративності й наочності та ін.

Про краєзнавство написано чимало наукових і попу
лярних праць, але й дотепер немає єдиного тлумачення 
терміну "краєзнавство". Зазвичай вважається, що крає
знавством займається кожний, хто безпосередньо вивчає 
те чи інше суспільне чи природне явище на певній тери
торії. Але ж краєзнавство прагне не лише зібрати дані про 
якусь територію, але й поставити їх в залежність, виявити 
вплив одних чинників на інші, тобто прагне також дати 
комплексну картину життя місцевості чи регіону. З огляду 
на це, краєзнавство можна трактувати як "мале країноз
навство", причому є сенс виокремлювати й краєзнавство 
історичне, географічне, літературне, зоологічне тощо.

У практиці загальноосвітніх навчальних закладів побу
тує поняття "шкільне краєзнавство", яке за своїм змістом 
інкорпорує в себе різнобічне вивчення місцевого краю. Го
ловною метою шкільного краєзнавства є розв’язання 
освітньо-виховних завдань школи. Отож, під шкільним 
краєзнавством розуміється вивчення силами учнів під 
керівництвом вчителя природи, населення, господарства і 
культури своєї місцевості, свого району, області.

Історичне краєзнавство розширює кругозір учнів, дає 
можливість у буквальному розумінні доторкнутися до 
пам’яток минувшини рідного краю, краще пізнати його 
сьогодення. Причому ці знання мають не абстрактний, а 
конкретно-споглядальний характер.

Краєзнавчі заходи сприяють розвитку в учнів спосте
режливості, інтересу до самостійних досліджень, вихову
ють у них потяг до постійного вдосконгиіення знань, 
умінь самостійно поповнювати їх та застосовувати на 
практиці. Краєзнавча робота сприяє виробленню систе
ми наукових поглядів на навколишній світ, формує в 
учнівської молоді наукове розуміння законів розвитку 
природи і суспільства.

Беручи участь у краєзнавчих акціях, молодь набуває 
безліч різноманітних навичок прикладного та побутово-
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го характеру, збагачуються знаннями про батьківщину, 
плекає в собі любов до неї, формує громадянські понят
тя та якості.

Краєзнавство відіграє значну роль в патріотичному 
та ідейному вихованні, посідає чільне місце у форму-, 
ванні патріотизму молодого покоління. Особливої ефек
тивності краєзнавство набуває у поєднанні з активними 
формами пошукової роботи: походами, експедиціями та 
екскурсіями. Подорож юнаків та дівчат пам’ятними 
місцями, відвідання музеїв, стародавніх споруд, приро
дних пам’ятників формують своєрідну матрицю історич
ної пам’яті, сприяють наочному знайомству з найбільш 
цікавими моментами історії нашого народу. і

Застосування пошукових форм краєзнавчої роботи 
допомагає формуванню у підлітків активної життєвої, 
позиції, підвищує духовний і моральний рівень разом з 
фізичним гартом.

Сьогодні програми з відповідних навчальних дис-: 
циплін передбачають широкий простір для наукової і 
пошукової краєзнавчої роботи. Але, як відомо, ця робо
та проводиться не лише у позаурочний час. Цьому, зок
рема, покликана сприяти мережа краєзнавчих таї 
краєзнавчо-туристських гуртків, клубів, секцій, яких на-, 
раховується в Україні понад 20 тис. Краєзнавство в 
нашій країні культивують близько 80 центрів туризму і 
краєзнавства, 817 палаців (будинків) дитячої та юнаць
кої творчості тощо. Організованими формами краєзнав
чої роботи в Україні охоплено близько 400 тис. учнів.

Проте, не дивлячись на традиції, школа ніби по новому 
відкриває для себе краєзнавство як ефективну форму клас
ної і позашкільної роботи, спрямованої на поліпшення на
вчання і виховання школярів. Сила краєзнавства в тому, 
що воно - найбільш комплексна форма навчально-вихов
ної роботи з дітьми, насамперед позаурочної.

Немає потреби доводити величезне його значення для 
розширення й поглиблення знань учнів практично з усіх 
навчальних дисциплін. Після спокійного, дозованого в 
часі прийому школярем порцій наукової інформації, яку 
він отримує за звичайний навчальний день, на нього в
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день краєзнавчого походу, експедиції чи екскурсії обва
люється потік вражень і відомостей. Він відчуває 
емоційне задоволення від раптового збагачення своєї: 
пам’яті тисячами нових ефектів. Це відчуття, напевно, і є 
тим найголовнішим, що дає краєзнавство. '

Краєзнавча діяльність учня сприяє підвищенню рівня 
засвоєння знань і вироблення навичок з усіх предметів,' 
насамперед з історії, географії, народознавства.

Важливо усш, причетним до краєзнавчої роботи зі 
школярами, перейнятися тим, що зміст краєзнавчої робо
ти не лише в тому, щоб школярі отримували щось для се
бе, але і в тому, щоб вони щось давали. Чимало вчителів у 
краєзнавчій, особливо в експедиційній, роботі обмежую
ться лише першою фазою - збором матеріалів. Педаго
гічний же зміст вимагає завершення роботи - отримання 
суспільно корисного результату краєзнавчих пошуків і до
сліджень. Незавершеність процесу знижує не тільки інте
рес школярів, а й педагогічну ефективність такої роботи.

На жаль, не можемо констатувати, що усі вчителі до
статньо підготовлені до таких форм роботи, в яких 
поєднувалися б туризм і краєзнавство. Саме через 
непідготовленість у питаннях організації пошукових ек
спедицій і походів, техніки і тактики краєзнавчої роботи 
вчитель часто віддає перевагу досягненню мети тра
диційним способом, відомим як "подорож на парті по 
карті". Але функції' комплексного виховання неможливо 
реалізувати через книжкове краєзнавство, неможливо 
оздоровити дітей, доручивши їм працювати в архівах, 
займаючись збором матеріалу через листування, через 
мережу "Інтернет" чи навіть беручи участь у транспорт
них екскурсіях тощо.

Краєзнавча робота вимагає серйозного теоретичного 
вивчення району експедиції чи походу, привчає учнів до 
роботи з книгою, картою, періодичними виданнями, до
кументами й листами, дає їм практику виступів з до
повідями з історії й географії району експедиції чи похо
ду.

Але недостатньо обмежуватися лише цим. Краєзнавча

1.6



робота - це добра нагода за теперішніх скрутних фінансо
вих умов поповнити банк наочності навчального закладу, 
складеними юними краєзнавцями картами, схемами, ек
спонатами для шкільних музеїв (число останніх тепер 
різно скоротилося, але є надія, що це явище тимчасове).

Великої популярності серед учнівської молоді набули 
Всеукраїнські рухи та експедиції "Пам’ять", "Моя земля - 
земля моїх батьків", "Краса і біль України", "Мікрото- 
поніми України", "Сто чудес України" та ін., здійснювані 
під орудою Українського державного центру туризму і 
краєзнавства учнівської молоді Міносвіти України 
спільно з Всеукраїнською спілкою краєзнавців, Ук
раїнським географічним товариством, Радою організації 
ветеранів України, Національною академією наук Ук
раїни та іншими установами і громадськими фундаціями.

Зокрема, у травні 1998 р. Міністерство освіти, Ук
раїнський державний центр туризму і краєзнавства 
учнівської молоді, Всеукраїнська спілка краєзнавців та 
Українське географічне товариство започаткували до
вготривалу історико-географічну експедицію "Сто чудес 
України", інтерес до якої виявили учні усіх без винятку 
регіонів країни. В ході експедиції було виявлено і описа
но чимало історичних, культурних та природних пам’ят
ників, що має велике наукове і, що найголовніше, - ви
ховне значення.

На Всеукраїнський етап експедиції юні краєзнавці - 
переможці регіональних конкурсів надіслали 243 кон
курсні роботи. Так, лише в розділі "Диво рукотворне" 
було надіслано 102 нариси та 23 художні фотографії, а в 
розділі "Чарівний світ природи" відповідно 83 і 35 робіт.

Прикметним і найціннішим є те, що учасники експе
диції пересвідчилися, що кожне село, селище, місто чи 
регіон багаті на дійсно дивовижні пам’ятки національної 
культури, які слугують зв’язуючим ланцюгом між по
коліннями й народами, які проживають в Україні. 
Полікультурність стала для них не лише науковим виз
наченням, а й доконаним фактом.

З вересня минулого року започатковано Всеук
раїнську історико-крає^кавчу-якиію учшвемю*«мадеаі-
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"Пам’ять", головною метою якої є пропаганда і ак
тивізація краєзнавчого руху серед учнівських колек
тивів, їх пошуково-дослідницької діяльності з увічнення 
бойових подвигів захисників Батьківщини та вшануван
ня трудівників тилу в роки боротьби з фашизмом; вихо
вання підростаючого покоління на кращих зразках 
служіння своєму народу, вірності Україні.

Акція проводилась в два етапи: 1-й етап - "Бойові ор
дени і медалі в твоїй родині", який розпочався у вересні 
1998 р. і триватиме до 1999 р., присвячується 55-річниці 
визволення України від німецьких загарбників. 2-й етап 
- "Збережемо пам’ять про подвиг" - передбачає огляд ро
боти музеїв історичного профілю з висвітленням періоду
2-ї світової війни. Цей етап пройде з жовтня 1999 до 
травня 2000 р. і присвячується 55-річниці Перемоги у Ве
ликій Вітчизняній війні.

Аналізуючи хід першого етапу акції, можна зробити 
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 війни. Майже в усіх 
школах проведені урочисті збори, вечори, конференції, 
мітинги, місячники під девізами: "Стежками скорботи і 
подвигу", "Пам’ять-55", "Пісні, обпалені війною" тощо.

Практично в усіх куточках України пройшли науко
во-практичні конференції, присвячені цій даті, на яких 
було підбито підсумки і накреслено нові завдання.

У жовтні 1999 р. у Києві заплановано провести Всеук
раїнську конференцію "Свята спадщина", участь у якій 
візьмуть кращі представники експедиційних загонів з 
усіх куточків України.

Одним з відносно нових напрямків роботи є Мала 
академія наук та Наукові товариства учнів України, які 
є надійним шляхом виховання інтелектуальної ініціати
ви учнів, формування молодого наукового потенціалу 
країни. На сьогодні МАН об’єднує 27 територіальних 
відділень та 102 НТУ. Тут набувають знань понад 37 ти
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сяч майбутніх науковців. МАН залучає учнів до систе
матичної науково-дослідницької діяльності з історично
го, географічного краєзнавства, археології, геології, ет
нографії та фольклору.

Новою нетрадиційною формою організаційно-масо
вої роботи серед учнівської молоді, яка позитивно заре
комендувала себе на місцях, став Всеукраїнський зліт 
юних журналістів-краєзнавців.

Було також проведено 2 зльоти, в програму яких ви
ходили: робота на краєзнавчих станціях, де учасники де
монстрували свої знання, вміння і навички польових 
досліджень з різних напрямків краєзнавства, історії, ге
ографії, 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, як правило, 
оформлені в експозиції шкільних краєзнавчих музеїв і 
куточків, число яких, на жаль, зменшується. Ще 1991 р. 
в 21 тис.шкіл країни їх налічувалося понад 2100, а при 
останній реєстрації виявлено лише 1675, без урахування 
Львівської області. Ця сумна статистика не може не на
сторожувати і є свідченням того, що, не зважаючи на 
очевидні успіхи, стан справ залишається далеко не та
ким, як того хотілося б. У значній кількості загально
освітніх навчальних закладів через скорочення фінансу
вання освітньої галузі припинили діяльність краєзнавчі 
та туристсько-краєзнавчі гуртки і секції.

По-друге, бракує фахівців з краєзнавчої роботи. На 
сьогодні вже недостатньо покладатися лише на педа
гогічні вузи, а потрібно розпочати підготовку кадрів 
при обласних інститутах післядипломної освіти педа
гогічних кадрів.

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

По-четверте, загальноосвітні навчальні заклади не за
вжди належним чином співпрацюють з регіональними 
громадськими краєзнавчими організаціями, краєзнавчи
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ми музеями, не залучають їхніх фахівців до роботи з уч
нями.

Нарешті, не можна обійти увагою й суб’єктивні чин
ники, а саме - недостатню увагу більшості керівників ор
ганів управління освітою та навчальних закладів до 
краєзнавчого, напрямку навчально-виховної роботи. До
тепер вона тримається на ентузіазмі закоханих у 
краєзнавство учителів, які працюють за рахунок власно
го часу і без усякої матеріальної винагороди.

Для подолання цих недоліків та підвищення ефектив
ності краєзнавчої роботи в школі потрібно докласти 
спільних зусиль для вирішення ряду невідкладних за
вдань, а саме:

1) підготовка та підвищення кваліфікації фахівців з 
краєзнавчої роботи;

2) налагодити співпрацю загальноосвітніх навчаль
них закладів з місцевими краєзнавчими музеями, 
відповідними громадськими організаціями та установа
ми;

3) покращити матеріально-технічну базу краєзнавчої 
роботи в загальноосвітніх та позашкільних закладах;

4) постійно висвітлювати у засобах масової інфор
мації успіхи юних краєзнавців та провідних центрів; мо
рально заохочувати й матеріально стимулювати науко
во-пошукову роботу учнів та учителів.

К аньосаА М .

ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ У  СТВОРЕННІ
“ІСТОРІЇ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР”

У 60-х - НА ПОЧАТКУ 70-х рр.

В умовах незалежності України історики все частіше 
звертаються до аналізу подій та явищ, що мали значне 
суспільне звучання. У 60-70-х р. таким було створення 
унікального 26-томного видання “Історії міст і сіл Ук
раїнської РСР”, що не має аналогів у світі за глибиною і
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обсягом завдань, які вдалося розв’язати, за кількістю ав
торів. Оцінюючи громадську ініціативу, відомий історик 
- академік І.І.Мінц відзначив: “Без цих ста тисяч ен
тузіастів навряд чи можна було б створити таку фунда
ментальну працю”1. Принагідно зауважимо, що ідея 
створення подібного видання сягає у 20-ті роки, коли в 
Україні розпочалася робота по укладанню історико-ге- 
ографічного словника. У 30-х роках цю ідею відстоював
О.М.Горький. Заручившись його підтримкою, видав
ництво “Akademia” залучило до цієї роботи істориків, 
письменників, зокрема, В.Ямницького, С.Золотарьова,
В.Жакову. Ними було підготовлено рукописи з історії 
ряду міст. З місцевими авторами О.М.Горький постійно 
підтримував контакти. Так, наприклад, дізнавшись про 
творчі задуми ентузіастів-краєзнавців по написанню 
історії міста Олександрівська, він дав їм ряд цінних по
рад, а у лютому 1935 року прорецензував рукопис книги 
“Нова Горлівка”2.

На жаль, через об’єктивні і суб’єктивні причини, ця ідея 
у 30-х роках не була реалізована: робота була новою для 
історичної науки, вимагала грунтовної підготовки. У кінці 
20-30-х років підготовлені кадри з краєзнавства зазнали 
політичних репресій, частина з них загинула. У повоєнний 
час вчені неодноразово поверталися до цієї теми. У 50-х 
рр. з’явилися праці з історії Києва, Львова, Одеси, Харко
ва, Севастополя, Вінниці3. Одночасно були опубліковані 
науково-популярні, публіцистичні нариси про Житомир, 
Луганськ, Луцьк, Чернігів, Херсон, окремі села4. Розвідки, 
документальні нариси готувалися краєзнавцями Донбасу, 
Київщини, Хмельниччини, Чернігівщини, Полтавщини та 
інших регіонів. Цікавим був досвід, нагромаджений на 
Хмельниччині, де здійснювалася значна робота по вивчен
ню історії сіл. Ініціативу підтримували працівники облас
ного архіву, ісгорико-краєзнавчого музею. За їх участю 
були підготовлені нариси про смт.Гриців, с.Росоші Хмель
ницького району, с. Голосків Кам’янець-Подільського 
району та ін.

Мемуари відомих організаторів сільськогосподарсь
кого виробництва С.Бешулі, Ф.Дубковецького, Г.Мо-
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гильченка, М.Посмітного, Г.Буркацької, О.Бузницько- 
го, Д.Моторного5 певною мірою заповнювали прогали
ну з історії українського села.

Краєзнавці, наукова і творча інтелігенція, Спілка 
письменників України намагалися втілити ідею у ре
альні справи. Зважаючи на численні звернення, вище 
політичне керівництво України 29 травня 1962 р. при
ймає рішення про підготовку і видання багатотомної 
“Історії міст і сіл Української РСР”. У задумі вона ма
ла стати короткою енциклопедією про населені пунк
ти, в яких би містилися відомості від найдавніших часів 
до сьогодення.

З метою координації цієї роботи було утворено Го
ловну редколегію, до якої увійшли відомі українські 
вчені, діячі науки і культури, представники вищої шко
ли, керівники міністерств і відомств. Серед них 
М.П.Бажан, І.К.Білогуров, І.К.Білодід, П.П.Гудзенко, 
Т .І.Дерев’янкін, І.І.Компанієць, Ю .Ю .Кондуфор,
С.М .Королівський, О.Г.Митюков, І.Д .Назаренко, 
М.П.Овчаренко, С.Д.Пількевич, И.Д.Ремезовський,
І.С.Слабєєв, К.К.Цілуйко та інші. Очолив редакційну 
колегію заступник голови Ради Міністрів України до
ктор історичних наук П.Т.Тронько6.

Оскільки передбачувана праця не мала аналогів за 
обсягом і змістом, для її реалізації залучались науковці 
Академії наук України, викладачі вищих учбових за
кладів, архівні та музейні працівники, вчителі. Загалом 
у підготовці унікального видання брало участь близь
ко 100 тисяч авторів. Останнє дозволяє твердити, що 
такого масового авторського колективу не знала жод
на праця7.

Як зазначає голова Головної редакційної колегії 
П.Т.Тронько, у багатоплановій роботі по підготовці 
видання можна виразно бачити три основних етапи: 
розробка науково-методичних й організаційних засад 
(1962-1964), підготовка текстів, їх наукова апробація та 
редагування (1964-1971), період публікації книг серії8. 
Варто виділити і четвертий етап, пов’язаний з переви
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данням ряду томів російською мовою, де останній не 
обмежувався механічним перекладом текстів, а супро
воджувався активною пошуковою роботою, пе
ревіркою фактів, поглибленням аргументації. Напри
клад, при перевиданні тому “Одеська область” було 
внесено більше 200 уточнень, що стосувалися питань 
археології9.

Кожний із зазначених вище етапів мав свої харак
терні особливості, що впливали не тільки на хід підго
товки 26-томника, а й на розвиток краєзнавства в Ук
раїні.

Виключно важливим був перший етап, коли розроби 
лялися загальні принципи видання, форми взаємодії 
між науковцями і краєзнавцями-аматорами, визнача
лися конкретні завдання окремим науковим устано
вам, громадським організаціям, центральним, місце
вим архівам, бібліотекам, музеям. У квітні-травні 1963 
р. на нарадах, що проводилися з архівістами Київської 
області з питань підготовки тому “Київська область”, 
вся робота була спрямована на виявлення документів з 
історії Київщини, передусім в обласному державному 
архіві. Внаслідок цього у короткий термін було взято 
на облік 23296 документів10. На аналогічній нараді 27 
квітня 1963 р. обласна редколегія тому “Львівська об
ласть” поставила завдання по добору документів перед 
робочою групою, групами сприяння, по впорядкуван
ню історико-географічної картотеки населених 
пунктів, відомих діячів Львівщини, списку архітектур
них пам’яток11.

Розв’язати весь комплекс питань значною мірою до
помогли методичні рекомендації, затверджені Голов
ною редакційною колегією. У них розкривалися шляхи 
використання джерельної бази, окреслювалося коло 
першочергових питань. Принципово новим в рекомен
даціях стало виявлення та введення у науковий обіг 
кінофотодокументів, які мали стати не просто ілюст
раціями до текстів, а й повинні нести самостійне 
змістовне навантаження12.

Позитивно оцінюючи факти підготовки, розпов
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сюдження методичних рекомендацій, що вийшли в ко
роткому і розширеному варіантах, необхідно відзначи
ти, що вони стали вагомим кроком початку 60-х років, 
спрямованим на органічне поєднання наукових і гро
мадських форм краєзнавства.

Аналогічну мету переслідувала й організаційна 
структура видання, що об’єднувала обласні редакційні 
колегії, міські та районні комісії, групи сприяння в на
селених: пунктах, промислових та сільськогосподарсь
ких підприємствах. До складу комісій входили 
провідні вчені регіонів, викладачі вищих навчальних 
закладів, працівники архівів і музеїв, актив 
краєзнавців.

Подібним чином формувався й авторський колек
тив окремих томів. Наприклад, над томом “Полтавсь
ка область” працювало близько 1,5 тисячі авторів, з 
них: 66% - вчителі, 8% - викладачі вузів і науковці. 5% - 
архівісти, 4% - журналісти і бібліотечні працівники, 
решта - 17% - краєзнавці, працівники державних ор
ганів, громадських організацій.

Дещо іншим було співвідношення у Хмельницькій 
області. З 5-ти тисяч авторів тому 71% - вчителі, 5,7% - 
працівники музеїв і бібліотек, 22,3% - краєзнавці, 
працівники державних органів та громадських ор
ганізацій. Лише 0,8% загального числа авторів стано
вили науковці13.

Наявність цілеспрямованого пошуку, який тран
сформувався в широкий краєзнавчий рух, засвідчує те. 
що в підготовці тому “Дніпропетровська область” взя
ло участь близько 300 робочих груп, 2000 
краєзнавців14, тому “Івано-Франківська область” - 
майже 10 тисяч чоловік15, тому “Вінницька область” - 
близько 2 тисяч вчителів, культосвітніх працівників, 
журналістів16.

У томі “Івано-Франківська область” було вміщено 
51 нарис про область, місто Івано-Франківськ, 13 рай
онних центрів: 37 нарисів та 349 довідок про інші насе
лені пункти. Забезпечуючи організаційне та методичне
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керівництво підготовкою тому, комісія протягом 1962- 
1973 рр. провела 120 засідань, більше 50 нарад, де ро
зглядалися різноманітні питання. Особливу активність 
при обговоренні проблем проявили члени редколегії: 
Т.В.Бернацек, І.К.Васюта, Я.С.Мельничук, П.С.Фе- 
дорчак, В.М .Паркула, В.Я.Столярчук; науковці і 
працівники вузів: В.Ю.Твердохліб, А.К.Герасименко, 
М.С.Думка, В.М.Кравець, М.К.Кучеров, О.П.Сьома; 
працівники архівів: Н.М.Владико, О.І.Бондаренко, 
Л.А.Кирилюк, Н.М.Кулішова; облдержбібліотеки: 
Г.П.Марченко, КА.Келлер, Т.С.Саранова; обласного 
краєзнавчого музею: О.І.Синиця, І.О.Чугайда17.

Обласна редколегія постійно спиралася на міські та 
районні комісії, які спрямовували роботу авторів, залу
чали до збирання матеріалів аматорів, стежили за до
триманням термінів здачі нарисів до обласної редко
легії, організовували обговорення та затвердження 
текстів на зборах у населених пунктах, розглядали стан 
та якість підготовки ілюстрацій, перевіряли до
стовірність фактів, дат, цифр, правильність написання 
прізвищ.

Спільними зусиллями вироблялася ефективна схема 
підготовки матеріалів. Початковий текст, складений у 
тому чи іншому населеному пункті, після перевірки та 
доповнень у районних комісіях надходив у робочу гру
пу обласної редколегії. Тут він доопрацьовувався на
уковцями, спеціалістами різних галузей, звідки відре
даговані в робочій групі довідки поверталися до рай
онних комісій для обговорення і затвердження. Після 
цього текст надсилався до Головної редколегії18.

Ось приклади: Гайсинська районна комісія почала 
роботу в 1963 р. в складі 9-ти чоловік. Під її керівниц
твом працювало 26 сільських комісій, затверджених 
рішенням правлінь колгоспів та сільських рад, сходів 
сіл. У цілому, пошук, добір документів, статистичних 
даних здійснювало понад 200 ентузіастів краєзнавчої 
роботи19.

Першорядну роль у підготовці багатотомної 
“Історії міст і сіл Української РСР” відіграла Академія
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наук республіки. Загальне науково-методичне 
керівництво роботою здіснював Інститут історії, в 
складі якого був сформований спеціальний відділ 
історії міст і сіл. Його очолив відомий фахівець у галузі 
історії Уюзаїни кандидат історичних наук
І.С.Слабєєв2®. Потреба комплексного підходу до 
підготовки томів обумовила залучення до відділу 
фахівців різних галузей знань - археології, мистецтвоз
навства, мовознавства тощо. Причому, останнє аж 
ніяк не виключало участі у написанні багатотомної 
праці відповідних профільних інститутів АН України. 
Інститут археології, враховуючи матеріали розкопок та 
опубліковані відомості, склав фундаментальний покаж
чик на 8 тисяч пам’яток археології, виявлених і зафіксо
ваних у республіці. Це значно доповнило нариси і 
довідки, а також стало важливим імпульсом у справі збе
реження унікальних пам’яток минувшини, сприяло фор
муванню місцевих картотек археологічних пам’яток21.

Інститут мовознавства АН України регулярно ро
зглядав питання мовного оформлення томів на конфе
ренціях і ономастичних нарадах. Ним був підготовлений 
ряд методичних розробок, присвячених цим питанням22. 
Редколегіями і авторськими колективами томів широко 
використовувалися рекомендації “Питання мовної ро
зробки нарису про населені пункти”.

Авторам багатотомної історії стала в нагоді картоте
ка архівних та опублікованих джерел з історії ук
раїнської літератури, підготовлена науковцями Інститу
ту літератури АН України. Старший науковий співро
бітник інституту В.О.Кудін надав авторам понад 500 
консультацій".

Для роботи над текстами, консультування 
краєзнавців, редагування текстів широко залучалися 
викладачі вищих навчальних закладів. За нашими підра
хунками, здійсненими на основі звітів обласних редко
легій, у роботі брали участь викладачі близько 60 вузів 
України. Головна редакційна колегія своєю постановою 
від 21 жовтня 1964 р. рекомендувала Міністерству вищої
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та середньої спеціальної освіти України взяти це питан
ня під неослабний контроль24.

Така постановка питання була викликана тим, що на 
початковому етапі не всі з розумінням поставилися до 
підготовки матеріалів, написання історичних довідок, 
нарисів, опрацювання підготовлених текстів, про що, 
зокрема, свідчить доповідна записка, підготовлена у 
квітні 1965 р. на ім’я голови Одеської обласної редко
легії, в якій йдеться про відмову кафедри філософії 
Одеського університету, саме її завідувача - доктора 
філософії А.І.Ісгомова та доцента І.М.Шмакова, дооп
рацювати матеріали з історії населених пунктів Ро- 
здольнівського району. Згадані матеріали кафедра по
вернула обласній редколегії без доопрацювання25. .

Про поверховість підготовки матеріалів до багато- 
томника з боку працівників ряду запорізьких вузів 
свідчить рецензія на історико-економічний нарис “За
порізька область”, підготовлена співробітниками 
відділу історії міст і сіл Інституту історії АН України. В 
ній вказується на вузьку джерельну базу, ігнорування до
революційних статистичних збірників, відсутність поси
лань на монографічні й археографічні радянські видан
ня. Наслідком цього стала відсутність узагальнюючих 
і матеріалів про область, використання відомостей, що 
' розходилися з офіційними даними. Рецензенти рекомен
дували грунтовніїне висвітлити історіїо запорізького ко
зацтва, розкрити різнобічну діяльність населення 
Подніпров’я в XVII-XVIII ст., дати поглиблену характе
ристику дореволюційного соціально-економічного ста
новища регіону. Вносилися й інші суттєві пропозиції'26,

Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти Ук
раїни своїм наказом №12 від 10 січня 1968 р. “Про участь 
викладачів вузів республіки в роботі по підготовці ви
дання “Історії міст і сіл” визначило низку заходів, покли
каних докоріїпю змінити ставлення до справи з боку 
керівництва університетів, інститутів, окремих кафедр. 
Причини негативних явищ Міїнстерство пояснювало 
тим, що далеко не всі ректори, завідуючі кафедрами зро
зуміли важливість покладених на них завдань, не створи-
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ли для викладачів відповідних умов для роботи. 
Міністерство освіти України, у свою чергу, зобов’язало 
підпорядковані йому установи спільно з редколегіями 
розробити і втілити в життя конкретну програму, яка б 
забезпечувала якісну підготовку рукописів до видання, 
розглянути й обговорити їх на засіданнях вчених рад27.

Важливим фактором розширення наукових і гро
мадських форм дослідження історії рідного краю стало 
залучення краєзнавців до розробки джерельної бази ви
дання. Відзначимо, що в процесі написання вперше так 
широко використовувалися документальні матеріали дер
жавних архівів. Проведена архівістами робота по впоряд
куванню фондів, створенню грунтовних пошукових сис
тем, каталогів, виданню путівників значно наблизила 
архіви до дослідників. До середини 70-х років працівника
ми архівів республіки було тематично розписано близько 
мільйона справ, впорядковано біля 1,6 млн. тематичних 
карток. Географічний каталог Центрального державного 
історичного архіву України у Києві налічував до 300 тис. 
карток з відомостями про 20 тис. населених пунктів. 
Вінницький обласний держархів сконцентрував 97 тис. 
карток. Фундаментальні іменні та географічні каталоги 
з’явилися також в інших архівах28. Архівісти Дніпропет
ровщини, починаючи з 1962 р., регулярно працювали в 
архівах Києва, Харкова, Москви, Ленінграду, Одеси, 
Сімферополя, Запоріжжя, Херсона, Ростова-на-Дону, де 
виявили до 3 тисяч документів з історії краю, тематично 
розписали довоєнні місцеві газети, відібрали ілюстратив
ний матеріал (близько 3 тис. фото)29.

Обласні державні архіви тісно співпрацювали з об
ласними редколегіями, з районними комісіями. Напри
клад, за домогою архівістів Гайсинською районною 
комісією Вінницької області був організований пошук 
документів та матеріалів у Москві, Ленінграді, Києві. 
Зібрані сільськими краєзнавцями матеріали увійшли до 
нарисів і стали основою створення експозицій музеїв, 
музейних кімнат^0.

Підготовка “Історії міст і сіл” стимулювала видання

28



путівників, архівних довідників. Якщо в 1958 р. останні 
мав лише Державний історичний архів України, то в 
1972 р. їх було вже 24.

Пошукова робота науковців, архівістів, краєзнавців 
сприяла поповненню фондів центральних та місцевих 
архівів за рахунок документів сховищ Москви, Ленін
града, республік СРСР. Автори тому “Черкаська об
ласть” отримали з Центрального державного архіву 
Жовтневої революції. Центрального державного істо
ричного архіву в Ленінграді 2500 виписок з документів, 
320 кадрів мікрокопій, 80 машинописних. Миколаївська 
обласна редколегія одержала 1550 мікрокопій. Волинсь
ка замовила 7855 мікрокопій. 40 тис. мікрокопій отрима
ли дослідники історії міст і сіл Донбасу. За замовленням 
Київського обласного держархіву з центральних 
архівних установ СРСР надійшло 1439 мікрофотокопій, 
185 архівних машинописних копій31. Загалом з цен
тральних державних архівів СРСР, ін ш и х республік, ру
кописних відділів бібліотек в Україну надійшло 430 тис. 
кадрів мікрофільмів та 12 тис. копій документів32.

Завдяки зусиллям Архівного управління та Головної 
редакційної колегії до архівів України надійшло понад 
40 тис. справ за XVUI-XIX ст., які в роки Другої світової 
війни опинилися на території Польщі, Румунії, Чехосло- 
ваччини. Все це дозволило витримати належний науко
вий рівень статей і довідок, сприяло введенню в обіг но
вих оригінальних матеріалів.

Якщо в процесі пошуку документальних матеріалів, 
доукомплектації фондів, створення інформаційних сис
тем, провідна роль відводилася науковим працівникам і 
архівістам, то у виявленні фотодокументів важко пере
оцінити значення краєзнавчих пошуків. Спираючись на 
краєзнавців, Житомирська обласна редколегія зібрала 
близько 900 фотодокументів, Черкаська - біля 1000, За
порізька - більше 7 тис.33

Архівні установи України використовували різно
манітні форми популяризації документальних ма
теріалів серед краєзнавчого активу. Науковці Рівненсь-
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кого облдержархіву в перші роки роботи над томом 
близько 20 разів виступали на конференціях і нарадах 
директорів шкіл, учителів, інформували їх про склад до
кументальних матеріалів, надавали практичну допомогу 
у їх використанні3*. Працівники Чернівецького архіву в 
1962-1963 рр. опублікували в обласній газеті 11 статей з 
історії населених пунктів, організували 8 радіо- і S теле
передач. Вдало використовувалася ними фотогазета 
“Мовою документів”33.

У Харківському обласному архіві традиційними ста
ли “Дні відкритих дверей”. На них автори нарисів, 
довідок знайомилися з основними принципами роботи 
з документами, довідково-інформаційними системами, 
наявними архівними фондами. В ході підготовки бага- 
тотомника серйозний крок назустріч краєзнавцям зро
били бібліотеки республіки. їх  працівники доклали чи
мало зусиль для комплектації краєзнавчою літерату
рою бібліотечних фондів, створення бібліографічних 
довідників і покажчиків. Загалом у роботі взяли участь 
понад 5 тис. бібліотечних працівників. Івано- 
Франківська обласна бібліотека створила зведений ка
талог краєзнавчої літератури, що ввібрав матеріали її 
фондів, а також бібліотек міста, Державної історичної 
бібліотеки України, Львівської наукової, Львівського 
та Чернівецького університетів, топографічної карто
теки Інституту історії АН України. На його базі було 
видано два бібліографічних покажчики “Історія міст і 
сіл Івано-Франківщини”. Матеріали висвітлювалися 
через інформаційний плакат “Що нового в книгах, 
журналах і газетах про Івано-Франківську область”36.

Завдяки проведеній роботі, як відзначалося на 
підсумковому розширеному засіданні Головної ре
дакційної колегії, в республіці сформувалася струнка 
довідково-бібліографічна система. Лише в Державній 
історичній бібліотеці України зведений краєзнавчий 
каталог налічував близько 1 млн. карток37. Аналогічні 
каталоги з’явилися в усіх обласних і деяких районних 
бібліотеках. Сектор краєзнавства Харківської наукової ЗО
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бібліотеки ім.В.Г.Короленка підготував списки літера
тури з історії ряду організацій та установ Харкова, 
промислових підприємств міста. У бібліотеці в 1966 р. 
був вперше проведений і став традиційним відкритий 
перегляд краєзнавчої літератури для працівників 
місцевого видавництва “П рапор”38, читачів, 
дослідників. Така робота дозволяла широкому колу 
краєзнавців знайомитися з кращими зразками літера
тури України, інших республік. і

У Хмельницькій обласній бібліотеці з новинками 
краєзнавчої літератури можна було ознайомитися на 
засіданні краєзнавчого клубу, який відвідували викла
дачі вузів, науковці, краєзнавці. Подібні клуби корис
тувалися популярністю у бібліотеках Волинської, Тер
нопільської, Черкаської та інших областей39.

Заслуговує уваги досвід збирання краєзнавчих ви
дань окремими аматорами. Бібліофіл В.Ящук протя
гом 20 років виявляв і опрацьовував літературу з 
історії населених пунктів України. Свій доробок - 85 
машинописних книг, 49 рукописних зошитів, 500 ма
шинописних сторінок - краєзнавець передав Головній 
редакційній колегії40.

Безпосередня участь краєзнавців у підготовці 
“Історії міст і сіл Української РСР” сприяла зростанню 
їх ділової кваліфікації, відкривала найбільш активним 
можливість займатися науковою роботою. Автор ряду 
нарисів до тому “Полтавська область” Л.І.Євселевсь- 
кий захистив кандидатську, а згодом і докторську ди
сертацію. Його колега з м.Полтави - В.Н.Жук, захис
тивши кандидатську дисертацію, тривалий час викла
дала краєзнавство в Полтавському державному педа
гогічному інституті ім.В.Г.Короленка4 .̂

Обміну досвідом, взаємозбагаченню науковців і 
краєзнавців сприяла скликана Головною редколегією 
Всесоюзна конференція у Києві в 1972 р. В її роботі взя
ло участь близько 700 вчених, представників держав
них органів, громадських організацій, музеїв, архівів, 
бібліотек, краєзнавців. На пленарних і секційних 
засіданнях відзначалося, що вдале поєднання наукових
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і громадських форм дослідження історії рідного краю 
забезпечило реалізацію завдань підготовки багатотом- 
ника, піднесло історичне краєзнавство на якісно новий 
рівень.

Співдружність науковців і краєзнавців отримала ви
соку оцінку бюро Відділення історії АН СРСР. “...Мені 
здається, - відзначав на засіданні академік Б.О.Риба- 
ков, що у цього видання три життя. По-перше, процес 
підготовки. Цей процес надзвичайно важливий, тому 
що він збудив інтерес у широких мас до історії, до збо
ру історичних матеріалів, далі - друге життя - це життя 
народів, які читають і користуються цим виданням, як 
довідковим. Я  думаю, що видання буде жити і третім 
життям як історичне джерело для самих різноманітних
ЄПОХ...” 42 .

Таким чином, підготовка багатотомної історії міст і 
сіл відіграла значну роль у розвитку різних напрямів 
краєзнавства, відкрила широкі можливості для ство
рення музейних експозицій на основі зібраних ма
теріалів у селах та містах. Все це викликало значний 
інтерес до знання місцевої історії.
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С авчук О.В.

ПРОБЛЕМИ КРАЄЗНАВЧОГО РУХУ 
80-Х РР

У м а т е р іа л а х ’ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 
НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

В кінці 70-х - на початку 80-х років краєзнавство в 
Україні набуло широкого розмаху. Написання та ви
дання багатотомної “Історії міст та сіл Української 
РСР”, монографій з історії окремих заводів, фабрик, 
підприємств, колгоспів та радгоспів піднесли 
краєзнавство на якісно новий рівень. Варто підкресли
ти, що підготовка “Історії міст і сіл...” сколихнула 
краєзнавчий рух. Відомо, що авторський колектив 
цього унікального видання, аналогів якому немає у 
світі, склав близько 100 тис. краєзнавців як аматорів, 
так і професіоналів-науковців1.

Масовість краєзнавчого руху настійливо диктувала 
необхідність створення краєзнавчої організації. Про
понувалися різні варіанти і підходи щодо вирішення 
цього питання. Хмельницькі краєзнавці у 1969 р. утво
рили обласне краєзнавче товариство, яке відразу ж ро
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згорнуло активну діяльність по дослідженню історії на
селених пунктів, створенню музейних експозицій, збе
реженню визначних пам’яток історії і культури. Як 
підкреслювала голова обласного товариства Т.В.Гла- 
вак, об’єднання мало стати тією науково-творчою ор
ганізацією, яка б згуртувала навколо себе справжніх 
патріотів і поборників української культури2.

Спроби об’єднання краєзнавців у єдину організацію 
робилися також у Харківській, Сумській, Івано- 
Франківській та інших областях. Однак, при відсут
ності належної підтримки згадані спроби успіху не ма
ли. Разом з тим, ці ініціативи певного мірою підтриму
вали зусилля відділу історичного краєзнавства Інсти
туту історії України АН України, який взяв на себе 
складну і відповідальну місію - об’єднати і підтримати 
краєзнавчий рух в Україні, створити належні умови 
для розробки краєзнавчої тематики в усіх регіонах.

У процесі розв’язання проблем подальшого розвит
ку краєзнавчих досліджень відділом і Науковою радою 
з питань історичного краєзнавства була висунута і ре
алізована ідея проведення республіканських наукових 
конференцій, як форми об’єднання краєзнавчого руху. 
Ця ідея зустріла схвалення фахівців і дослідників 
рідного краю.

Перша Республіканська наукова конференція про
йшла у м. Полтаві в жовтні 1980 р. П проблематика 
відбила основні напрями історико-краєзназчих 
досліджень, які здійснювалися в Україні впродовж 60- 
70-х років^. Оргкомітетом конференції доповіді та 
повідомлення були поділені за такими основними 
секціями: “Теоретичні питання історичного краєзнав
ства”, “Дослідження історії міст і сіл, підприємств, кол
госпів та радгоспів”, “Методика викладання історич
ного краєзнавства у вгацих учбових закладах”, “Істо- 
рико-краєзнавча робота у школі”. Окремо була запро
грамована робота секції, яка мала узагальнити досвід 
історико-краєзнавчої роботи на Полтавщині. На пер
шу Республіканську конференцію було заявлено близь
ко 90 доповідей, які розкривали різноманітні аспекти
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регіональних досліджень в Україні.
Оцінюючи її роботу, відзначимо широке коло пору

шених на ній питань. Відсутність чітко сформульова
ного предмету дослідження історичного краєзнавства 
призвело до виголошення на пленарних і секційних 
засіданнях доповідей, повідомлень, присвячених пи
танням археології, мистецтвознавства, архітектури, су
часної історії України. Подібна широта проблематики 
не дозволила зосередитися на важливих, пріоритетних 
проблемах регіональної історії, стала перешкодою для 
розгортання конструктивних дискусій з питань 
краєзнавства.

Разом з .тим, ряд доповідей торкався важливих про
блем, які потребували невідкладного розв’язання. 
Член-кореспондент АН України Ф.П.Шевченко аргу
ментовано доводив, що історичне краєзнавство є 
невід’ємною частиною історіографії України, підкрес
лив, що “ ...єдиний історичний процес українського на
роду, як і кожної іншої нації, знаходить своє розкриття 
в своєрідних, конкретних фактах, подіях, що відбували
ся на території українських земель. Багатовікова 
розірваність державними кордонами українських зе
мель в минулому , що мала вплив і на суспільний ро
звиток, великий їх простір, а в зв’язку з цим різні геог
рафічні умови - це ті причини і умови, які сприяли по
яві ряду специфічних рис в історії окремих земель”4.

Ряд доповідачів (Є.М.Скляренко, З.Г.Лихолобова,
І.Л.Бутич) у своїх доповідях та повідомленнях впритул 
підійшли до визначення предмету історичного 
краєзнавства, звертаючи увагу на дослідження історії 
міст і сіл, фабрик і заводів, колгоспів і радгоспів. Н а 
жаль, у їх підходах здебільшого домінували власні на
укові інтереси, які не дозволили дати широке визначен
ня предмету історичного краєзнавства.

Незважаючи на надмірну широту тематики, прове
дений науковий форум став помітною подією в гро
мадському і культурному житті України, сприяв підне
сенню краєзнавчої роботи. На основі рекомендацій
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конференції були підготовлені рішення Міністерств 
освіти, культури України, в яких ставилися конкретні 
завдання перед вчителями, викладачами вищих учбо
вих закладів, музейними працівниками, архівістами5. 
Українське товариство охорони пам’яток історії та 
культури своєю постановою від 12 грудня 1980 р. зо
бов’язало обласні, районні, міські, первинні організації 
зосередити свою увагу на поглибленні взаємодії на
уковців і краєзнавців з метою розширення краєзнавчо
го руху6.

Друга конференція, що відбулася 19-21 жовтня 1982
р. у Вінниці, відзначалася збільшенням числа учас
ників. Для участі в ній було подано більше 200 заявок. 
Переважна більшість з них торкалася у першу чергу 
питань теорії і практики історичного краєзнавства. 
Член-кореспондент АН України Ф.П.Шевченко, мос
ковська дослідниця О.І.Кам’янцева намагалися ро
зкрити місце історичного краєзнавства в системі 
спеціальних історичних дисциплін7. Українські на
уковці С.Заремба, Н.Серогодсысий, М .Максименко, 
Г. Губенко та інші прагнули узагальнити набутий 
досвід краєзнавчої роботи у 20 - 30-х роках, викласти 
рекомендації співзвучні сучасному етапу розвитку 
! регіональних історичних досліджень8.
І Працювала спеціальна секція “Вивчення пам’яток 
j історії та культури”, що зайвий раз засвідчило розгор
тання в Україні роботи по підготовці “Зводу пам’яток 
історії і культури”, покликаного подати узагальнюючі 
відомості про історико-культурну спадщину ук
раїнського народу, зокрема нерухомі пам’ятки, що збе
реглися. У зв’язку з цим, увагу привернули доповіді 
Д.Телегіна, М.Гончаренка, В.Пархавки, П.Панченка, 
Ю.Брайченка, Г.Перепелиці, В.Ш марчук та ін., 
пов’язані з питаннями виявлення, дослідження та опи
су найбільш ццших історико-культурних об’єктів9.

Не менший інтерес краєзнавчого загалу викликала 
III. Республіканська конференція в м.Чернігові у 
жовтні 1984 р. В її роботі взяли участь дослідники Ук
раїни, Російської Федерації, Білорусії, інших республік
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СРСР. Конференція звернула увагу на коло джерел, не
обхідних для глибокого, всебічного висвітлення про
блем регіональної історії. Важливі аспекти згаданої 
проблематики порушили у своїх доповідях
0 .  Тодійчук, В.Красницький, А.Купчинський, Л.Гарче- 
ва, Н.Литвин, С.Філімонов10.

Конференція не могла пройти осторонь 40-річчя Пе
ремоги у Великій Вітчизняній війні. Розгляду окремих 
аспектів боротьби українського народу проти німець
ко-фашистських загарбників присвячувалася робота 
окремої секції. Виголошені на ній доповіді В.І.Кучера,
1. Г.Шульги, І.В.Рибака, І.І.Дробота та інших торкали
ся окремих епізодів бойових дій на радянсько-німець
кому фронті, подвигу партизанів і підпільників, трудо
вим звершенням у період відбудови народного госпо
дарства'11.

Якщо III Республіканська конференція з історично
го краєзнавства зібрала понад 200 учасників то на IV, 
яка проходила у м.Миколаєві 17-19 жовтня 1989 р. вже 
було подано близько 600 заявок12. Для конференції ха
рактерна поглиблена конкретизація досліджуваних 
проблем. На відміну від традиційних секцій, на конфе
ренції були організЬвані проблемні семінари, присвя
чені історіографії досліджень рідного краю, підготовці 
бібліографії та виданню відповідної літератури, джере
лознавству, питанням методики дослідження історії 
фабрик і заводів, регіональним аспектам аграрної 
історії тощо.

Водночас, на пленарних і секційних засіданнях ро
зглядалися традиційні проблеми, присвячені історії 
міст і сіл, викладання історичного краєзнавства у ви
щих та середніх спеціальних навчальних закладах, 
школах, збереженню національної культурної спадщи
ни.

Не меншу кількість учасників зібрала Всеукраїнська 
конференція “Розвиток історичного краєзнавства в 
контексті національного і культурного відродження 
України”, котра відбулася у м.Кам’янці-Подільському
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28 жовтня - 1 листопада 1991 р .13 Вже сама назва кон
ференції націлювала дослідників на обговорення про
блем, пов’язаних із визначенням місця і ролі історично
го краєзнавства у формуванні національної самосвідо
мості народу, відродженні духовності та культури. На 
конференції був порушений ряд принципово нових пи
тань, які протягом тривалого часу залишалися поза 
увагою дослідників. Йдеться про історію та культуру 
національних меншин на Україні, масові політичні 
репресії українських громадян, причини і наслідки го
лодомору 1932-1933 років. Чільне місце в роботі кон
ференції зайняло висвітлення питань церковної історії 
та культури.

У роботі конференції крім доповідачів взяли участь 
начальники обласних управлінь культури, директори 
музеїв, завідуючі центральним та обласними держав
ними архівами, бібліотеками. Це дозволило обговори
ти перспективну програму досліджень, котра охоплю
вала б науково-дослідні установи, вищі учбові заклади, 
громадські організації, архіви та музеї.

Крім загальної проблематики I-V конференцій з 
історичного краєзнавства заслуговує на увагу і склад їх 
учасників. За нашими підрахунками, здійсненими на 
основі програм конференцій, а також поточного архіву 
Інституту історії України НАН України, склад учас
ників конференцій розподілявся таким чином: наукові 
працівники, аспіранти науково-дослідних установ - 
25,4%; викладачі вищих учбових закладів - 44,3%; 
працівники архівів, бібліотек, музеїв - 11,2%; вчителі, 
студенти, краєзнавці-аматори - 19,1%. Як можна 
помітити з наведених підрахунків, близько п’ятої час
тини учасників конференцій складали краєзнавці-ама
тори, що засвідчує наявність серйозних зусиль відділу 
історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії Ук
раїни НАН України, організаторів краєзнавчого руху 
на місцях по залученню їх до лав пошуковців.

Високий рівень краєзнавчої роботи в Україні, гли
бока зацікавленість регіональними дослідженнями з 
боку наукових установ Академії наук України,
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громадських організацій обумовили проведення у 1987
р. Першої Всесоюзної конференції з історичного 
краєзнавства. Вона проходила у м.Полтаві. Організа
торами конференції виступили Академія наук СРСР, 
Академія наук України, Міністерства культури, освіти, 
вищої та середньої спеціальної освіти СРСР, Держав
ний комітет СРСР по професійно-технічній освіті, Дер
жавний комітет СРСР у справах видавництв, 
поліграфії та книжкової торгівлі, Радянський Фонд 
культури, Спілка письменників СРСР, Всеросійське та 
Українське товариства охорони пам’яток історії та 
культури, Полтавський педагогічний інститут 
ім.В.Г.Короленка, ряд інших організацій. Характерно, 
що подібний краєзнавчий форум не проводився в 
СРСР з 1924 р., а сам факт проведення конференції 
символізував собою відродження краєзнавства не ли
ше в Україні, а й у масштабах СРСР.

Позитивно оцінюючи проведення республіканських 
конференцій з історичного краєзнавства у 80-х роках, 
можна з певністю твердити, що вони значною мірою 
активізували увагу до регіональних історичних до
сліджень, привернули до краєзнавчої тематики сотні 
нових дослідників з числа викладачів вузів, вчителів, 
музейників, архівістів, піднесли авторитет самовідда
ної праці аматорів. Проведення краєзнавчих конфе
ренцій у різних регіонах України сприяло піднесенню 
краєзнавчого руху на місцях. Варто підкреслити і те, 
що проведення республіканських конференцій дозво
лило сукупно визначити, уточнити місце та роль 
краєзнавства на сучасному етапі, скорегувати сутність 
предмету та завдання краєзнавства.

Отже, наукові конференції у 80-х роках зіграли знач
ну роль у піднесенні краєзнавчої роботи, дали поштовх 
для поглиблення тематичної спрямованості краєзнав
ства, сприяли залученню до краєзнавчого руху нових 
пошуковців. 1

1 Радянське Поділля.-1969.-27 листопада.
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2 Республіканська наукова конференція з історичного 
краєзнавства.-Тези доп.-К .-1980.-365 с.

2 Там само.
4 Шевченко Ф.П. Місце історичного краєзнавства в 

історіографії України//Респ. наук, конфер. з істор. краєзн. 
Тези доп.-К.-1980.-С. 24-25.

5 Основні напрямки розвитку історичного краєзнавства, 
поточний архів Інституту істоірї України НАН Уркаїни.

6 Поточний архів Українського товариства охорони  
пам’яток історії та культури. Протоколи засідань Президії.- 
Спр. 26.-Арк. 1-24.

' Шевченко Ф.П. Зв’язок історичного краєзнавства з 
спеціальними історичними дисциплінами/ЯІ Респуб. наук, 
конфер. з істор. краєзн. Тези доп.-К.-1982.-С. 3.; там само. 
Кам’янцева О.І. Історичне краєзнавство та дослідження 
проблем допоміжних дисциплін.-С. 5.
t 8 Заремба С.З. Форми організації історичного 
краєзнавства на Україні в період побудови соціалістичного 
суспільства//ІІ Респуб. наук, конфер. з істор. краєзн. Тези 
доп.-К.-1982.-С. 13.

9 Телегін Д.Я. Облік, охорона пам’яток археології на 
сучасному етапі//ІІ Респуб. наук, конфер. з істор. краєзн. 
Тези доп.-К.-1982.-С. 226; там само. Гончарук M.L До  
питання про взяття на облік та охорону пам'яток Черкаської 
обалсті.-С. 228; там само. Перхавка В.Б. Деякі питання 
обліку та охорони пам’яток виробничої діяльності людей.-С. 
230, там само. Панченко П.П. Участь Вінницької обласної 
організації Українського товариства охорони пам’яток 
історії та культури в історико-краєзнавчих пошуках.-С. 240.

^  Тодійчук О.В. Значення публікацій Петербургської 
археографічної комісії для історико-краєзнавчих 
досліджень//ІІІ"Я Респуб. наук, конфер. з істор. краєзн.-К.- 
1984.-С. 18; там само. Красницький В.П. Топонімія - 
джерело дослідження історії народу (До проблеми створення 
регіональних топонімічних словників України).-С. 33; там 
само. Литвин Н.А. Мемуари передовиків виробництва 
(1921-1941) - важливе джерело по краєзнавству Доибасу.-С. 
34; там само. Філімонов С.В. Періодичні видання 
краєзнавчих установ і організацій України 20-х - 30-х років 
як джерело з історії історичного краєзнавства.-С. 35.

11 Кучер В.1. 3 історії диверсійної діяльності підпільників 
південних районів України//ІІІ-я Респуб. наук, конфер. з
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Героїчний подвиг вчителів та учнів у боротьбі з 
фашистськими загарбниками в роки Великої Вітчизняної 
війни (на матеріалах Вінничини).-С. 197; там само. Рибак 
І.В. Листи з неволі подолян - джерело викриття німецького 
окупаційного режиму.-С. 205; там само. Дробот І.І. Молодь 
Києва у  відбудові народного гоподарства у 1943-1945 рр.-С. 
214.

12 Програма IV Республіканської наукової конференції з 
історичного краєзнавства. Миколаїв, 17-19 жовтня.- 
Миколаїв.-1989.-55 с.

13 Програма УВсеукраїнськоїконференції “Розвиток 
історичного краєзнавства в контексті національного і 
культурного відродження України”. м.Кам’янець - 
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ФишпокАТ.

р о с ій с ь к а  к о л о н із а ц ій н а  ПОЛІТИКА 
НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ 
НА РУБЕЖІ XVIII-XIX СТОЛІТЬ

Приєднання Правобережної України до Росії відкри
ло новий етап у її розвитку. Петербург високо оцінював 
стратегічне значення цього регіону.

У забезпеченні своєї політики самодержавство керу
валося загальною орієнтацією на встановлення політич
ної, економічної, соціальної та духовної зверхності, вра
ховувало специфіку її етноісторичного утворення. Ха
рактер і особливості колонізації зумовлювалися спрямо
ваністю мети, випливали з конкретних обставин, якими 
відзначалася Правобережна Україна. По-перше, Право
бережжя було відносно щільно заселене і у ньому не бу
ло вільних для освоєння земель. На території 170 тис.км2 
проживало наприкінці XVIII століття 3,4 млн.чол.1 (20 
на 1 км2), більше ніж разом у Гетьманщині та 
Слобідській Україні. За густотою населення Київська і 
Подільська губернії були в Росії у числі перших2. А в ок
ремих регіонах щільність мешканців була навіть вищою. 
Зокрема, у Старокостянтинівському повіті Волинської 
губернії 1795 року вона складала 33,9 особи на 1 км2 3. 
По-друге, для Правобережної України була виключно 
великою питома вага поміщиків у загальній масі меш
канців. Доля магнатів і шляхти тут досягала 7,8 відсот
ка4 проти 2,2 відсотка в цілому по Росії5. За нашими 
підрахунками, частка дворян Правобережжя у складі на
селення переважала Лівобережжя в 5,86 рази, Південну 
Україну, відповідно - у 7,56 рази, нараховувала 135 тис. 
або третину загальної їх кількості в державі.

По-третє, з приєднанням Правобережної України ца
ризм зіткнувся з великою і надзвичайно впливовою 
національною меншиною - поляками з їх виразною 
культурно-політичною ідентичністю та соціальною кон-
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центрацією в привілейнованому стані шляхетсва, яке 
сповідувало концепцію komitiwy (станової солідар
ності). Саме польська шляхта, визначена культурно і 
політично, представляла реальну загрозу для легіти- 
мізації російської влади в краї6. До того ж польська ко
лективна свідомість сприймала Правобережжя як кре- 
сові землі, як свою повсякденну реальність, а нерідко як 
батьківщину.

І, нарешті, населення цих земель, ще до приєднання у 
склад Росії, відзначалося своєю багатоетнічністю. В 
1795 р. з 3,4 млн. мешканців Правобережної України ка
толики (майже всі за національністю поляки) складали 
350 тисяч7, євреї - 110 тисяч8. Серед населення багато- 
численними були вірмени, цигани, російські розкольни
ки (пилипони) та ін. Українці становили 88 відсотків9.

Багатоетнічність населення Правобережжя Я.Грицак 
пояснює кривавими польсько-українсько-російсько-ту- 
рецькими війнами, які вели до величезних людських 
втрат, а згодом колонізації українських земель з Мало- 
польщі і Червоної Русі (Галичини) польською шляхтою, 
українськими і німецькими селянами та єврейськими 
купцями і ремісниками10.

У загальному потоці імігрантів більшість становили 
польські поміщики, що здобули монополію на во
лодіння землею, і маєтки яких були розкидані по всьому 
Правобережжю. За поміщиками йшли безземельна (її на
зивали в народі "веретяна") шляхта і євреї. Вони осідали 
на панських землях, сплачуючи дідичам або посесорам 
грошовий чинш. З чиншової шляхти обиралися кадри 
адміністраторів панських і державних маєтків, економів, 
управителів та ін. Вона ж становила адміністративну і 
військову опору магнатів. Крім них, на пустощах осіда
ли численні втікачі від панської сваволі, які згодом пере
творилися у чиншевих селян11.

За часів Речі Посполитої і після її поділів польська 
шляхта всіляко заохочувала єврейську іміграцію в Пра
вобережну Україну. Особливо підтримувалася багата 
верхівка кагалів, що перетворилася в економічну агенту
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ру правобережних польських поміщиків12. Осередками 
єврейської колонізації виступали міста і містечка. Сфор
мована на період поділів Польщі багатоетнічність Пра
вобережної України характеризувалася абсолютною пе
ревагою українців. Проте ключові позиції в політичній, 
економічній і духовній сферах захопили національні 
меншини. Польські поміщики прибрали до своїх рук 
землі, а єврейські бюргери - оренду та торгівлю13. А всі 
разом здобули необмежену владу над українцями.

Російська колонізація Правобережжя на рубежі 
XVIII-XIX століть мала багато спільних рис із польсь
кою та єврейською колонізацією і здійснювалася з вра
хуванням їх досвіду. Вона також носила переважно ста
новий, розпорошений характер. Як і свого часу поляки 
та євреї, росіяни не могли суцільно заселити які-небудь 
території краю і створити на ній більшість серед ук
раїнців. Але, на відміну від польської колонізації, що 
проводилася передусім магнатами і шляхтою, освоєння 
Правобережної України росіянами з самого початку бу
ло зведено в ранг державної політики. Колонізаційна ек
спансія тяжіла прагненням до централізму і єдиної фор
ми державного управління. Це випливало з того, що ца
ризм не міг допустити, щоб іноземні колоністи вирішу
вали головні проблеми Росії у Південно-Західному краї. 
Її вістря, зважаючи на багаточисельність українців і зо
середження ключових позицій у руках поляків, царизм 
спрямував на створення власної адміністративної систе
ми і формування російських анклав14 в офіційно оголо
шених містах. За наказом царя територію Правобереж
ної України насильницьки, без врахування традицій 
історичного минулого і потреб, було підведено під за- 
гальноімпсрський ранжир великоруських губерній, за
проваджено державо-політичну систему з її унікальними 
методами управління і самодержавно-поліцейською вла
дою. Починаючи з 1793 р., на Правобережжі було ро
зповсюджено дію "Учреждения для управления губер
ний Всеросийской империи" від 1775 р.

Форпостами імперської політики Петербург визна
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чив міста15. їх  розвиток підпорядкувався в політичному 
плані - перетворенню прибулих росіян у панівну частину 
населення, в економічному аспекті - формуванню єдино
го всеросійського ринку і залученню фабрично-промис
лового потенціалу Правобережної України у народно
господарський механізм Росії, в соціальному відношенні 
- Центральна влада всіляко сприяла формуванню 
етнічно роз’єднаного класу міщан шляхом наповнення 
міст росіянами, поляками, євреями тощо, запроваджен
ню специфічного способу життя, спрямованого на збере
ження, утвердження і консервування феодальних відно
син, моралі і права імперії.

Промисловий і торговий прогрес міст враховувався 
лише в тих обсягах і напрямках, яких вимагали інтереси 
Росії. Тим більше, що значна частина з них входила до 
складу маєтків польських магнатів та шляхти16, де зако
номірно домінував польський вплив. Що ж до ор
ганізації нових міст, то, на думку Б.Миронова, бралися 
до уваги передусім теоретичні міркування про зручність 
управління і воєнно-адміністративні заходи царського 
уряду17. Цим, з нашої точки зору, значною мірою пояс
нюється початок занепаду багатьох міст і містечок Пра
вобережжя.

У містах зосереджувалися величезний управлінський 
апарат, розгалужена поліцейська і судова мережі, чис
ленні військові гарнізони, які з’явилися після утворення 
на Правобережжі губерній і призначення губерна
торів1̂ . Цивільний, напівмілітаризований апарат підпо
рядковувався військовому на чолі з військовим губерна
тором, який виконував головним чином внутрішню 
функцію19, і ще тісніше зв’язував з центром місцеві уря
дові та станові установи.

Усі управлінські структури в Правобережній Україні 
і, зокрема у Подільській губернії, були укомплектовані 
переважно росіянами20. Серед чиновників іноземці 
(німці, поляки, прибалта) складали 37 відсотків21. Особ
ливим засиллям іноземців у владних структурах краю 
відзначався період правління Олександра І, яким він "де
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монстративно віддавав перевагу"22. Серед повітових 
казначеев та канцеляристів Подільської губернії у 1805 р. 
вони складали понад 64 відсотки, землеміри на 83,4 
відсотки складалися з некорінних мешканців22. Досить 
великою була кількість іноземців в органах місцевого са
моуправління. Приміром, у складі виборних магі
стратських урядовців на початку XIX століття переважа
ли росіяни, євреї і поляки, греки і вірмени24. Вони засе
ляли центр міст, витісняючи українців у передмістя.

В часі колонізаторська політика, що здійснювалася 
адміністративними методами25, співпала з реалізацією 
реформ щодо зміцнення загальнодержавного механізму 
Росії26. Часті видозміни держустанов супроводжувалися 
зростанням адміністративно-чиновницького апарату, 
посиленням контролю над внутрішнім життям краю, 
більшим національним і соціальним пригніченням 
корінних мешканців. Лише за перших ЗО років кількість 
канцеляристів Київського військового губернатора 
зросла у два рази27. А протягом першої половини XIX 
століття число всіх державних чиновників збільшилося 
більш ніж у чотири рази28. Тому вже на рубежі XVIII- 
XIX століть у містах частка росіян виявилася досить 
помітною, хоч в загальній кількості населення їх було 
небагато.

Ефективним засобом заселення Південно-Західного 
. краю іншоетнічними представниками стало розкварти
рування в регіоні численних військових формувань. Ба
зувалися вони головним чином у містах, а в разі немож- 

1 ливості - у найближчих селах29. На час приєднання Пра
вобережної України до Росії (1793 р.) у Київському, 
Брацлавському, Подільському і Волинському воєводст
вах вже були розташовані війська, підпорядковані гене
ралу М.Кречетникову. у 1796-1797 рр. російське само- 
державство розмістило на Брацпавщині армію фель- 

1 дмаршала О.Суворова з штаб-квартирою у м.Тульчині. 
Починаючи з 1805 р., на прикордонній території 
Поділля і Волині зосереджувалася перша або Подільська 
армія під командуванням М.Кутузова. Кінбурнський 
Драгунський полк розташовувався у Зінькові і Со-
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лобківцях, Астраханський гренадерський - у Дунаєвцях і 
Шатаві, Український піхотний - в Кам’янці-Подільсько- 
му. В 1808 р. полки армії М.Кутузова знаходилися також 
у Вінниці, Летичеві, Могилеві, Проскурові, Ушиці30. В 
цілому у Подільській губернії наприкінці XVIII століття 
були розквартировані 23 польових полки Дністровської 
воєнної експедиції31.3  літа 1818 р. в губернії розташува
лася, 13 піхотна дивізія з штабом у Кам’янці-Подільсько- 
му. "Й бригади і полки розмістилися в Городку, Проску
рові, Чорному Острові, Ярмолинцях та інших містах і 
містечках Поділля3̂ . На Київщині, порівняно з прикор
донними Волинською і Подільською губерніями, пере
бувало значно менше російських війську, проте й тут во
ни були розміщені у самому Києві та семи повітах гу
бернії. Частини Московського мушкетерського полку, 
розквартированого у Києві, знаходилися ще в 47 селах і 
містечках Київського повіту. Козловський мушкетерсь
ких полк, чисельністю понад 2100 військових, розташу
вався у місті Умані та 72 населених пунктах Уманського 
повіту33.

Росіяни сформували на Правобережжі розгалужену 
систему прикордонної та митної служби34. Вже у серпні 
1795 р. розпочали функціонування Прикордонний 
комісаріат з розміщенням у Кам’янці-Подільському та 
Жванецький прикордонний карантин, а згодом митниці в 
Жванці, Гусятині в Волочиську35. Лише в митному депар
таменті, розташованому в Подільській губернії, нарахову
валося 220 осіб36. Для охорони державного кордону з са
мого початку прибули козацькі полки Андронова, Крас
нова і Хантенкова, а 1799 р. - гусарський полк Сухарева і 
єгерський полк Медкова з штаб-квартирами відповідно у 
Ямполі та Сатанові37. У 20-х роках XIX століття на 
південь Поділля, передусім в Могилів та його околиці 
прибуло ще 260 військових команд для забезпечення охо
рони Дубосарського митного округу38. Майже одночасно 
у Бесарабській області з’явилася третя військова бригада 
та в Подільській губернії - ще одна піхотна дивізія3̂ . З ме
тою надання допомоги в організації захисту кордону і по
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силення карантинного контролю вздовж нього були ро
зквартировані додаткові військові підрозділи восьмої 
піхотної дивізії - в Ізяславі, кірасирської дивізії - в Рівно
му, уланської дивізії - в Острозі40.

До кінця XVIII століття завершилося формування у 
південно-західних губерніях потужної репресивної маши
ни41. На основні поліцейські посади призначалися пере
важно росіяни з числа колишніх військових42. Поліцмей
стером м.Києва, зокрема, був призначений відставний 
підполковник43. Губернські роти стали укомплектовувати 
непридатними до польової служби унтер-офіцерами44. 
Для придушення селянських виступів була створена низка 
каральних команд45. До того ж на державні посади у краї 
переходили й відставні російські солдати46.

Для росіян Правобережна Україна стала місцем, де 
вони реалізовували свої здібності, знаходили широке по
ле для застосування своєї енергії. Посилюючи у краї вла
ду російської монархії, царизм докладав чималих зусиль 
для розселення росіян у містах та містечках для ор
ганізації промислів, запису у місцеве купецтво і міщани. 
Значна увага приділялася одворянюванню прибулої 
російської бюрократії шляхом пожалування маетностей, 
присвоєння рангів, підвищення на чиновницьких поса
дах тощо47.

Фінансуванням, різноманітними пільгами царизма 
заохочував іноземну, передуєш німецьку і єврейську ко- 
лонізаціїо Правобережної України. Спорадичне розсе
лення євреїв стало доповнюватися значним організова
ним їх переселенням з Білорусії з наданням відповідних 
прав та привілеїв. У 1795 р. євреїв прирівняли у правах з 
іншими підданими Росії48. Фактично привілеєм для 
євреїв стало введення у 1796 р. "смуги осілості", оскільки 
їм дозволялося оселятися в містах та містечках Правобе
режжя49, навіть у губернському Кам’янці-Подільському. 
Юридичною формою володіїіня селянами була так зва
на "кресценсія". Вона полягала в тому, щоб "забезпечити 
борг на маєтку, єврей, за особливим контрактом, здобу
вав право порядкувати всім маєком, включаючи й се
лян"50. Ще більші можливості створив закон про євреїв
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1804 р. Ним надавалося право набувати землю від 
дідичів у межі осілості. Передбачалося виділити "для 
оселення євреїв ЗО тисяч десятин скарбової землі". У 
надії залучення до хліборобства євреям були зроблені 
полегшення від податків і повинностей на 10 років51. Ще 
одним указом імператора від 1804 р. євреїв включили до 
стану купецтва і міщанства. Значною мірою переселення 
євреїв у Правобережні губернії стимулювалося законом 
від 1807 р., який давав їм право працювати в будь-яких 
ремеслах, навіть якщо вони не належали до цехів52. На 
початку XIX століття євреїв звільнили від рекрутської 
повинності і, що найбільш важливо, розширили їх 
політичні права з наданням гарантій обрання своїх упов
новажених для сприяння благоустрою, промислів і гос
подарств53.

Зацікавленість у збільшенні єврейського населення в 
своїх володіннях проявляли і польські магнати, підтри
мані офіційними властями. У матеріалах Ямпільського 
повітового суду від 5 листопада 1800 р. містяться відо
мості про те, що при заснуванні м.Ямполя П.Потоцький 
євреям, які зводили житло виготовленими в місті ма
теріалами, надавав пільги терміном на два роки, 
звільняв від усіх панських податків і повинностей. А за 
часів адміністратора Ужевського їм були надані ще й 
торговельні пільги, Тому невипадково на рубежі XVIII- 
XIX століть частка євреїв серед міщан Ямполя досягла 
86 відсотків54, а темпи збільшення їх кількості у чотири 
рази перевищували загальний ріст населення. В Жито
мирі євреї з’явилися у 20-х рр. XVIII ст., а вже з кінці 
століття вони складали третину мешканці в міста55. У 
Київській губернії на початку XIX століття серед купців 
євреї становили 21,7 відсотка, серед міщан - 56,8 56. Май
же стільки ж вони становили у Хмельнику5'. Лише у 
Подільській губернії за тридцять років (1793-1822 рр.) 
чисельність єврейського населенім, збільшилася з 44,1 
до 136,6 тис.58 або більше, ніж у 3 рази. Землі Правобе
режної України виступали об’єктом єврейської ко
лонізації і в наступні роки: якщо у 1794 р. їх частка у
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складі мешканців краю складала близько 3,6 відсотка, то 
в 1870 р. вона досягла 12,5 59.

Вже з перших днів об’єктом російської колонізації 
стали не лише правобережні українські землі, а й корінні 
мешканці. Центральна і місцева влада докладали зусиль 
аби ослабити український елемент у містах60. Для цього 
українців-землеробів витісняли на окраїни, з дозволу 
властей у містах і містечках почали поселятися для за
нять ремеслами і художніми промислами іноземні пол
онені, що присягнули на вірність Росії61. Водночас всіля
ко стимулювалося проникнення їх у ремісничі гільдії та 
інтегрування українських купців і ремісників в етнічно 
змішаний міщанський стан®.

У цей період відбувалося відносне зменшення ук
раїнського селянства, яке було безпосереднім або опосе
редкованим наслідком колонізаційної політики самодер
жавства. Доведені до відчаю селяни тікали на Південь, 
Кубань, Дон, у Молдавію, Бесарабську область, Воло
шину та Галичину і там оголошували себе вільними 
людьми. Нерідко причиною втеч ставало уникнення від 
рекрутської повинності63. У Волинській губернії з листо
пада 1796 по липень 1797 р. число втікачів досягло 16 
тис.чол.64 Майже такою була кількість втікачів за цей 
же період з Правобережжя у Галичину65. У 1810 р. 
подільські поміщики писали, що за короткий час в Мол
давію, Волощину і Галичину втекло кілька тисяч їх се
лян66. По Київській губернії у 1816 р. нараховувалося 32 
тисячі втікачів67.

На рубежі XVIII-XIX століть мало місце і організова
не переселення українців за межі Правобережної Ук
раїни. Набраних у краї рекрутів великими партіями 
відправляли для служби в інші регіони імперії. У такий 
спосіб було розділено на дві частини і переведено на 
Слобожанщину та в район Вознесенська кінно-козацьку 
Дивізію, створену свого часу для участі у війні з Напол
еоном6®. Водночас уряд Росії заохочував переселення ук
раїнських селян на землі Півдня69. Не дивлячись на те, 
Що стимулювання носило суперечливий характер 
(однією рукою підписувався наказ, який дозволяв ук-
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раїнцям переслення, - другою - на догоду поміщикам -

До того ж, у Правобережній Україні спостерігався ни
зький природній приріст українського населення, зумов
лений високим коефіцієнтом смертності, масовим само
губством та зниженням народжуваності'1.

Аналіз демографічних даних свідчить, що все податне 
чоловіче населення краю за 20 років (1795-1815 рр.) зрос
ло із 1737609 до 1957045 72, або на 12,6 відсотка. Щодо 
селян, а це переважно українці, то їх число збільшилося 
лише на 44,2 тис.осіб. На цьому фоні вже до кінця XVIII 
століття питома вага українців Правобережжя зменши
лася на 0,9 відсотка, а впродовж першої половини XIX 
століття вона знизилася з 88 до 80 відсотків73.

Російська експансія в південно-західних губерніях 
торкнулася і церкви. Керуючись принципом, за яким 
православна єдність офіційних властей і селян виступала 
фактором політичної стабільності в регіоні74, царське 
самодержавство сприяло переходу грекокатоликів у 
православ’я. А вслід за масовим поверненням уніатів до 
своєї віри, що відбулося у 1795-1796 рр. створило понад 
2,6 тис. приходів і на вакантні посади призначали 
більшість російських священиків75. До зміни власників, 
як правило російського походження, вела і секуляри
зація церковних та монастирських земель. Збільшувала
ся також кількість викладачів неукраїнського походжен
ня у навчальних закладах, підпорядкованих церкві. Так 
крок за кроком православна церква Правобережжя пе
ретворювалася в структурний підрозділ держави і става
ла все чужішою для українців.

Отже, наприкінці XVIII - на початку XIX століття 
Правобережна Україна виступила об’єктом ко
лонізаційної політики російського царизму. Засобом її 
реалізації стало інтенсивне наповнення регіону росіяна
ми та іншим іншоетнічним населенням. Здійснюючи 
суспільно-політичну і військову колонізацію, уряд Росії

видава 
бив це 
табів.
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та його органи на місцях водночас.заохочували земле
робський переселенський рух і спрямовували основний 
міграційний потік росіян, поляків, євреїв, молдаван та 
інших на Волинь, Поділля і частково західну Київщину. 
Цим самим українців витісняли з політичного, еко
номічного і духовного життя, зменшували їх питому ва
гу у складі населення краю, а також стримували процес 
їх етнокультурної та етнополітичної консолідації. *
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Кулінська С.Ю.

РЕОРГАНІЗАЦІЯ РЕМІСНИЧОГО 
УПРАВЛІННЯ КИЄВА 

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.
У другій половині XIX ст. в Києві, поряд з великими,, 

середніми та дрібними підприємствами, існувало багато 
ремісничих закладів. 1866 р. у місті нараховувалося 16 
цехів: столярний, ткацький, кушнірський, кравецький, 
крамарський, м’ясний, срібний, риболовний, шевський,, 
гончарний, музичний, іконописний, перепечський, перу
карський, бондарський та ковальський.

Управління горомадою здійснювалося ремісничою уп
равою та цеховими старшинами, які обиралися місцевими 
ремісниками, постійно жили у місті, а не за приписними 
свідоцтвами. Ремісничий голова, за статутом, виданим 
1857 р., здійснював загальне керівництво громадою, мав 
право оглядати заклади, накладати стягнення за непра
вильне ведення справ, слідкувати за тим, щоб учні, яких 
приймали в науку до майстра, отримували спеціальність, а 
у разі, якщо майстер не навчав учня ремеслу, мав право за
брати його і передати іншому. Йому також надавалося 
право перевіряти управні та цехові кошти, слідкувати за 
правилами ведення податкових книг.

Згідно цього ж статуту цехові старшини, які обиралися 
майстарми одного цеху, зобов’язані були вести облік 
ремісників, приписаних до цеху, збирати податки. У зв’яз
ку із скасуванням кріпосного права і великим припливом 
населення у місто, старшинам ставало все важче справля
тися з своїми обов’язками. Київська міська дума у 60-х ро
ках змушена була систематично "застосовувати 
найрішучіші заходи для найшвидшого поповнення усіх ка
зенних податків... і недоїмок, що записані за київською 
міщанською громадою"1 ( у цей період реміснича управа 
керувала й усіма справми міщанського стану).

Старшина бондарського цеху сповіщав управу в 
*1870 р., що він не може прискорити збір повинностей то-
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му, що у нього немає помічника, крім того, "багато 
міщан проживають у місті без посвідчення Товариства і 
знаходяться на роботах, як-то: у Київському арсеналі, у 
кравецькій і шевській майстернях військового відомства 
і на чавунній дорозі..., яких я в квартирах застати не мо
жу тому, що вони відправляються на роботу о 4 годині 
ранку, а повертаються о 7 годині вечора... Коли і заста
ну кого на квартирі, але взяти його у товариство права 
не маю, тому що вони знаходяться на казенних робо
тах"2. Багато міщан, не маючи можливості сплачувати 
непосильні податки, ховалися на березі Дніпра, ночуючи 
під човнами, в кущах, а в холодну пору року - на 
заїжджих дворах.

Протягом 60-70-х рр. XIX ст. цехове управління у 
місті поступово розвалювалося. Старшини не виконува
ли своїх обов’язків, не вівся облік приписаних до цехів. 
Не виконувала усіх своїх обов’язків і реміснича управа, 
У 1876 р. чиновники казенної п а л а т  торгівлі та ремесел 
скаржилися Київському губернатору на те, що в 
ремісничій управі їм не дають для перевірки облікових 
книг, посилаючись на те, що їх у них немає3. Старший 
радник губернського правління Луцкевич, розглядаючи 
справу про зловживання у ремісничому управлінні, 
дійшов висновку, що "в Києві не тільки цехових управ, 
але й самих цехів' не існує і тільки лише за назвою міща
ни вважаються цеховими, хоча насправді у Києві є бага
то ремісників - як місцевих, так і з інших міст. Таке без
ладне управління ремісничою справою, не говорячи про 
шкідливі наслідки цього для самих ремісників та інших 
осіб, що мали до нього відношення, завдає значної шко
ди казні, яка позбавляється визначеного законом подат
ку з промислових свідоцтв"4. Безладдя це, як вважав 
Луцкевич, допущене ремісничою управою, яка видавала 
свідоцтва всім, хто побажає. Розпорядженням "Про вве
дення в ремісничій управі точних книг про ремісників з 
усіма детальними відомостями про них"* і постановою 
від 7 жовтня 1876 р. про "утворення на законній підставі 
у м.Києві ремісничих цехів"6 губернські власті зробили
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спробу навести порядок у ремісничому управлінні міста.
Для реорганізації цехового управління у Києві не

обхідно було, перш за все, провести облік "всіх діючих 
ремісників і не ремісників, які мають ремісничі свідоцт
ва; розподілити їх по роду ремесел; провести встановле
не випробування в знанні ремесла тих, хто займається 
ремеслом; утворення з них цехів, вибір цехових уряд
ників, а. потім вже обрання членів і голови у ремісничу 
управу"7.

Виконання цього розпорядження затягнулося на чо
тири роки. Лише у 1880 р. губернським правлінням через 
поліцію були зібрані відомості про всіх, хто займався ре
меслом. Згідно з ними, у місті працювало за свідоцтвами 
- 801 майстер, а без свідоцтв - 250, які поділялися на 72 
види ремесел8. За відомостями ремісничої управи, на цей 
час у місті було 9 цехів: кравецький, пекарний, столяр
ний, шевський, срібний, перукарський, трубочисний, 
іконописний і ковальський. Але цехові старшини вже 
давно припинили свою діяльність і, цілком закономірно, 
керівництво кожним цехом припинилося. Сама ж 
реміснича управа діяла також не в повному складі. Сю
ди входили тільки ремісничий голова і члени управи, в 
той час як членами повинні були бути й старшини цехів. 
Цій управі і було запропоновано провести реор
ганізацію ремісничого управління.

На основі зібраних даних, усі види ремесел, за
реєстровані у місті, об’єднувалися у 8 цехів: столярний, 
малярський, срібний, перукарський, кравецький, шевсь
кий, ковальський та складний. У 7 перших - входили ви
робництва більш-менш близькі за профілем. У шевсько
му - об’єднувалися майстри по шиттю чобіт, черевиків, 
валіз, шорники. У кравецькому - майстри жіночого одя
гу, чоловічого, білошвейки, шапошники, рукавичники, 
підбірники хутра та ін. До срібного входили майстри по 
ремонту годинників, виготовленню золотих і срібних ре
чей, різчики печаток, гравірувальники. До ковальського 
цеху входили виробництва: ковальське, каретне, слюсар
не, слюсарно-механічне, мідницьке, бляхарне, насічка 
напильників, металево-лампове, камінотесне. До ма-
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лярського - майстри мадярської справи і красильники, жи
вописці та іконописці, палітурники та ліпники. До столяр
ного - столярі, обійники, бондарі, склярі, щіточники. У 8- 
му, складному цеху, об’єднувалися виробництва, які за 
профілем були дуже делакі одне від одного, поряд з вироб
никами продуктів харчування - пекарями, кондитерами, 
ковбасниками були пічники, сажотруси, гончарі, вироб
ники корзин, канатів, штучних квітів та ін.9

На початку 1881 року у всіх цехах були проведені 
зібрання і обрані старшини цехів, кандидати (замісни
ки), по 2 товариша (помічники), і по 2 гласних для участі 
у виборах ремісничого голови нової реорганізованої 
ремісничої управи. Ним став Георгій Шатров10.

Хоча деякі цехи були досить численні, у виборах це
хового управління мали право брати участь тільки 
місцеві жителі. По складному цеху у 1883 р. брали участь 
майстри з інших місць, які тимчасово жили у Києві і за
ймалися тим чи іншим видом ремесла. Реміснича управа, 
вказавши на те, що згідно з ремісничим статутом "...у ви
борах посадових осіб по ремісничому управлінню мо
жуть брати участь тільки майстри, приписані до цеху на 
необмежений час, а не ремісники з інших міст, записані в 
цехи лише тимчасово, на строк їх паспортів, - визнала: 
згадані вибори посадових осіб по складному цеху, які 
проведені при участі майстрів, тимчасово приписаних до 
цеху, - відмінити"11.

Прийшли майстри, несучи нерівні з місцевими, витра
ти по утриманню ремісничого управління, не брали в 
його діяльності ніякої участі. Це, цілком закономірно, 
викликало незадоволення, і в липні 1883 року майстри 
звернулися з проханням дозволити їм скликати сход для 
обговорення питання "про порушення клопотання в 
правлячий Сенат і у пана Міністра внутрішніх справ про 
надання нам права як участі у виборах на громадські по
сади, так, рівно, і бути обраними на такі на загальних 
підставах"12. Реміснича управа дала дозвіл на проведен
ня сходу, а згодом на своєму засіданні постановила по
рушити клопотання "про створення на цій управі склад
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ного цеху з прийшлих майстрів"13. Тобто малося на 
увазі, що до цього цеху увійдуть усі майстри різних реме
сел, які не є постійними жителями міста. Однак дозвіл на 
його створення реміснича управа не отримала.

Утримання ремісничої управи та цехового уп
равління важким тягарем лягало на плечі ремісників та 
підмайстрів. Крім того, що вони виконували повинності 
по міщанському стану, ремісники зобов’язані були утри
мувати за свій рахунок і все ремісниче управління. В пер
ший рік реорганізації ремісники вирішували питання 
про суми, які виділяє кожний цех на утримання уп
равління. У 1881 р. на ці цілі передбачалося витратити 
11787 крб.14 Передбачувана сума повинна була утвори
тися, перш за все, з таких податків, як внесок кожного1 
майстра по 3 крб. на утримання ремісничої управи, вне
сок за видачу підмайстрам атестатів - від 5 до 3 крб., за 
підмайстерську книжку -1,5 крб., за вступ їх до цеху - ще 
2 крб., за приписку робітника до цеху - 2 крб., учня -1,5 
крб. Крім того, з майстрів, що вперше вступали до цеху, 
планували утримувати у місті майстерню з підмайстра
ми, робітниками та учнями, стягувався внесок в розмірі 
25 крб., а з майстрів-одинків - 2 крб.15

Витрачалася ця сума таким чином: на утримання 
ремісничої управи йшло 3786 крб., або 32,1% від загаль
ної суми, на утримання цехового управління - 6792 крб., 
що складало 57,6%. З них на платню старшинам та їх то
варишам - 4360 крб. (40%).16 Старшини не хотіли поли
шати свої, досить-таки прибуткові, посади і часто при 
виборах намагалися провести свою кандидатуру, в ре
зультаті чого до губернського правління і в ремісничу 
управу надходили скарги на порушення під час виборів.

В цілому на утримання ремісничої управи і цехового 
управління йшло близько 90% всієї суми. Такий стан справ 
викликав нарікання з боку простих ремісників. Вже при 
проведенні цехових виборів у березні 1882 р. губернатор 
звернув увагу ремісничої управи на те, "що в багатьох 
цехах така незначна кількість майстрів, що самостійне 
утримання цеху дуже обтяжливе для ремісників такого 
цеху, це викликало неодноразові скарги на занадто ве
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ликі податки з них, і приймаючи до уваги те, що кожен з 
ремісників, крім податків цехових, сплачує ще податки 
по міщанському званію,... запропонував скликати за
гальний ремісничий сход, на якому... обговорити... пи
тання про об’єднання деяких цехів"17. Через кілька днів 
відбувся такий сход, у рішенні якого записано: "залиши
ти кількість цехів у попередньому його складі, але вжити 
заходів для зменшення витрат по утриманню означених 
цехів"18. Ці витрати, як вказувалося в ухвалі 1882 р., самі 
по собі зменшаться, оскільки у 1881 р. було "витрачено 
дуже багато на заново створені установи - як загальної 
ремісничої, так і цехових управ"19.1  це при тому, що за 
цеховими ухвалами на устаткування цехових кімнат 
вдділялося від 50 до 120 крб. 20

Однак, уже у січні 1883 р. на засіданні загальної 
ремісничої управи було прийнято рішення "з існуючих 
нині восьми цехів утворити чотири"21. Рапорт ремісни
чої управи про скорочення числа цехів був поданий до 
губернського правління на затвердження. Туди ж напра
вили свій протест з цього питання цехові старшини. В 
постанові губренського правління у березні 1883 р. 
відзначалося: "якщо при існуванні восьми цехів, об’єдну
ючих у собі... більш або менш подібні і нерозривні між 
собою ремесла, між майстрами цеху виникають невдово
лення і чвари з приводу прав виробництва... того чи 
іншого ремесла, то при утворенні заново запропонова
них чотирьох цехів невдоволення та чвари неодмінно 
збільшаться..."22. Тому губернське правління вирішило 
подання Київської ремісничої управи "про утворення 
замість восьми чотирьої цехів, залишити без 
наслідків"23. Підтримавши цехових старшин, які прагну
ли залишити за собою прибуткові місця, губернське 
правління вимагало скоротити видатки на управління 
ремісничими справами.

З метою зменшення податків ремісники на цехових схо
дах вже у 1884 р. ухвалили "на основі статті 59 ремісничо
го уставу 1879 р. старшинських товаришів не обирати, а 
керівництво справами цеху надати старшині"24: Таке
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рішення було прийняте в складному, срібному та перу
карському цехах, а з 1885 р. вони не обиралися і в кравець
кому цеху25. Частина ремісників минала опір таким скоро
ченням, в результаті чого у 1886 р. товариші старшини не 
обиралися тільки у двох, найбільш малочисельних цехах, - 
перукарському та срібному26. У виборах цехового уп
равління того року взяло участь по перукарському цеху - 8 
майстрів, по кравецькому - 20, по столярному - 22, по 
складному - 8, по малярному - 22, по ковальському -15, по 
шевському - більше 100, по срібному - 1027.

Однак вже у серпні 1886 р. цехове управління було 
ліквідовано, а загальна реміснича управа перетворена на 
спрощену, куди й були передані усі цехові справи28. Як
що раніше посадові особи в ремісничій управі переоби
ралися кожен рік, то тепер вибори проходили один раз у 
три роки і обиралися: голова, старшина, кандидат у 
старшини, 2 товариша і два до них кандидати. Для їх об
рання майстри одного ремесла з свого середовища оби
рали депутатів, кількість яких залежала від того, скільки 
місцевих ремісників було зареєстровано з того чи іншо
го виду ремесла. У 1890 р. майстри 19 видів ремесел об
рали 78 депутатів29, а у 1893 р. - 76 30.

Спрощена реміснича управа проіснувала 10 років. У 
1896 р. сюди було передано копію листа Міністерства 
внутрішніх справ, в якому порушувалося питання про 
ліквідацію окремого ремісничого стану. У зв’язку з цим, 
Київський губернатор просив голову ремісничої управи 
подати відомості про кількість ремісників у місті і "вис
ловити свою думку... з питання, в якому порядку і яким 
шляхом було б найбільш правильним здійснити 
ліквідацію... окремого ремісничого стану"31. У 1900 р. 
Київська спрощена реміснича управа обрала свого пред
ставника для участі в особливій комісії при Міністерстві 
фінансів з питання ремісничого учнівства та нагляду 
фабричної інспекції над ремісничими закладами32.

З березня 1902 р. Київське ремісниче управління було 
скасоване. У листі губернського правління міській уп
раві сповіщалося, що тепер "...Київ, стосовно... ремесел 
підпорядковується правилам, встановленим для селищ,
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причому майно, що належало київському ремісничому 
стану, предавалося у розпорядження Київської міської 
управи із збереженням його спеціального призначення 
на потреби ремісників і ремісничої промисловості, якщо 
названим станом при його скасуванні не буде надано 
своєму майну якогось іншого відповідного призначення 
в установленому порядку"33.

У квітні ремісничий старшина скасованого спроще
ного управління повідомив губернське правління, що усі 
справи управи готові для передачі. Губернське 
правління, в свою чергу, зобов’язало міську управу на
правити до колишньої ремісничої управи "...одного із 
членів управи на 30-те цього квітня... для прийняття 
справ і паперів скасованого ремісничого управління"34.

Отже, протягом другої половини XX ст. Київське гу
бернське правління намагалося зберегти такий орган уп
равління як реміснича управа і пристосувати його до но
вих економічних умов, здійснюючи ряд реорганізацій. 
Однак розвиток промисловості та торгівлі у Києві у цей 
період призводив до того, що все більша кількість різних 
видів ремесел зникала, а значна частина ремісників - 
майстрів, підмайстрів та учнів переходила працювати на 
фабрики і заводи міста. Це вело до зменшення числа 
цехів. Спочатку з 16 до 8, а в подальшому була зроблена 
спроба звести їх до 4. Зменшення кількості майстрів у це
хах привело до закриття цехового управління взагалі і 
створення спрощеної ремісничої управи. Із скасуванням 
ремісничого управління збір податків та нагляд за вико
нанням різних повинностей здійснювала міщанська уп
рава, а за ремісничими закладами - фабрична інспекція. * 3

* Державний архів м.Києва.-Ф. 320, оп. 2, спр. 302.-Арк. 3- 
6; од. 1, спр. І251.-Арк. 18, 31,68.

-  Там само.-Ф. 320, on. 1, спр. 1251.-Арк. 34, 34 зв., 67.
3 Там само.-Оп. 2, спр. 327.-Арк. 11.
4 Там само.-Спр. бЗЗ.-Акр. 1.
3 Там само.-Спр. 327.-Арк. 11.
6 Там само.-Спр. бЗЗ.-Арк. 1.
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2 Там само.-Арк. 1 зв.
° Там само.-Арк. 4.
'Т ам  само.-Спр. 665.-Арк. 51-59.
І” Там само.-Спр. бЗЗ.-Арк. 17,21.
}•* Там само.-Арк. 209.

Там само.-Спр. 667.-Арк. 212.
| 3 Там само.-Арк. 209,209 зв., 213.
14 Там само.-Спр. бЗб.-Арк. З зв., 4,4 зв., 5, 5 зв., 6, 6 зв., 7, 

7 зв., 8, 8 зв., 9,11,11 зв., 12, 12 зв., 13 зв., 14,14 зв., 17 зв., 20, 
20 зв., 21 зв., 22. Тут приведені дані по 7 цехах. Немає 
відомостей по кравецькому цеху.

І" Там само.
Там само.

І2 Там само.-Ф. 320, оп. 2, спр. ббЗ.-Арк. 1, 1 зв.
}” Там само.-Арк. 5.
~  Там само.
20 Там само.- Спр. 636, арк. З зв., 4, 8, 11 зв., 13 зв., 17 зв.,

21 m
Там само.-Арк. 35.

22 Там само.-Арк. 191.
23 Там само.-Арк. 191 зв.
24 Там само.-Спр. 675.-Арк. 12, 37 зв., 51.
23 Там само.-Арк. 114.
2~ Там само.-Спр. 67б.-Арк. 2,42.
22 Там само.-Арк. 2,11,18,25, 31, 37,42, 50.
2° Там само.-Спр. ббІ.-Арк. 3 ,13, 15,17,18,23, 27. 
2'  Там само.-Спр. 699.-Арк. 30-34.
'Y Там само.-Спр. 749.-Ар. 6-60.

Там само.-Спр. 803.-Арк. 2-9.
32 Там само.-Спр. 919.
"" Там само.-Ф. 163, оп. 39, спр. 374.-Арк. 20, 20 зв. 
34 Там само.-арк. 18.
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Г од Б .В ., Лахижа М .І.

МАСОНСТВО НА ПОЛТАВЩИНІ 
НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ 

XIX СТОЛІТЬ

Масонство відносять до явищ, які викликають інтерес 
своєю утаємничістю і маловивченістю. Останнім часом 
зроблено певні кроки до висвітлення історії масонства в 
Україні. Насамперед, потрібно відзначити кілька праць
О.Крижанівської*. їй вдалося узагальнити матеріал, 
опублікований з цього питання за останні два століття. І 
в основному дослідженні, і в журнальних статтях значне 
місце відводиться історії масонства на Полтавщині, зва
жаючи на роль цього регіону в житті українського наро
ду у XVIII - на початку XIX століть. Полтавщина стала 
центром формування сучасної української мови, дала 
світові багатьох визначних літераторів, художників, 
політиків, економістів, педагогів, діяльність яких заслу
говує вивчення і вшанування.

Традиційно вважається, що початок першій хвилі ук
раїнського національного відродження поклала "Енеїда" 
Івана Котляревського. Проте потрібно розглянути цю 
проблему ширше. Не слід забувати про наполегливу 
працю Г.Сковороди, українських літописців початку 
XVIII століття, широкий рух нащадків козацьких стар
шинських родів, який розгорнувся наприкінці XVIII 
століття.

У XVIII столітті українці відігравали значну роль у 
керівництві Російською імперією, поєднуючи здорове 
бажання просування по службовій кар’єрі з критичним 
ставленням до російських звичаїв та порядків. Не випад
ково серед опозиціонерів завжди були вихідці з України. 
Тому навряд чи логічно буде говорити про українське 
масонство, а тим більше про українські ідеї у масонстві.

Розглядаючи масонство як інтернаціональне і надзви
чайно складне явище, яке розвивалося на грунті бага
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товікової історії людства, виключаючи в себе як філо
софські, так і соціальні, релігійні та інші аспекти, можна 
стверджувати, що його поширення на території України 
було цілком підготовлене. Більше того, можна ствер
джувати про паралельний розвиток ідей, подібних ма
сонству. Поряд з ним на Україні наприкінці XVIII 
століття існувала ще одна філософія - "сковородинство". 
Як позитивний український тип сковородинця розгля
дався образ возного з твору І.Котляревського "Наталка 
Полтавка".

В Україну масонство проникло різними шляхами - як 
через Петербург і. Москву, так і безпосередньо із 
Західної Європи. Його поширенню сприяла невизна
ченість ідеалів, містицизм. Велике значення мала попу
лярність таких передових ідей того часу як свобода, 
рівність, братерство. Вони пов’язувались як і з 
суспільними рухами, так і з масонством. Опозиція владі 
ставала модною, проявляти її простіше й безпечніше бу
ло через таємні масонські ложі. За словами російського 
історика В.Ключевського, в Росії того часу "більше ма- 
сонствували, ніж були масонами"2.

На межі XVIII-XIX століть масонство в Росії було 
піддано репресіям, а слово "масон" стало символом сло
ва "революціонер". Саме в той час у російському ма
сонстві значну роль відігравав вихідець із Полтавщини 
Семен Іванович Гамалія, якого вважали ідеологом та 
совістю масонства. Народився він у 1743 році, навчався 
у Києво-Могилянській академії, потім - працював вик
ладачем у Шляхетному кадетському корпусі Петербур
га. З середини 70-х років XVIII століття С.Гамалія 
обіймав посаду управителя канцелярії Московського го- 
ловнокомандучого. Все життя він займався самоудоско- 
наленням, відзначався безкорисливістю. Наприклад, ко
ли йому запропонували звичайну на той час нагороду за 
бездоганну службу - 300 душ кріпосних - вш відмовився, 
мовляв, що і з своєю душею не може владнати. Ще моло
дим С.Гамалія пішов у відставку і ЗО останніх років жит
тя прожив під Москвою в с.Авдотьїно у маєтку свого
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побратима М.Новікова, який мав величезний вплив се
ред російських масонів.

Саме Москва кінця XVIII століття стала центром 
російського масонства. На українських землях таким 
центром тоді був Київ, але масонські ложі вже почали 
з’являтися і у багатьох інших українських містах, в тому 
числі в Полтаві та Кременчуці3. Серед масонів того часу 
були представники відомих полтавських старшинських 
родів - Кочубеї, Капністи, Лукашевичі, Мартоси, Пол- 
етики та інші. Кожна з цих сімей дала Росії людей, які бу
ли відомі далеко за межами Полтавщини. Багато з них 
протягом тривалого часу жили в центральних містах 
Російської імперії, займаючи важливі посади. Чимало 
зробили вони і для України. Досить згадати Григорія 
Андрійовича Полетику, який народився 1725 року у 
місті Ромни. Після закінчення Києво-Могилянської ака
демії, він працював викладачем латини та німецької мо
ви у Петербурзькій академії та у Синоді, десять років 
обіймав посаду головного інспектора морського шля
хетського корпусу. Працюючи у катерининській комісії, 
яка намагалася поширити закони Російської імперії на 
Україну, Г.Полетика як депутат Лубенського полку, за
кликав до збереження автономії України. Він написав 
два великих реферати - "Мнение на читанный в 1768 г. в 
комиссии о сочинении проекта нового уложения про 
права благородных" і "Возражение на наставление Ма
лороссийской коллегии депутату комиссии Дмитрию 
Наталину", де обгрунтовувалися права української знаті 
та ідея української автономії. Деякі історики вважають 
Г.Полетику найбільш ймовірним автором "Історії 
русів".

Багатьох талановитих людей дала світові Миргород- 
щина. У с.Обухівці в 1757 році народився Василь Ва
сильович Капніст. Після військової служби він був пере- 
дводителем київського та полтавського дворянських 
зібрань, однією з найавторитетніших фігур в Україні. 
В.Капніст товаришував з відомими діячами культури то
го часу, був знаним поетом, автором комедій "Ябеда" та
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"Оди на рабство". За деякими даними у 1791 році саме 
В.В.Капніст брав участь у таємній нараді в Берліні, де 
розглядався план включення України на правах авто
номії до Прусії.

Можна зробити висновок, що, окрім звичайних для 
того часу ідей рівності, братерства та свободи, які широ
ко проникали в передові кола російської знаті, для пред
ставників відомих українських старшинських родів акту
альною була проблема про становище на Україні, про 
свої права та статус.

Ввійшовши до когорти російської знаті, полтавські 
аристократи мали змогу прилучитися до політичного і 
культурного життя Російської імперії. Однією з складо
вих частин якого стало у XVIII столітті масонство.

Після деякої перерви, викликаної офіційною заборо
ною діяльності масонських організацій, з 1810 року вони 
знову активізували свою роботу. На початку XIX 
століття члени масонських лож входили до інших опо
зиційних організацій політичного характеру, насампе
ред декабристських.

Таким чином відбувалося пертворення слабкого не
достатньо визначеного за спрямованістю руху у більш 
організовану силу, яку можна розглядати як серйозний 
фактор тогочасного життя. С.Єфремов твердить про пе
ретворення масонства України на українське масонство, 
яке служило завданням українського громадського ру
ху4, а О.Крижанівська вважає, що масонство певною 
мірою посприяло зародженню українського національ
ного руху, передусім розвитку слов’янофедералістичних 
ідей5. Такого висновку вона дійшла, вивчаючи 
діяльність полтавської масонської ложі "Любовь к исти
не". Работа останньої дійсно мала велике значення, 
оскільки багато з її учасників були у складі організацій 
Декабристів або ж зналися з майбутніми декабристами. 
Більш того, існує припущення, що масонська ложа у 
Полтаві була зручною формою вербування учасників 
антифеодального руху, а, отже виходила за рамки влас
не масонських функцій. У цьому випадку правильніше 
буде говорити не про українізацію масонства, а про по
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силення його соціальної та політичної направленості.
До цього часу єдиним серйозним дослідженням 

історії масонства на Полтавщині залишається стаття 
полтавського дослідника початку XX століття І.Ф.Пав- 
ловського, підготовлена на базі спогадів, листів, 
досліджень і нині втрачених архівних матеріалів, які 
зберігалися в Полтаві6. Авторитет І.Павловського - 
серйозного, прискіпливого дослідника, який уважно ста
вився до документів, що видно з інших його праць, 
підвищує вартість дослідження з історії масонства.

І.Павловський стверджує, що в Полтаві масонська 
ложа була створена Михайлом Миколайовичем Новіко- 
вим - керуючим канцелярією генерал-губернатора 
М.Рєпніна у 1818 році7. М.М.Новіков - складна фігура, 
яка неоднозначно оцінювалася сучасниками. Багато з 
декабристів запідозріювали його у корисливості. Він був 
племінником відомого російського організатора масон
ства М.Новікова. Живучи в Петербурзі, М.Новіков вхо
дить до масонської ложі "Михайла", а переїхавши до 
Полтави разом з князем М.Рєпніним, організовує тут 
масонську ложу. В умовах Полтави М.Новіков був впли
вовою фігурою. Посада керуючого канцелярією дозво
ляла йому бути в курсі офіційних справ, мати мож
ливість для організаційної діяльності. Але це ж давало 
можливість для власного збагачення, за що декабристи, 
насамперед Матвій Муравйов-Апостол та князь Тру- 
бецькой, критикували його.

Полтавська ложа "Любов до істини", була створена з 
дозволу Петербурзької головної ложі "Астрея". Її 
діяльність не заборонялася властями. Пізніше, генерал- 
губернатор князь М.Рєпнін писав, що знав про дії пол
тавських масонів, але не заважав їм, враховуючи лібе
ральну політику уряду відносно масонських лож.

Посилаючись на свідчення декабристів М.Муравй- 
ова-Апостола і П.Пестеля, І.Павловський стверджує, ідо 
на базі полтавської ложі М.Новіков прагнув утворити 
таємне товариство8. Такий висновок є логічним, 
оскільки діяльність у ложі дозволяла побачити можли
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вості її членів та оцінити їх погляди. В даному випадку 
можна говорити про залучення українського та 
російського дворянства Полтавщини до всеросійського 
політичного опозиційного руху.

Не випадково, один із учасників руху пізніше ствер
джував, що якби М.Новіков не помер, то його б чекала 
така ж кара, як і дек^ф іста  П.Пестеля.

Проте Полтавська ложа не встигла перерости у якусь 
політичну організацію, що неодноразово підкреслюва
лося під час слідства у справі декабристів.

Навряд чи відповідає істині твердження І.Пвловсько- 
го, що існувало дві ложі - в Полтаві та Полтавському 
повіті9. Існувала одна ложа в Полтаві. Очевидно, ос
новні її документи зберігалися у маєтку М.Новікова в
с.Писарівці, що знаходиться за ЗО кілометрів від Полта
ви. Засідання ж ложі проходили неподалік від міста в 
маєтку одного з членів товариства із села Тарновщини 
(суч.Тернівщина).

За підрахунками істориків, до складу Полтавської 
ложі входив 21 чоловік10. Проте, цю цифру слід вважати 
умовною. Оскільки документи ложі було знищено, то 
дехто з її членів прагнув відмовитися від участі у ма
сонському русі.

Серед активних членів масонської ложі в Полтаві 
можна назвати намісника майстра ложі Семена Кочубея 
- колишнього губернського предводителя дворянства, 
багатого мецената. Він подарував Полтаві цегельний за
вод, дешево продав власну садибу інститутові шляхет
них дівчат, побудував інтернат для бідних дворян тощо. 
Членами ложі були брати С.Алексєєв - хорольський 
предводитель дворянства, який мав маєток у Багачці та 
Д.Алексеєв - катеринославський губернський маршалок. 
Це свідчить про широту впливу полтавської організації 
масонів.

У роботі О.Крижанівської називаються полтавські 
масони: театральний діяч П.Є.Барсов, ротмістр
І-М.Бібіков, чиновник міністерства фінансів О.П.Велич- 
Ко> дворянин С.Р.Война, підполковник В.А.Глінка, гу
бернський прокурор Горбовський, титулярний радник,
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маршалок Я.А.Горленко, дійсний статський радник, 
викладач Академії мистецтв В.І.Григорович, 
Л.М.Дьяков, чиновник з особливих доручень 
О.Й.Імберг, полковник І.Н.Карпов, поет В.В.Капніст, 
який був маршалком Київської губернії, надвірний рад
ник, полтавський губернський маршалок С.Ф.Левенець, 
переяславський повітовий маршалок В.Д.Лукашевич, 
ад’ютант генерал-губернатора А.Є.Панін, віце-губерна
тор Свєчін, поміщик В.Тарнавський, який служив у Ге
неральному суді, чиновник Шафоронський та маршалок 
В.І.Черниш11.

Серед осіб, що "близько стояли до Кочубея" І.Пав- 
ловський згадує колишнього Полтавського голову, куп
ця Зеленського12. Дехто прагнув зарахувати до масонів і 
генерал-губернатора князя М.Рєпніна, оскільки до ложі 
входило чимало людей з його оточення.

Очевидно, масонами були і деякі інші жителі Полтав
щини. У братів Муравйових-Апостолів були знайдені 
залишки масонської кореспонденції та масонські знаки. 
Знайшов їх під час обшуку і відправив у Полтаву 
Рєпніну ротмістр Бібіков - колишній масон.

Входження до масонської організації розглядалося як 
ознака належності до певного вибраного кола людей.

Полтавська масонська ложа діяла більше року і була 
закрита за вказівкою властей. Після поразки декабрис
тського руху з Петербурга надійшло розпорядження про 
арешт деяких учасників колишньої масонської ор
ганізації. Підстави для арештів були, оскільки пол
тавські масони підтримували зв’язки з декабристами. 
М.Новіков сприяв поповненню декабристського "Союзу 
благодєнствія", про що свідчив на допиті Муравйов- 
Апостол, але полтавська ложа, на думку Пестеля, так і 
іне перетворилася на політичну організацію.

Виконуючи розпорядження Петербургу, генерал-гу
бернатор М.Рєпнін негайно взяв під арешт вказаних у 
документі членів масонської організації. Проте, корис
туючись інформацією з канцелярії генерал-губернатора, 
сини покійного М.Новікова спалили папери батька, які,
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зберігалися після продажу писарівського маєтку в садибі 
поміщиці Г.Велецької. Те ж зробив і син хворого В.Тар- 
новського. Вилучені матеріали не мали компрометуючо
го значення. Колишні масони з в’язками паперів були 
відправлені до столиці. Проте, у березні 1826 року Кочу
бей і Алексеев були звільнені від усяких підозр, про що 
їм видали відповідні сертифікати.

В.Лукашевич був ув’язнений у Петропавлівській фор
теці, а пізніше - висланий під нагляд до свого маєтку в 
Борисполі.

Свідчення щодо другої масонської ложі на Полтав
щині менш переконливі. Прийнято вважати, що її засну
вав у першій половині 20-х років XIX ст. Василь Лука
шевич. До "Малоросійського таємного товариства" крім 
нього входили згадані С.Кочубей, В.Тарнавський, брати 
Алексєєви13. На слідстві В.Лукашевич рішуче заперечу
вав наявність товариства і офіційні органи дійшли вис
новку лише про намір створення організації, яка вино
шувала плани автономії України..

Ім’я В.Лукашевича було досить відомим на той час. 
Ще у 1807 році його звинувачували у пронаполе- 
онівєьких настроях. Як багата і авторитетна людина, він 
мав вплив у масонській організації. Своє прагнення за
йматися масонською діяльністю на слідстві він поясню
вав привабливістю масонських ідей, захопленістю місти
кою тощо.

Останнім часом ім’я В.Лукашевича стали часто згаду
вати у зв’язку з ідеєю автономії України. Його діяльність 
У цьому напрямку підтверджували на слідстві декабрис
ти, але слідчі зробили висновок про те, шо це були лише 
наміри і якоїсь конкретної діяльності у напрямку авто
номізації зробленого не було.

Разом з тим, сама постановка питання свідчить про 
розвиток ідеї української державності, яка знайшла 
пізніше оформлення у документах Кирило-Мефодіїв- 
ського товариства і, насамперед, у маловідомих консти
туційних проектах ще одного вихідця з Полтавщини 
1 ригорія Андрузькогс14.

Відомо також, що В.Лукашевич у 1818 році був чле-
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ном київської масонської ложі "Об’єднаних слов’ян", а 
заступником майстра ложі В.Лукашевича був майбутній 
начальник корпусу жандармів полковник Дуббельт15. 
Це ще раз засвідчує, що представники влади не бачили 
загрози від діяльності масонських організацій і лише з 
виникненням таємних політичних товариства з’явилося 
побоювання про їх можливе злиття з масонським рухом.

На прикладі масонів Полтавщини можна простежити 
тенденцію переростання масонського руху в рух 
політичний. Але проходило це не шляхом перетворень у 
масонських організаціях, а через вступ окремих масонів 
до організацій політичних.

Після поразки декабристського руху, офіційної забо
рони існування на терені Російської імперії будь-яких 
таємних організацій, масонський рух став ще більш 
таємним. Змінилося і ставлення громадськості до нього. 
Так, в тридцятих роках у суді Петербурга розглядалася 
справа про жорстоке поводження із селянами роменсь- 
кої поміщиці Валевникової. Виправдовуючись, вона 
стверджувала, що неслухняність селян пояснюється на
явністю в Росії масоніві6.

Проаналізовані вище матеріали свідчать про поши
реність масонства в Російській імперії. Оскільки до ма
сонських організацій входили переважно представники 
аристократичних сімей, можна говорити про певну да
нину моді і популярність у середовищі аристократів кла
сичних масонських ідей. На території Полтавщини ма
сонство існувало нетривалий час, проте його вплив на 
суспільно-політичне життя був помітним.

1 Крижанівська О.О. Таємні організації в Україні. 
Масонський рух у XVIII - на початку XX ст.-К.-1998.; 
Крижанівська О. Історія масонства в Україні: інформаційно- 
довідковий СЛОВНИК.-К.-1997.

2 Ключевский В. Сочинения в девяти томах.-Т. ІХ.-М.- 
1990.-С. 47.

3 Крижанівська О. Масонство в Україні в другій половині 
XVIII-XIX століття//Історія в школах України.-1997.-№1.-С. 3.
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4 Єфремов С. Масонство на Україні//Наше минуле.-1918.- 
№3.-С. 9.

5 Крижанівська О. Масонство в Україні...-С. 3.
6 Павловский И.Ф. Массонская ложа в Полтаве/Лруды 

Полтавской ученой архивной комиссии.-Т. б.-Кн. 1.-Полтава, 
1907.-С. 3-15.

7 Там само.-С. 3.
8 Там само.-С. 5.
“ Павловский И.Ф. К истории полтавского дворянства. 

1802-1902.-Т. 2.-Полтава, 1907.-С. 1.
10 Крижанівська О. Масонство в Україні...-С. З (близьку до 

неї цифру називає й І.Ф.Павловський).
П Крижанівська О. Таємні організації в Україні...-С. 128.
12 Павловский И.Ф. К истории полтавського 

дворянства...-Т. 2.-С. 3.
73 Крижанівська О. Масонство в Україні...-С. 4.
14 Див.: Лахижа М., Год Б., Киридон П. Маловідомі 

сторінки історії та культури Полтавщини.-Ч. I.-Полтава, 
1997.-С. 13-15.

15 Павловский И.Ф. Массонская ложа в Полтаве...-С. 13.
10 Там само.-С. 14-15.

Савчук В. О.

КРАЄЗНАВЧІ ОСЕРЕДКИ ПОДІЛЛЯ
V?n  Y  PP V V  ГТ  •

ВИТОКИ, ДЖЕРЕЛА, ЗДОБУТКИ

Впродовж багатьох років подільське краєзнавство 
виступало своєрідною візитною карткою культурного та 
наукового життя регіону. Розвідки, фундаментальні 
праці краєзнавців високо підняли подільську школу 
краєзнавства. їх доробок став суттєвим додатком до за
гальної картини історичного розвитку народу України, 
внеском у його духовну скарбницю. І це закономірно, бо 
Поділля мало глибокі давні традиції історичного і куль
турно-духовного плану. Це живило широкий розвиток 
історико-краєзнавчих досліджень.

Краєзнавство Поділля почало формуватися у сере
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дині XIX століття. Найбільш характерною його озна
кою був етнографо-фольклорний напрям. Саме у етног
рафічній експедиції знайомився з Поділлям Т.Шевченко. 
У Немирові працював фольклорист-фанатик О.Марко- 
вич. Він залишив у спадок тисячі записів народних 
пісень, легенд, приказок, балад. Його талант високо 
цінили Т.Шевченко, П.Куліш, М.Гоголь, Л.Глібов, 
М.Максимович, літератори та музиканти, поборники 
національної культури1.

Немало подільських народних пісень подав у своїх 
знаменитих випусках відомий український композитор 
М.Лисенко. Серед його найбільш активних кореспон- 
дентів-записувачів народної пісні, що проживали на 
Поділлі, був С.Венгржиновський. Народився він на 
Поділлі, навчався у Кам’янець-Подільській духовній 
семінарії. Після її закінчення вступив до Одеського 
університету. За життєвих обставин його не закінчив. 
Працював у Бесарабії, але найдовший проміжок свого 
життя провів у Гайсині. Звідси він адресував М.Лисенку 
багато пісень, записаних у Бесарабії і на Поділлі2. Бага
ту фольклорну спадщину залишив також інший вихова
нець Кам’янець-Подільської духовної семінарії - К.Шей- 
ковський. Навчаючись на першому курсі історико-філо- 
логічного факультету св.Володимира. К.Шейковський 
підготував етнографічний та фольклорний збірник під 
назвою “Побут подолян”. Під аналогічною назвою ці 
розвідки у двох томах були опубліковані у 1859-1860 рр. 
У них автор на широкому фактичному матеріалі знай
омить читачів з побутом подолян, наводить тексти 
пісень, казок, приказок, повір’їв, загадок. Книга отрима
ла позитивну рецензію у журналі “Современник”. В №9 
за 1860 рік відзначалося, що книга КШейковського має 
“слушні міркування філологічні, археологічні”, нею 
“покладено початок добрий”3.

Окрім ентузіастів краєзнавчої роботи, у середині XIX 
ст. на Поділлі починають формуватися краєзнавчі ор
ганізації. Одним із перших стало Товариство 
подільських лікарів, утворене 14 жовтня 1859 р. У,
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Кам’янці-Подільському. Очолив його відомий лікар і на
уковець О.Кремець. Діяльність товариства вже 
висвітлювалася дослідниками4. Варто лише підкресли
ти, що товариство на той час нараховувало 136 чоловік. 
Це були лікарі, аптекарі, природодослідники, ветерина
ри, дантисти, які представляли Подільську, Волинську, 
Київську губернії, Бесарабію, Прусію, міста Кострому, 
Вільно, Вологду, Архангельськ, Варшаву, Краків, Па
риж. Товариство мало бібліотеку із 3520 книг, створило 
музей, у якому налічувалося 5040 експонатів5.

Розгалужена організаційна структура складалася з 11 
груп, в тому числі археологічної та нумізматичної. 
Засідання відбувалися 20-25 разів на рік. Крім спільних 
засідань товариства, проводилися збори комісій, які ро
зглядали в основному питання стану медицини на 
Поділлі. Товариство розробило і затвердило програму 
медико-топографічних спостережень у краї, на виконан
ня якої у Варшаві було видано п’ять випусків “Ма
теріалів до топографії лікарської статистики Поділля”. 
У випусках публікувалися статті, повідомлення, доку
менти з історії медицини регіону, побутових умов меш
канців Поділля тощо6.

Керуючись доносами, звинуваченнями у поширенні 
національних ідей, на початку 1865 р., подільський гу
бернатор вжив ряд репресивних заходів до окремих 
учасників Товариства, припинив врешті-решт його 
діяльність. Відновити її вдалося лише у 1878 р. завдяки 
зусиллям^ К.Пшиборовського, О.Наркевича, доктора 
Г.Ротте, Й.Ролле, Г.Фарендгольця, А.Старцева7.

У цей період визначився й інший осередок краєзнав
чої роботи на Поділлі - Подільський єпархіальний істо- 
рико-статистичний комітет, заснований у 1865 р. Одним 
із активних його учасників і організаторів був відомий 
композитор М.Римський-Корсаков, який до 1900 року 
проживав у с.Голосків, шо під Кам’янцем-Подільським. 
М.Римський-Корсаков організував написання у повітах 
нарисів про міста і села губернії, збирав документальні 
свідчення про життя у регіоні. Значну роботу у цьому 
плані провадив колишній вчитель Кам’янець-
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Подільської духовної семінарії П.Глищинський, який, 
починаючи з 1850 р., працював над історичним описом 
Подільської єпархії8.

Щодо праць, в яких досліджувалося історичне мину
ле Поділля, то слід зазначити, що їх готували в основно
му учені, що проживали поза межами губернії. Зокрема, 
археологічні дослідження тут проводив відомий історик 
В.Антонович. Історію краю частково розкривала праця 
М.Петрова-Батюшкова “Подолия-историческое описа
ние” (1891 р.). Із фундаментальних праць можна відзна
чити: Молчановського “Очерки известий о подольской 
земле до 1434 г.”, М.Грушевського “Барское староство” 
з двома томами актів “Архива Юго-Западной России”. 
Сімашкевича “Историко-географический и этнографи
ческий очерк Подолии”. Значним внеском була “Архео
логічна карта Подільської губернії”, складена Ю.Сіцін- 
ським та робота В.Гульдмана: “Памятники старовины в 
Подолии”9.

Отже, на рубежі XIX - початку XX століть подільське 
краєзнавство трималося в основному на ентузіазмі окре
мих краєзнавців. Краєзнавчі осередки, такі як історико- 
статистичний Комітет (згодом церковне історико-архео- 
логічне товариство) та заснований ним музей, Товарист
во подільських лікарів, хоча і проводили певні дос
лідження краю, однак надавали їм специфічного харак
теру, вирішували вузькі проблеми у рамках своїх інте
ресів. Та інакше не могло бути, адже більшість населен
ня Поділля залишається неграмотним, далеким від 
вирішення краєзнавчих проблем. На кінець XIX ст., на
приклад, на Поділлі нараховувалося 687873 особи у віці 
від 10 до 19 років. Питома вага освіченості серед них 
складала 36,9% 10. Та й прошарок серед інтелігенції - 
вихідців з Поділля був також малий. Це послужило ос
новною причиною того, що комплексно досліджували 
Поділля історики Києва, Вільно, Кременця, частково 
Херсону11.

Початок XX ст. знаменувався розширенням тематики 
краєзнавчих пошуків. Його тематична спрямованість,

78



проблематика, завдання і методи пов’язані з іменами 
Ю.Сіцінського, Г.Брілінга, П.Бучинського, Н.Григо- 
р’їва, письменників Л.Глібова, С.Руданського, Л.Ук
раїнки. Кожен з них привносить у краєзнавство свої упо
добання, однак вони мали одну спільну рису - любов до 
Поділля, його історії, бережливе ставлення до традицій, 
культурної спадщини краю.

Церковне історико-археологічне товариство до 1916
р. видало 12 томів “Трудов”, котрі містили великий фак
тичний та документальний матеріал12. На хвилі 
національно-патріотичних почуттів у цей час виникає 
принципово нова організація, яка з перших днів засну
вання почала ставити питання комплексного вивчення, 
збереження, поширення української культури - 
“Просвіта”. На Поділлі вона виникає у 1900 р. і відразу 
виявляє себе активною поборницею усього українсько
го13. Подібна діяльність викликає занепокоєння влади, 
котра вдається до репресій. Не обминули вони і Поділля. 
У 1914 році серед активних діячів кам’янецької 
“Просвіти” проходять обшуки, арешти, висилки. Зреш
тою “Просвіту” забороняють1'*.

Проте кількість організацій краєзнавчого спрямуван
ня починає збільшуватися. З’являється Подільське това
риство дослідників та аматорів природи. Разом із В.Лас- 
карьовим, А.Набоких, С.Маньковецьким його організу
вав у вересні 1911р. П.Бучинський - професор, що наро
дився у с.Довжок Кам’янець-Подільського повіту. За 8 
років існування (1911-1919) товариство опублікувало 4 
томи “Записок”, видало ряд історико-бібліографічних 
публікацій про відомих природодослідників, налагоди
ло плідні зв’язки з аналогічними організаціями Петер
бурга, Москви, Києва, Орла, Єкатеринбурга, Полтави, 
Вятки, Нижнього Новгорода та ін. Всього товариство 
мало зв’язки майже з 50 природодослідними ор
ганізаціями Росії15. Воно не обмежувалося чисто ака
демічною роботою. За його ініціативою у м.Кам’янці- 
Подільському відкривається музей природи Поділля, 
котрий із перших днів існування заявив про себе як ваго
ма природоохоронна інституція. Найбільш цінною у му
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зеї була колекція чучел птахів (понад 700). Товариство 
взяло участь у заснуванні ботанічного саду, відкрило 
лекторій. Воно регулярно відряджало наукові екскурсії 
по вивченню природи Поділля. Одна з них провела у 
1915 р. обстеження русла Дністра. У звіті говорилося: 
“...Не нужно долго останавливаться на принципиальной 
желательности и необходимости сохранения участков 
именно девственной природы - только таким путем мог
ла (бы) быть обеспечена возможность изучения расти
тельного и животного мира... Не будет природы свобод
ной от влияния его “царя”, не станет целого ряда естес
твенных наук...”16.

Збереження пам’яток старовини, історико-культурної 
спадщини мало б бути одним з першочергових у період 
національно-визвольних змагань. ...На жаль, багато за
планованих заходів, що мали покращити стан справ, не 
було здійснено через декларативність, зміну влади, 
відсутність матеріальних і фінансових умов. Найбільш 
дієздатною виявилася “Просвіта”. Кам’янецька “Про
світа” у 1918 р. мала книгозбірню на 3 тис.книг, читаль
ню, до якої надходило 19 українських та російських ча
сописів. “Просвіта” організовує у місті національний 
хор, у якому бере участь 75 чол., дитсадок. У травні-ве- 
ресні 1918 р. “Просвіта” організовує курси українознав
ства, через які за короткий відрізок часу пройшло 250 
чол. На курсах вивчалася українська мова, географія, 
історія, письменство, діловодство17.

У 1918 р. в Кам’янці-Подільському відкривається ук
раїнський державний університет, навколо якого гур
тується солідний викладацький склад з числа відомих 
учених, в тому числі обізнаних з методикою та практи
кою краєзнавчої роботи. Поява вищого навчального за
кладу на Поділлі знаменує початок наукових засад у 
краєзнавстві Поділля. Учені, викладачі, студенти універ
ситету утворюють два наукових товариства, беруть 
участь у підготовці правничого словника, біографічного 
словника діячів Поділля18. До історичного словника ук
раїнської мови ними було передано 26600 карток19.
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Поряд з державним університетом певну роль у розпов
сюдженні краєзнавчих знань, розвитку краєзнавства 
відіграє Кам’янець-Подільський народний університет, 
відкритий 1 листопада 1919 р. Його мета - дати бажаючим 
системні знання з історії України, української мови та 
літератури, діалектології, церковно-слов’янської мови, 
історії західно-європейської і слов’янської літератур, мис
тецтва, естетики, музики, історії наукового соціалізму, 
статистики, біології, фізики, астрономії, географії, геології 
та ін. Навчання мало тривати 2 роки. Вже на самому по
чатку заснування у ньому навчалося 99 осіб20.

У вивченні економіки, виробництва і виробничого 
побуту Подылля виключну роль зіграло подільське зем
ство. За його сприянням підготовлено працю “Кустарні 
промисли Поділля”, засновано часописи “Экономичес
кая жизнь Подолии” та “Село”. У розвитку краєзнавчих 
досліджень певну роль відіграло також подільське 
сільськогосподарське товариство, центром якого була 
Вінниця. Товариство зініціювало працю під керівницт
вом проф.Устьянцева “Матеріали по обстеженню тва
ринництва у Подільській губернії”21.

Таке становище у краєзнавстві спостерігалося на по
чатку 20-х років. Післявоєнна розруха, політична не
стабільність, близькість кордону, гостра нестача кадрів 
негативно відбиваються на його розвитку. У лютому 
1921 р. наказом Кам’янецького повітвиконкому утво
рюється комітет охорони пам’яток старовини. Йому 
надаються широкі права, включаючи реквізицію речей, 
що мають історичну цінність. До складу комітету 
увійшли історики Е.Сташевський, Ю.Сіцінський, худож
ник В.Гагенмейстер, ботанік Я.Регула. Очолив комітет 
професор Кам’янець-Подільського університету П.Кли- 
менко, а після його арешту П.Клепацький. Комітет 
проіснував півтора року, але за цей короткий проміжок 
часу його зусиллями було врятовано нумізматичну ко
лекцію, що містилася у музеї і була реквізована під час 
збору коштів на користь голодуючих Поволжжя, прове
дено обстеження і реєстрацію архівів, що стало запору
кою їх збереження, складено опис будинків та башт фор-
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теці. Члени комітету провели 12 наукових експедицій, 
екскурсій (природничих, мистецько-етнографічних) у 
Стару фортецю, Карвасар Врублівці, Дешин. На жаль, 
така активна робота була припинена через ліквідацію 
комітету 8 червня 1922 року. Всі підпорядковані йому 
інституції, а саме: архіви, музеї, передавалися у різні ус
танови22. і
• Починає зростати авторитет “Просвіт”. Нова влада 

намагається підпорядкувати їх роботу своїм завданням. 
З цією метою розробляється типовий статут, який давав 
підставу для їх перереєстрації. В кінці 1923 р. “Просвіти” 
перестають існувати. У 1921 р. у Кам’янці-Подільському 
закриваэться український державний університет, на 
базі якого відкриваються Інститути народної освіти і 
сільськогосподарський.

В інституті народної освіти, сільськогосподарському, 
Вінницькому ІНО (ліквідованому у 1923 році) фор
мується досить міцний кістяк учених-ентузіастів 
краєзнавчої роботи. Серед них: В.Геринович, Ю.Сіцін- 
ський, М.Білінський, П.Бучинський, В.Камінський, 
О.Полонський, В.Храневич, П.Клименко та ін. Вони 
послідовно відстоюють ідею широкого розвитку крає
знавства як основи економічного відродження краю, 
збереження його унікальної історико-культурної спад
щини. 19 серпня 1920 р. у м.Кам’янці-Подільському по
чинає діяти народна консерваторія. Її задум - готувати 
вчителів музики та співу з тим, щоб нести музичну куль
туру широким верствам населення. Діяльність консерва
торії як освітнього та краєзнавчого осередку пов’язана з 
іменами доктора музики В.Петра, співачки М.Литвинен- 
ко-Вольгемут, випускника Чесько-Словацької академії 
музики і співів З.Р.Комінека і, особливо, фольклориста 
М.Грінченка23.

Навчаючись у Кам’янець-Подільському університеті 
на історико-філологічному факультеті, М.О.Грінченко у 
1921 р. захистив дипломну роботу: “Українська народна 
пісня як база художньої творчості”. Після завершення 
навчання в університеті, працює у ньому викладачем
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історії музичної культури. У 1920-1922 рр. - голова наро
дної консерваторії. З 1922 р. викладає у музично-драма
тичному інституті ім.М.В.Лисенка у Києві, з 1934 р. - 
професор Київської державної консерваторії, з 1938 р. - 
науковий співробітник інституту українського фолькло
ру. Автор більше 60 наукових праць, присвячених ук
раїнській народній творчості, видатним українським 
композиторам ХІХ-ХХ ст., першого підручника 
“Історія української музики”, виданого у 1922 р. у 
м. Києві.

До середини 20-х років на Поділлі, завдяки зусиллям 
Всеукраїнської Академії наук, окремих ентузіастів-на- 
уковців, формується низка наукових установ, що стають 
осередками краєзнавчої роботи. Кам’янець-Подільський 
ІНО, сільськогосподарський інститут, філія сільськогос
подарського науково-дослідного комітету, Вінницька 
сільськогосподарська станція, Науково-дослідна кафед
ра народного господарства і культури та ін. стають 
своєрідними центрами краєзнавчоь роботи. У 1924 р. 
при Вінницькій філії Всенародної бібліотеки ВУАН 
відкривається Комітет виучування Поділля, а у 1925 р. 
розпочинають діяти Кам’янець-Подільське наукове то
вариство при ВУАН та Кам’янець-Подільська і Вінниць
ка секції наукових робітників.

Простий перелік зазначених установ показує, 
наскільки різнобічним стає краєзнавче життя на Поділлі. 
Це ж засвідчують наукові записки Кам’янець-Поділь- 
ського ІНО, зокрема, перший том, що вийшов у 1926 р., 
мыстив грунтовні праці професорів В.Гериновича, 
Ф.Кондрацького, Курневича, І.Любарського. Вони 
різнопланові і розповідають про наукові пошуки у сфері 
геології, педагогіки, філології. У 1927 р. виходить дру
гий том “Записок”. У ньому вміщено 9 великих ма
теріалів. привертає увагу стаття проф.В.Гериновича “До 
історії Кам’янець-Подільського ІНО”. Фахово виважені, 
написані на значному місцевому фактичному матеріалі 
праці професорів Л.Карети, О.Веселовського, І.Лю-
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барського, Т.Ганицького, викладача Ю.Філя24.
Цілеспрямовану роботу вела науково-дослідна ка

федра, яка з 1922 р. по 1927 р. переживала кілька рефор
мувань. Зрештою у 1927 р. у відповідності з постановою 
Укрнауки кафедра мала у своєму складі 29 співробіт
ників, складалася із семи підсекцій. Кафедра була підпо
рядкована сільськогосподарському інституту25. У ви
пуску праць №2 за 1927 р. ми бачимо цікавий матеріал 
проф. О.Неселовського “Наймити і наймички на 
Поділлі у XVIII ст”, І.Любарського “До питання словот
ворення”, О.Мельника “Суданська трава та її еко
номічне значення”, В.Гериновича “Географія і її місце в 
системі наук”.

Своєрідним краєзнавчим осередком було наукове това
риство при ВУАН, перші оргнізаційні збори якого відбу
лися 2 червня 1925 р. На них було обрано президію у 
складі: В.Храневич - голова, Ю.Сіцінський - заступник го
лови, В.Зборовець - секретар. Керівниками секцій стали: 
краєзнавчої - Ю.Сіцінський, історико-філологічної - О.Не- 
селовський, соціально-економічної - Т.Недужий, педаго
гічної - В.Зборовець, природничо-математичної - В.Хра
невич26. Якщо у 1925 р. в ньому було 67 чол., то на 
1.01.1928 р. вже - 97. З цього числа 62 члени товариства 
проживали у м.Кам’янці-Подільському, поза межами міс
та - 35 27. Основною формою роботи товариства стали до
повіді, що проголошувалися на загальних засіданнях, і 
статті у періодичній пресі. У 1925 р. було заслухано 12 до
повідей, у 1926 р. - 15 доповідей, у 1927 р. - тільки 10. 
Публікувати у збірниках ці праці товариство не мало 
коштів.

Серед найбільш змістовних доповідей, прочитаних 
членами товариства, були: Т.Недужого - “Хлібна 
торгівля на Поділлі”, К.Кржемінського - “Стінні розпи
си хат на Уманщині в порівнянні з стінними розписами 
на Поділлі”, В.Зборівця - “Деякі підсумки шевченкоз
навства (за революційний період)”, В.Георгієвського - 
“З археологічних розшуків біля с.Кадиївці”, К.Крже
мінського - “Оздоби селянських будівель на Кам’янеч-
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чині”, Ю.Філя - “Значення збірника М.Максимовича 
“Українські пісні”, С.Дложевського - “Розкопки 
Ольвії”28.

Для розгортання краєзнавства на Поділлі мала серй
озне значення діяльність виучування Поділля Вінниць
кої філії Всенародної бібліотеки ВУАН. З перших днів 
свого існування Кабінет, очолюваний В.Отомановсь- 
ким, повів енергійну роботу. Щоб розширити сферу 
впливу, при Кабінеті засновується Інститут наукових 
консультантів, яких було 20. Не маючи державної фіна
нсової підтримки, він встановлює зв’язки із 50 наукови
ми установами Європи,Америки, Близького Сходу, із 
150 установами на території України. Реалізуючи ре
зультати планомірного дослідження Поділля, Кабінет 
публікує ряд праць, що склали бібліотеку Поділлєзнав- 
ства. У перспективі передбачалося опублікувати 17-18 
праць із різних галузей знань29.

Кабінет розробляє і публікує примірний статут 
краєзнавчого товариства, видає інформаційні огляди 
краєзнавчих праць, дбає про збереження видатних 
пам’яток. За планами Кабінету досліджувалася діяль
ність відомого композитора П.Ніщинського. Кабінет 
увійшов із пропозицією до окружного виконавчого 
комітету про охорону його могили у с.Ворошилівці. 
Кабінет взяв під охорону будинок М.Коцюбинського, де 
проживала його родина у Вінниці. У с.Хомутівці, де на
родився письменник С.Руданський, під час експедиції 
були знайдені нові документальні свідчення, які розкри
вали невідомі сторінки життя письменника. Завдяки кло
потанням Кабінету Укрнаука домоглася від Кримського 
комітету охорони пам’ятників старовини взяття під охо
рону будинків у м.Ялті, у яких жили Л.Українка і С.Ру
данський. На будинках були встановлені меморіальні 
Дошки. Кабінет займався також впорядкуванням могили 
письменника Д.Марковича, похованого у Вінниці30.

У середині 20-х років активними організаторами 
краєзнавчої роботи виступають комітети і бюро 
краєзнавства на місцях. їх активно підтримували В.Ге- 
Ринович, Ю.Філь, В.Отомановський, Ю.Сіцінський,
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Л.Данилов, Ол.Красівський, Н.Гаморак та ін. Особливо 
помітний ріст таких структур у районах і містах 
Поділля спостерігається після проведення наприкінці 
травня 1925 р. у Харкові Всеукраїнської краєзнавчої 
конференції, в роботі якої від Поділля взяли участь 
В.Отсімановський, О.Савостьянов, В.Геринович, Н.Га
морак. В.Геринович був обраний до складу Ук
раїнського комітету краєзнавства.

У двадцятих роках засновуються Вінницьке округове 
краєзнавче товариство, головою якого став В.Самутін, 
Кам’янецьке округове товариство. На Проскурівщині 
розпочинає активну діяльність бюро краєзнавства при 
педтехнікумі під керівництвом Л.Гайового, П.Альберта, 
Г.Кронберга. У середині 1926 р. засновується Туль
чинське краєзнавче товариство, фундаторами якого ста
ло 20 місцевих ентузіастів.Його найближчим завданням 
стало заснування музею, для чого окружний виконавчий 
комітет виділив 2000 крб. У вересні цього ж року засно
вані районні бюро краєзнавства у Дашеві, Липівці, 
Лінцях, Межирові, Жмеринці, Літині, Тиврові, Ка
линівці, Вороновиці, Красному Вінницької округи.

У процесі розгортання краєзнавчого руху проходить 
організаційне вдосконалення його структури. У 1926 р., 
наприклад, у Кам’янці-Подільському створюється окру- 
говий комітет краєзнавства, що об’єднав навколо себе 
близько 300 краєзнавців31. Він мав секції геології, грун
тознавства, сільського господарства, географії, бо
таніки, зоології, народної освіти, статистики, мистецтва. 
На засіданні правління комітету 14 лютого 1927 р. його 
секретар Савченко у звіті підкреслив, що на цей час про
ведено 12 районних конференцій, детально обстежено 2 
села, вивчено бюджет селянських господарств, налагод
жено широкі зв’язки з науковими установами УСРР, 
РСФРР, БСРР, ЗСФРР, а за кордоном - Товариством 
ім.Шевченка у Львові. Поставлено питання про 
заснування мережі метеорологічних та гідрологічних 
станцій32.

Оцінюючи ефективність краєзнавчих структур
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Поділля, зокрема Кам’янець-Подільської, Український 
комітет краєзнавства у своєму звіті 1 січня 1929 р. 
підкреслював: “...Слід зауважити своєрідну форму 
краєзнавчої праці на Кам’янеччині. Округовий комітет 
краєзнавства, зв’язаний із краєзнавчим товариством у 
Кам’янці і дванадцятьма районними організаціями, які 
об’єднують і направляють праці численних гуртків при 
школах, сільбудах та клубах. Отже можна сказати, що 
Кам’янеччина перевела найповніше організаційні фор
ми, спроектовані на першій краєзнавчій нараді, а робота 
краєзнавча на Кам’янеччині свідчить за цілковиту пра
вильність цих організаційних форм”33.

Отже, у 20-х роках на Поділлі сформувалися і актив
но діяли різнопланові осередки краєзнавчого життя, пе
редусім, у наукових установах: структурах Всеук
раїнської Академії наук, Інституті народної освіти, 
сільськогосподарському, науковому товаристві, секції 
наукових робітників. Громадська ініціатива проявилася 
у появі численних краєзнавчих товариств. Вони активно 
включилися у різнопланове дослідження краю, розгор
нули пошук документальних свідчень, боролися за збе
реження багатої історико-культурної спадщини Поділь
ського краю. На жаль, подільське краєзнавство одним із 
перших на Україні зазнало непоправних втрат під час 
політичних репресій кінця 20-х - початку 30-х років, 
після яких воно змогло відновити свою діяльність лише 
у 60-80-х роках. *

* Рутковська О. Європейська місія Ф.Вовка//Краезнавство 
та шкільний туризм.-1997.-№1.-С. ?

2 Квітка К. Фольклористична спадщина Миколи Лисенка 
//Збірник музею діячів науки та мистецтва України.-Т. 1.-К., 
1930.-С. 40.

3 Шевченко Л.В. Каленик Шейковський - дослідник мови 
та побуту подолян//Духовні витоки Поділля: творці історії 
рідного краю. Матер, міжнарод. наук. - практ. конфер. 9-11 
вересня 1994. м.Кам’янець-Подільський.-Хмельницький.- 
1994.-С. 91.
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4 Мазурик Е.В. Общество подольских врачей и его роль в 
развитии общественной медицины на Юго-Западе России 
(1859-1865)/Советское здравоохранение.-1973.-№1.-С. 73-74; 
Баженов Л.В. Історичне краєзнавство Правобережної України 
XIX - поч. XX ст.-Хмельницький, 1995.-С. 63; Баженова С.Е. 
Й.Ролле і товариство подільських лікарів/ЛІоділля і Південно- 
Східна Волинь в роки визвольної війни українського народу 
середини XVII ст. Матер. Всеукр. істор.- краєзн. наук, практ. 
кощ|>ер. 19 вересня 1998,-Стара Синява.-С. 270.

5 Баженова С.Е. Вказ. праця.-С. 270. '
° Там само.-С. 271.
' Там само.-С. 273.
8 Щур О.Т.Голосків (історичний нарис)//Наукові праці 

історичного факультету.-Т. 2.-Кам,янець-Подільський, 1996.- 
С.201.

у Державний архів Вінницької області (далі - ДАВінО).- 
Ф.Р 5257, on. 1, спр. 8.-Арк. 3.

™ Обзор подольской губернии на 1911. Приложение ко 
Всеподданейшему отчету Подольского губернатора,- 
Каменец-Подольский.-1911.-С. 132-133.

|1 ДАВінО.-Ф.Р 5257, on. 1, спр. 8.-Арк. 4.
\ -  Там само.
13 Освіта.-1918.-№3.-С. 22.
[4 ДАВІнО.-Ф.Р. 5257, on. 1, спр. 8.-Арк. 3 зв.
15 Алещенко M.I., Романюк В.Г., Попович М.Д. Діяль

ність Петра Миколайовича Бучинського в Кам’янець- 
Подільському (1911-1927)//Духовні витоки Поділля: творці 
історії рідного краю.-Ч. І. Матер, міжнародн. наук.- практ. 
конфер. 9-11 вересня 1994 м.Кам’янець-Подільський.-Хмель- 
нипысий: Поділля, 1994.-С. 36-37.

Записки Общества подольских естествоиспытателей и 
любителей природы.-Каменец-Подольский, 1915.-Т. 4.-С. 1-3.

1' Звіт діяльності Кам’янецької "Просвіти” за 1918 
рік//Освіта.-1918.-№3.-С. 22.

18 Завальнюк О.М. Місто Кам’янець-Подільський - уні
верситетський центр Поділля (1918-1920 рр.)//Поділля і 
Південно-Східна Волинь в роки визвольної війни україн
ського народу середини XVII ст. Матер. Всеукр. істор.-краєзн. 
наук, практ. конфер. 19 вересня 1998 року.-Стара Синява.-С. 
200- 201.

1  ̂ Прокопчук В.С. Краєзнавство Кам’янеччини 20-х 
років//Кам’янеччина в контексті історії Поділля.-Кам’янець-
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Подільський, 1997.-С. 27.
2У Завальнюк О.М. Вказ. праця.-С. 202.
“  ДАВІнО.-Ф.Р. 5357, on. 1, спр. 8.-Арк. 4.
22 Нестеренко В.А. Кам’янець-Подільський комітет охо

рони пам’яток старовини, мистецтва і природи//Поділля і 
Південно-Східна Волинь в роки визвольної війни 
українського народу середини XVII ст. Матер. Всеукр. істор.- 
краєзн. наук.-практ. конфер. 19 вересня 1998 року.-Стара 
Синява.-С. 229-230.

~3 Наше життя.-1920.-№2.
2  ̂Червоний кордон.-1928.-3 січня.
25 Баєр М.М. Науково-дослідча кафера природи, сіль

ського господарства й культури//3аписки сільськогоспо
дарського Інституту.-Кн. 4.-Кам’янець-Подільський. 1927.-С.
м

ZD Філь Ю. До історії Кам’янець-Подільського Наукового 
Товариства при Українській Академії наук Товариства 
//Задиски.-Т. 1.-Кам’янець-Подільський, 1928.-С. 93.

22 Там само.-С. 95.
2~ Там само.-С. 99.
29 Отомановський В. Краєзнавство на Поділлі.-Вінниця,

юрмаційний огляд дослідно-краєзнавчої праці на

діяльності Кам’янецького округового комітету 
краєзнавства//Червоний кордон.-1927.-19 лютого.

33 Краєзнавство.-1928.-№6-10.-С. 91-92.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФСПІЛОК РОБІТНИЧИХ 
КОЛЕКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Звільнення території України від фашистських загар
бників, реевакуація та відновлення роботи промисло
вості, залізничного транспорту, підприємств зв’язку, 
електростанцій, активізували роботу профспілок. Почи-

I. 2.-1926.-С. IV.
Г Я  Л/ТҐЛ* само.

Ш еремет а О. В.

(1946-1950)
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наючи з другої половини 1943 р. ВЦРПС розпочав робо
ту по формуванню бригад по відбудові галузевих 
профспілок. В листопаді була сформована спеціальна 
група по Києву і області з повноваженням міжсоюзного 
органу. В березні 1944 р. її було переформовано у 
спеціальну бригаду ВЦРПС по УРСР1. Процес відбудо
ви профспілок був завершений в кінці 1946 р., коли 
відсоток охоплення профчленством в Україні досяг 
80,7%2, хоч профспілкова робота в республіці була ро
згорнута задовго до цього. 4

Головна увага профспілкових комітетів була спрямо
вана на виробничо-масову та економічну роботу і зосе
реджувалась на мобілізації всіх сил трудящих на відбу
дову народного господарства. Така діяльність взагалі не 
була властива профспілкам інших країн світу, в роботі 
радянських профспілок вона займала чільне місце. 
Оскільки всі тяготи повоєнної відбудови було перекла
дено на плечі народу, то завданням профспілок стало 
максимальне використання всіх можливостей трудящих, 
насамперед робітництво, використання . різних форм 
інтенсифікації праці для виконання завдань першої по
воєнної п’ятирічки.

Однією із найбільш гострих проблем у республіці в ті 
роки була проблема нестачі робочої сили. Професійні 
спілки активно включились у вирішення цієї проблеми. 
Вони займались працевлаштуванням демобілізованих 
воїнів, реевакуйованого та репатрійованого населення, 
залучали до виробництва молодь, інвалідів, людей похи
лого віку. До середини 1947 р. було влаштовано понят 
90% всіх демобілізованих. ФЗМК надавали їм матеріаль
ну допомогу, сприяли вирішенню житлових проблем. 
Так, в Сумській області за цей період було працевлашто
вано 94,5 тисячі із 96,9 тисяч демобілізованих, 2370 із них 
отримали квартири, понад 2 тисячі - сприяння у 
будівництві власної оселі3. Аналогічна робота проводи
лась профспілковими комітетами і в інших областях. Пе
ревага в працевлаштуванні і в наданні матеріальної 
підтримки віддавалася тим, хто йшов працювати на
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підприємства важкої промисловості, відбудові якої при
ділялась особлива увага, а, отже, і комплектації цих 
підприємств достатньою кількістю робочих рук.

Наступним важливим напрямом діяльності 
профспілок у розв’язанні кадрових проблем була ор
ганізація виробничого навчання та перепідготовки 
інвалідів війни та праці з подальшим їх працевлаштуван
ням. В перші повоєнні роки було забезпечено роботою 
94,2% інвалідів III групи4. Однак стан здоров’я, важкі 
умови життя та праці не завжди давали можливість цим 
категоріям працюючих надовго залишатись на вироб
ництві. Так, за 6 місяців 1947 року із 673 працевлаштова
них інвалідів на підприємствах Миколаївської області 
понад 400 чоловік було звільнено за невиконання вироб
ничих завдань5. В таких випадках ФЗМК нерідко над
авали їм підтримку і допомагали у працевлаштуванні, 
проте майбутня доля цих людей турбувала профспілки 
значно менше.

З врахуванням того, що в народне господарство, 
здебільшого, приходила некваліфікована або малок- 
валіфікована робоча сила, не менш гостро стояло питан
ня підвищення її кваліфікації, основними формами 
ставало оволодіння передовим досвідом праці, виробни
чо-технічні школи, курси цільового призначення, 
індивідуально-бригадне виробниче навчання. Ці вироб
ничо-навчальні ланки діяли безпосередньо на вироб
ництві. Профспілкові комітети підбирали для цієї робо
ти висококваліфікованих робітників, залучали профак
тив, новаторів виробництва. Велике значення мали шко
ли передового досвіду, які очолювали герої праці. Так, 
знатний забійник республіки, лауреат Державної пресії 
Лука Голоколосов навчив своїй спеціальності ЗО моло
дих робітників, серед них майбутніх орденоносців Бори
са Бєлікова, Олександра Оковенка, Леоніда Крюкова та 
інших 6. Понад 50 молодих сталеварів ознайомив з пере
довими методами праці майстер швидкісних плавок Ми
хайло Кучерін7. Всього в 1946 р. передовики виробницт
ва через різноманітні форми виробничого навчання 
підготували 58,7 тисяч кваліфікованих спеціалістів8. Це
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була беззатратна для держави і виробництва форма на
вчання.

Великі завдання і надії у справі підготовки кваліфіко
ваних робітників для народного господарства країни 
покладались на школи фабрично-заводського навчання 
(ФЗН). В роки першої повоєнної п’ятирічки через сітку 
цих шкіл та ремісничих училищ народне господарство 
України отримало 859 тисяч підготовлених робітників9.

ФЗМК профспілок промислових підприємств надава
ли допомогу в зміцненні матеріально-технічної бази цих 
навчальних закладів, займались питаннями поліпшення 
умов праці та побуту учнів. В цій роботі значну роль 
відіграло шефство базових підприємств над школами і 
училищами ФЗН, а також індивідуальне шефство пере
довиків та новаторів виробництва. Не дивлячись на ці 
форми допомоги учнівській молоді, їх становище було 
вкрай незадовільне. Вони мешкали в мало пристосова
них приміщеннях, отримували мізерну платню в разі ви
конання встановлених їм норм виробітку. Якість підго
товки робітників у системі ФЗН була вкрай низькою. Це 
призводило до самовільного залишення учнями шкіл 
ФЗН та їх випускниками місць навчання та роботи. Ли
ше по Криворізькому залізорудному басейну в 1946 р. 
вибуло 1258 із 4161 прибулих на роботу випускників 
шкіл, по підприємствах Дніпропетровської області - 
1859 із ЗООО10.

Однією із основних причин того, що молоді робітни
ки самовільно залишали роботу, як уже зазначалось, бу
ла недостатня якість підготовки в школах системи ФЗН. 
Чимало випускників цих закладів не могли виконати 
встановлених виробничих норм, потрапляли в розряд 
відстаючих, їх переводили на підсобні роботи, що вело 
за собою зменьшення і без того мізерної заробітної 
платні. Якістю підготовки молодих робітників була і не- 
вдоволена адміністрація підприємств, яка заздалегідь 
сприймала їх як низькокваліфіковану робочу силу, звер
таючи мало уваги на подальше підвищення кваліфікації. 
Тому система підготовки кадрів через школи ФЗН хоч і
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відіграла помітну роль в перші повоєнні роки, в подаль
шому не виправдала себе і була ліквідована.

Ці напрями діяльності профспілок, не дивлячись на їх 
важливість, не були переважними в профспілковій ро
боті повоєнного часу. Першочерговим їх завданням в 
цей період стала організація і максимальне охоплення 
трудящих соціалістичним змаганням. Це була надзви
чайно важлива форма інтенсифікації праці без додатко
вих затрат, яка мала зіграти вирішальну роль у вико
нанні планів повоєнної п’ятирічки. Профспілкові 
комітети, разом із партійними органами ініціювали 
відродження таких форм виробничого змагання, як ста- 
ханівський рух, рух "швидкісників" і багатоверстат
ників, рух ударників праці та інш. Вже на кінець 1945 р. 
у змаганні приймало участь 85% робітників та служ
бовців України11. Безумовно, ця цифра не відповідала 
реальному стану справ, але свідчила про вагомість зма
гання і ту значимість, яку йому надавали. В роки четвер
тої п’ятирічки воно отримало нову форму - Всесоюзне 
соціалістичне змагання, яке мало охопити всі галузі на
родного господарства країни. Ініціатором виступив кол
лектив Макіївського металургійного заводу. Ініціативу 
підхопили всі підприємства, а профспілки очолили робо
ту по його організації.

У звітах 16 центральних комітетів галузевих 
профспілок республіки за 1946 р. було відрапортовано 
про участь у цьому змаганні 81,3% робітників і служ- 
боців, а на початок 1948 р. - 89,95%. Та оскільки цен
тральні комітети мали у підпорядкуванні ряд 
підприємств, що знаходились за межами України, то на
ведена цифра не зовсім відповідає дійсності. Підрахунки 
по звітах обласних та республіканських комітетів 
профспілок дають 88,1% 12. Гонитва за високими показ
никами привела до його формалізації. Нерідкими були 
випадки, коли соціалістичні зобов'язання від імені тру
дового колективу приймались за рішенням ФЗМК. В ре
зультаті - формально чисельність учасників змагання 
зростала, але це не завжди відповідало дійсності. Вже в 
1947 р., за звітністю тих же профспілкових комітетів, у
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республіці намітилася тенденція зниження відсотку 
робітників, що виконували виробничі норми, зменьшен- 
ня кількості стаханівців та ударників. В чорній мета
лургії їх чисельність знизилась з 42,3% до 34% від загаль
ного числа робітників, на залізничному транспорті - з 
15% до 14% і т.д.13 Не виконували взятих на себе 
соціалістичних зобов’язань у трестах "Ворошиловград- 
вугілля" 52,3% робітників, "Сталінвугілля" - 55%, "Ар- 
темвугілля" - 58%. у промисловості будівельних ма
теріалів - 47% і т.д. І4

Аналогічна ситуація склалася і в організації змагання 
за оволодіння передовими методами праці. В роки 
п’ятирічки виник рух за оволодіння досвідом майстрів 
Г.Борткевича і П.Бикова. Згідно звітів профспілкових 
комітетів України, цей рух був підхоплений всіма 
підприємствами республіки. Однак, нерідкими були ви
падки, коли перехід на швидкісні методи роботи при існу
ючій організації праці не тільки не давав рекордних ре
зультатів, але й не міг забезпечити виконання виробничих 
норм. Така, зокрема, ситуація склалася на Краматорсько
му машинобудівному заводі, де ніхто із тих, хто перейшов 
на швидкісні методи роботи, не зміг виконати встановле
них норм і був змушений від них відмовитися15.

Наступними напрямами виробничо-масової, еко
номічної роботи профспілок у виробничих колективах 
були: діяльність по розвитку масової науково-технічної 
творчості робітників і службовців; участь у вдоскона
ленні організації праці і посиленні трудової дисципліни; 
пошук нових, більш ефективних форм організації зма
гання та інші. У проведенні цієї роботи профспілки час
то-густо дублювали господарські органи. Не маючи 
можливості впливати на вирішення чисто господарських 
питань, профспілки розглядали їх як свої першочергові 
завдання. Цим самим вони втрачали роль захисників 
інтересів трудящих і перетворювались у підсобну силу 
партійних, державних і господарських органів.

Це яскраво проявилось під час укладання колектив
них договорів. 2 лютого 1947 року Рада Міністрів СРСР
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прийняла постанову "Про укладання колективних дого
ворів на підприємствах", згідно з якою в країні поновлю
валась ліквідована в 30-х роках практика заключения до
говорів трудових колективів з адміністраціями 
підприємств. Організація роботи по проведенню колдо
говірної кампанії покладалась на професійні спілки, як 
представників трудових колективів. В тексті постанови 
було чітко визначено її мету - сприяти забезпеченню ви
конання і перевиконання виробничих планів. Колдогово
ри 1947 р. принципово відрізнялись від існуючої практики 
подібних угод в інших країнах світу, від практики дорево
люційної Росії і перших років після революції. Колдогово
ри, згідно з їх прямим призначенням, мали передусім захи
щати інтереси робітників від зловживань адміністрації.

Не дивлячись на зміну характеру і цілей колдоговору, 
кампанія по їх укладанню в республіці пройшла досить ак
тивно і була заверешена 10 травня 1947 р. Під час її прове
дення в Україні пройшло понад ЗО тисяч робітничих 
зборів, на яких були присутні 85% працюючих16. В дого
ворах, окрім зобов’язань робітників виконувати і переви
конувати виробничі плани, містились зобов’язання; 
адміністрації по поліпшенню умов праці і техніки безпеки 
на виробництві, дотриманню графіків житлового 
будівництва і т.п. Однак, невиконання адміністрацією 
своїх зобов’язань, за яке вона не несла ніякої відповідаль
ності, підривало віру робітників у силу колективних дого
ворів. Лише за даними Сталінського (Донецького) облас
ного комітету, профспілки робітників металургійної про
мисловості із 529 невиконаних пунктів колдоговору 111 
торкалось заходів охорони праці і техніки безпеки, 88 - 
робітничого постачання, 68 - житлово-побутових питань, 
19 - оплати праці і норм виробітку, 47 - культурно-масової 
роботи17 і т.п. Тобто, не виконувалися зобов’язання, взяті 
адміністраціями. Пасивна позиція профспілкових 
комітетів в цих питаннях підштовхнула ряд трудових ко
лективів, наприклад, Шахтинського відділу Північно- 
Кавказької залізниці, до прийняття нестандартного, на 
той час, рішення - висловити недовіру профспілковому 
комітету. В наступні роки колдоговірна кампанія носила
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ще більше формальний характер і не виходила за рамки 
паперової роботи ФЗМК.

Аналізуючи головні напрями діяльності профспілкових 
організацій у робітничих колективах в роки першої по
воєнної п’ятирічки, слід відмітити, що в умовах радянської 
системи профспілки втрачали функції захисників інтересів 
трудящих, виступали дублерами і помічниками госпо
дарських органів. Зосереджуючись на питаннях підвищен
ня продуктивності праці, різноманітних форм її інтен
сифікації, вони нерідко ігнорували соціальну сторону 
справи, - людину, її професійні інтереси, те, якою ціною 
давались ті чи інші досягнення. Цим, в значній мірі, пояс
нювались вкрай незадовільний стан охорони праці, висо
кий рівень виробничого травматизму і професійних захво
рювань.
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Демеш ко О.В.

РОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ 
В СТРУКТУРАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

До цієї теми неодноразово зверталися дослідники, 
особливо ті, що висвітлювали життя робітників 20-30-х 
років. Ці публікації підпорядковувались єдиній меті - 
підтвердити тезу про масову участь трудящих, і, в першу 
чергу, робітників, в управлінні державними справами, їх 
вплив на приняття рішень в галузі соціалістичного 
будівництва, на розвиток демократії. Це давало мож
ливість не помічати іншої сторони справи, як внаслідок 
чисток, всіляких перевірок і т.п. тисячі чесних 
робітників, селян, службовців позбавлялися елементар
них прав: роботи, навчання, просування по службі, а то 
й волі. По суті, правлячий режим залучав робітників до 
зміцнення діючих засад тоталітарної системи в країні, 
безумовно, без їх згоди.

У лютому 1920 р. уряд Російської Федерації затвердив 
“Положення про робітничо-селянську інспекцію (PCI)”. 
“З метою оробітничення і оселянення державного кон
тролю та навчання робітників навичками державного 
контролю і державного управління, - зазначалося в Пол
оженні, - членом PCI може бути кожен громадянин, який 
користується виборчим правом”1. .

Особлива увага в положенні приділялася залученню 
до роботи в органах PCI робітників, селян, жінок2.

Уряд Радянської України 25 лютого 1920 р. поширив 
дію “Положення про PCI” на територію УСРР. Установи 
колишніх наркоматів держконтролю і радянської 
соціалістичної інспекції УСРР були перетворені в єдиний 
орган - Всеукраїнської PCI на чолі з М.О.Скрипником.

Положення визначало благородну мету: контроль за 
Діяльністю органів державного і господарського уп
равління, боротьба з бюрократизмом, тяганиною у ра
дянських установах шляхом проведення ревізій та обсте
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ження, вивчення їх роботи, надання на місці допомоги 
радянським органам у покращенні діяльності. Практич
ну роботу PCI повинна була проводити в тісному кон
такті з трудящими міста, села, залучати робітників і се
лян до практичної участі в управлінні державними спра
вами, бути школою підготовки державних і господарсь
ких кадрів.

Зв’язки з державними і громадськими ор
ганізаціями, здавалося б, відкривали PCI можливості 
здійснення контрольних і виховних функцій, до яких, у 
першу чергу, слід віднести:

1. Використання на штатній роботі в PCI робітників 
і селян, делегованих громадськими організаціями;

2. Залучення представників заводів, фабрик до ро
боти позаштатними контролерами з відривом від ви
робництва на строк до 4 місяців;

3. Систематичне використання робітників і селян 
для набуття ними контрольних навичок;

4. Створення гуртків сприяння PCI на заводах, фаб
риках, в установах і т.д.;

5. Організація при PCI бюро скарг з метою виявлен
ня недоліків у діяльності різних установ і вжиття за
ходів до їх усунення3.

У майбутньому ті, хто пройшов школу PCI повинні 
бути залучені до управління в різних галузях народно
го господарства. Так було на папері, дійсність вияви
лася іншою. Відгукнувшись на заклик, тисячі 
робітників і селян взяли діяльну участь у роботі PCI, 
намагаючись подолати господарську розруху, налаго
дити побут, втягнути жінку-трудівницю 6 активне гро
мадське життя, набути навичок управління. Але посту
пово тоталітарна система все більше стримує прагнен
ня трудящих до управління державними справами, за
стосовуючи різні заборони.

У “Положенні про PCI”, у постановах ВУЦВК і 
РНК УСРР, в інших законодавчих актах, як правило, 
містилися вимоги обов’язкового використання на 
штатній роботі в PCI робітників, селян, які виявили
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здатність до вирішення державних та господарських 
справ. Цій меті мали слугувати створювані на заводах, 
фабриках, рудниках осередки сприяння PCI, у завдан
ня яких входило всебічне ознайомлення трудівників 
міста і села із завданням PCI шляхом агітації та пропа
ганди, проведення зборів з повідомленнями резуль
татів перевірок, прийом скарг від трудящих і встанов
лення їх вірогідності4.

У другій половині 1920 р. у виборах осередків PCI 
взяло участь 2,4 млн.чоловік. Швидко зростала їх 
кількість: якщо в 1920 р. було 2089, то під кінець 1921 
р. - стало більше 5 тисяч5. На Катеринославщині до 
кінця 1920 року було створено 143 осередка, в Одесі на 
1 січня 1921 р. - 130. Оформлення осередків сприяння 
йшло досить швидко в Донбасі, на Харьківщині, 
Київщині та в інших місцях.

В 1920 р. на Україні в масових обстеженнях взяли 
участь близько 150 тисяч робітників і селян. Кількість 
робітників у відділах масових обстежень і ревізій іноді 
досягали 85-90 відсотків їх складу6.

Суттєву допомогу PCI надавали профспілки Ук
раїни. III Всеукраїнський з’їзд профспілок намітив кон
кретний план роботи в цьому напрямку. При кожній 
професійній спілці створювалися спеціальні комісії 
сприяння PCI. Профспілки організовували курси, на 
яких робітники знайомилися із завданням PCI, прак
тичною її діяль—ністю, щоб згодом взяти участь у ро
боті контрольних органів. Профспілкові організації 
висували кандидатури як на тимчасову, так і на 
постійну роботу в PCI.

З 252 співробітників PCI, делегованих заводами і 
фабриками, робітників було 1507. На 1921-1922 рр. 
припадає особливо швидкий чисельний ріст осередків і 
груп сприяння, ніж у 1920 р.8 Особливо зросла їх 
кількість в Катеринославській, Донецькій, Одеській гу
берніях - в два-три рази. Узагальнюючи досвід роботи 
PCI, РНК України у спеціальній постанові 17 квітня 
1921 р. відзначила правильність її роботи, спрямованої
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на масове залучення робітників і селян.
У вересні 1921 р. ВУЦВК прийняв постанову про за

лучення кращих робітників і селян до органів PCI для 
безпосередньої участі в контрольній роботі і в прак
тичному розв’язанні завдань соціально-економічного і 
політичного характеру.

Саме в цей час, коли адміністративно-командний 
тиск лише зароджувався, коли демократичні засади ще 
діяли, робітники всіляко допомагали PCI зміцнювати 
державні органи, наближати їх до мас. Авторитет PCI 
зростав чим більше до її органів залучалося робітників 
і селян9.

Серйозного змісту роботу проводили бюро скарг, 
створені при відділах PCI, куди робітники, селяни, чер- 
воноармійці повідомляли про недоліки у діяльності 
підприємств, установ, шляхи їх усунення, факти пору
шення законності, бюрократизму, тяганини. Одержані 
сигнали ставали підставою перевірок дій окремих по
садових осіб. Авторитет бюро скарг був досить висо
ким, про що свідчать дані про кількість звернень тру
дящих. Тільки в 1921 р. їх було зареєстровано 1763210. 
У більшості випадків PCI та її відділи на місцях вжива
ли заходів до усунення недоліків, особливо коли в пе
ревірці скарг брали участь робітники11. Проте у роботі 
бюро скарг допускалися значні порушення. Захопив
шись перевіркою заводів і фабрик, багато з них тільки 
фіксували порушення, не контролюючи їх усунення. 
Часто справи не доводилися до кінця і після перевірки 
не зрушувалися з місця.

У березні 1921 р. за рішенням Президії ВУЦВК була 
створена центральна комісія по спрощенню радянсько
го апарату та аналогічні комісії при губвиконкомах12. 
У ході роботи були виявлені факти надмірного роздму
хування штатів у більшості радянських установ, що 
призводило до великих витрат на їх утримання. На 
пропозицію комісій апарат центральних державних ус
танов України був скорочений майже на половину - з 
21398 до 12846 чоловік13. Зокрема штат працівників
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наркомату соціального забезпечення був скорочений з 
7511 до 2811 чоловік, Укрраднаргоспу з 8,5 тисяч до 
3395 чоловік14. За невідповідність займаним посадам, 
бюрократизм та інші порушення було звільнено понад 
10 тисяч чоловік.

Поступово, але неухильно PCI під тиском партійно- 
державної номенклатури почала виконувати не прита
манні їй функції, зокрема участь у скороченні і спро
щенні державного апарату. Адже його зростання до
пускала сама держава, тому і приводити його до нор
ми - її завдання.

На початку 1924 р. у відповідності з рішеннями XII 
з’їзду ВКП(б), органи PCI були злиті з ЦКК ВКП(б). 
Якщо до реорганізації на 1 січня 1923 р. в апараті НК 
PCI УСРР було 13,8% робітників, то в травні 1924 р. 
частка робітників зросла до 18,8%, у губернських 
комітетах ЦКК-PCI з 21 до 23% 15. Зміни відбулися та
кож в окружних та районних КК-РСІ. Кількість членів 
окружних контрольних комісій зросла з 621 чол., в 
1926 р. до 1186 членів і кандидатів у 1928 р. а чи
сельність робітників у них відповідно з 493 до 935 чо
ловік. У складі окружних КК-РСІ чисельність 
робітників, безпосередньо зайнятих на підприємстві, 
збільшилося з 22,5% в 1926 р. до 35,6% у 1929 р .16 З 
кожним роком росло число робітників у районних КК- 
РСІ. На початку 1931р. 68,8% членів районних КК-РСІ 
були робітниками, 31,2% працювали безпосередньо на 
підприємствах17. 1927-1928 господарському році до ро
боти міських контрольних органів було залучено 72 
тисячі трудящих, проти 12 тисяч у попередньому. У
1929 р. в роботі окружних і районних КК-РСІ брали 
участь 126 тисяч чоловік.

За звітами 89 районних КК-РСІ за період з 1 жовтня
1930 р. по 1933 р. до громадської контрольної роботи 
було залучено 146 тисяч чоловік, серед яких більше 
60% робітників18.

Постійний актив бюро скарг складався з позаштат
них інспекторів, робітничих засідателів, членів бригад. 
у  1926 р. ЦБС розслідувало 37522 скарги і 1800 повідо
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млень робітничих кореспондентів та інших осіб про 
випадки безгосподарності, недбайливого ставлення до 
виконання дорученої справи та ін. Більшість із них ро
зглядалися на відкритих зборах, і рішення приймалися 
їх учасниками. У 1927 р. в бюро скарг надійшло 4409 
скарг і звернень, в яких факти бюрократизму і тягани
ни складали майже третину, скарги на помилки, допу
щені працівниками, - 16%, скарги на адміністрацію 
підприємств, трудові конфлікти -14,5% 19.

Тільки у Зінов’євське окружне бюро скарг у 1927 р. 
надійшло 282 сигнала про факти бюрократизму і тяга
нини. Окружна PCI з допомогою груп сприяння прове
ла їх розгляд і вжила заходів до усунення20.

Створення інституту робітничих засідателів, розг
ляд окремих справ на підприємствах відіграли пози
тивну роль у зміцненні зв’язків PCI з виробничими ко
лективами. Вибори робітничих засідателів, які пройш
ли в 1928 р. показали високу активність трудящих. На 
підпри-ємствах Харкова було обрано 40 робітничих 
засідателів, проведено 12 відкритих засідань на заво
дах, фабриках, установах21. З квітня 1929 р. склад бю
ро скарг став інтенсивніше поповнюватися доброволь
цями, рекомендованими заводськими громадськими 
організаціями. За 10 місяців 1929 р. до цієї роботи було 
залучено понад 15 тисяч чоловік22.

Важливою формою залучення робітників до діяль
ності органів контролю були секції при міських та се
лищних радах, куди входили члени міськрад, представ
ники громадських організацій, робітники підприємств, 
транспорту. їх керівним ядром було обране бюро, яке 
планувало роботу, формувало групи обстежень, заслу
ховувало звіти, розробляло заходи по усуненню не
доліків. Бюро підтримувало зв’язки з іншими секціями 
міськрад, громадськими організаціями. Високою ак
тивністю відзначалися секції PCI Артемівського, Л у-, 
ганського, М аріупольського, Дніпропетровського, 
Харківського та інших округів. У 1929 р. секції PCI 
провели обстеження Південного машинобудівного !
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тресту (ПМТ). Перевірка виявила факти безгосподар
ності: з 262 верстатів, що надійшли у 1926-1928 рр., 
вартість яких становила більше двох мільйонів карбо
ванців золотом, використовувалося лише 60%, всі інші 
залишалися на складах. Перевіряючі встановили вин
них, наполягли на вжитті термінових заходів для вип
равлення становища. Секція PCI Харківської міськра
ди виявила невикористане імпортне устаткування на 
суму понад 105 тисяч карбованців золотом22*.

Протягом 1931 р. секція PCI Одеської міськради 
провела близько 250 обстежень і 400 перевірок, залу
чивши понад 25 тисяч чоловік. Вперше тут була вико
ристана бригадна система. Бригади перевіряли об’єкти 
будівництва, роботу підприємств, транспорту, 
робітничого постачання. За результатами обстежень 
безпосередньо на підприємствах було проведено 25 
засідань секцій з участю біля 20 тисяч робітників. Ана
логічну діяльність проводили секції Миколаївського, 
Сумського, Криворізького та інших округів24.

Активність робітничої молоді виявилася у створенні 
груп і загонів “легкої кавалерії”. На початку 1929 р. у 
Харкові діяло 200 загонів (понад 2 тисячі чоловік), в 
Одессі - 150 (1500 чоловік), на Київщині - 189 (1525 чо
ловік)25. Швидко зростали загони “легкої кавалерії” в 
Артемівську, Кривому Розі, Миколаєві, на Полтав
щині, Чернігівщині26. У 1930 році загони “легкої кава
лерії” об’єднували в своїх рядах на Харківщині 20 ти
сяч молодих робітників, Одещині - 9 тисяч чоловік, 
Київщині 8 тисяч чоловік, у Кривому Розі - 7 тисяч чо
ловік. Загін “легкої кавалерії” Журавлівського району 
м.Харкова об’єднував понад 400 чоловік. Молоді 
робітники допомогли PCI розібрати біля 2 тисяч скарг 
і заяв трудящих, обстежити роботу цілої низки різних 
органів, підприємств і установ.

Члени загонів “легкої кавалерії” Дніпропетровщи
ни взяли під контроль відвантаження продукції 
підприємствам-замовникам. У ході перевірок загонами 
легкої кавалерії” Дніпропетровська і Києва було ви

явлено, що з скринь скарг довгий час не вилучалася ко
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респонденція. Так, у Києві на заводі “Більшовик” вони 
не відкривалися протягом 2-х років, у Дніпропетровсь
кому окрвиконкомі - 2,5 років'27.

Одним з завдань PCI того часу стали справи, 
пов’язані з покращенням діяльності державного апара
ту. За участю робітників харківських підприємств 
“Серп і молот” (88 чоловік) і “ХЕМ З” (78 років) було 
проведено перевірку діяльності Наркомзему УСРР. На 
місце звільнених рекомендовано 28 робітників цих за
водів28.

Не всі висуванці справлялись з поставленими завдання
ми на нових посадах у державних і господарських орга
нах. Багато з них не мали навичок практичної роботи. Ни
зький освітній рівень не давав їм можливості розв’язувати 
проблеми і питання, які виникали у повсякденній діяль
ності. Часто висуванцям не надавали належної допомоги, 
порушували зв’язки з колективами, які їх висунули. В силу 
цих та інших обставин висуванці повертались назад.

До того ж відношення адміністрації установ, які пе
ревірялися КК-РСІ, не було однозначним, деякі керівники 
вважали це зайвим. Проте в умовах адміністративно-ко
мандної системи, яка почала набирати особливу силу в 
другій половині 20-х років, не знаходилось заперечень 
проти масового контролю, перевірок, бо малися на увазі 
заздалегідь визначені цілі.

Зокрема, чистка радянського, господарського апарату, 
починаючи з квітня 1929 р. проводилася не тільки пла
номірно, а й набирала дедалі ширших масштабів. У 1929 р. 
КК-РСІ обстежила 47 центральних і 28 окружних установ. 
Обстеження показало низький відсоток робітників і селян 
у державному апараті, повільний їх ріст. У 1927 р. робітни
ки в окружних установах складали 12,2%, у 1928 р. -13,3%. 
У центральних установах їх було ще менше: 8,6% у 1927 р. 
і 10% у 1928 р.29 Це свідчило про те, що партійні і ра
дянські органи не провадили діяльного залучення 
робітників до управління державою, хоч це вважалось од
ним з найважливіших завдань соціалістичного будівницт
ва.
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При широкій участі робітничих бригад і груп сприяння 
PCI була проведена чистка Вукоопспілки, в результаті чо
го її апарат був скорочений з 952 співробітників до 454, 
або на 46,7%, а кількість відділів із 25 до 7, що дало еко
номію в 939 тисяч карбованців. Чистка Держплану дала 
скорочення його апарату на 13% і економію в сумі 95 ти
сяч карбованців. Скорочення штату управлінь залізниць 
дало економію 800 тисяч карбованців30. Із 338 тисяч 
службовців установ, що перевірялися, було звільнено з 
роботи 39 тисяч, або 11,6% як таких, що не справлялися 
зі своїми службовими обов’язками. Водночас зростає 
кількість звільнених, так званих класово ворожих еле
ментів31.

Після проведення перевірок, чисток в державні, 
партійні органи, в ЦКК-РСІ значно збільшилася 
кількість скарг з боку тих, кого необгрунтовано скоро
тили чи звинуватили у службовій невідповідності. Особ
ливо багато скарг надходило від представників старшої 
генерації інженерно-технічної інтелігенції, людей добре 
обізнаних з виробництвом. Але позбавитися від начеп
леного несправедливо ярлика невмілого керівника, по
ганого фахівця було дуже важко, на звільнені посади 
відразу приходили висуванці нової номенклатури - 
партійні і радянські функціонери.

Нова чистка припадає на 1930-1931 роки, КК-РСІ 
знову в котрий раз зайнялися перевіркою діяльності 
адміністративно-господарського апарату республіки, за
лучивши до обстеження про людське око понад 48 тисяч 
робітників32.

У 1932-1933 рр. до органів PCI почали масово надхо
дити тривожні сигнали про голодування трудящих. Так, 
восени 1932 р. до бюро скарг Конотопа і Бахмача 
надійшли повідомлення про зібрання голодних селян, 
які намагалися виїхати в Росію, Білорусію за хлібом. Пе
ревіряючі повідомили про це радянські органи. Та 
замість допомоги голодуючим була послана міліція, яка 
силою очистила станції від голодуючих.

Голод вУкраїні 1932-1933 рр. обійшовся дуже дорого. 
Мільйони людей загинули від недоїдання. В ці роки для
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PCI, здається, логічним мало стати невідкладне завдан
ня по врятуванню людей від голоду, відшукуванню 
мінімальних можливостей допомоги голодуючим ста
рим людям, дітям. Але цього не було зроблено. Команд
но-адміністративна система не передбачала надання до
помоги вмираючим від голоду, адже голодомор був ор
ганізований нею самою.

В умовах адміністративно-командної системи на орга
ни PCI все більше покладалися функції наглядача за вико
нанням партійних директив. В роботі ЦКК, місцевих кон
трольних комісій вони стали головними. Зайвим стало й 
саме об’єднання, логічним завершенням стало його скасу
вання. Рішенням XVII з’їзду ВКП(б) (січень-лютий 1934 р.) 
ЦКК-PCI були перетворені в Комісію Партійного Кон
тролю при ЦК ВКП(б) та Комісію радянського контролю 
при Раднаркомі СРСР33. Нове “Положення про Комісію 
радянського контролю”, затверджене в 1934 р., скасувало 
існування груп сприяння органам PCI, а положення 1940 
р. про Наркомат державного контролю взагалі не пере
дбачало залучення трудящих до участі в їх роботі.
■ Ще раніше, в 1933 р. було розпущено центральне бюро 

скарг при КК-РСІ та його місцеві відділи.
Отже,, на першому етапі своєї діяльності органи кон

тролю здійснили чимало корисних справ. Через кон
трольні органи до управління державними і господарськи
ми справами прийшли тисячі робітників і селян. Проте ут
верджувана, в країні адміністративно-командна система 
призвела до того, що набуті форми і методи залучення ши
роких верств населення до роботи органів контролю були 
фактично втрачені. Перетворившись у слухняний ланцюг 
бюрократичної машини, вони цілком і повністю викону
вали волю вищого партійно-державного керівництва. 
Контрольні органи, де робітники і селяни набували 
досвіду управління державними справами, поступово, але 
невблаганно, ліквідовувалися, що мало дуже тяжкі 
наслідки.
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Савченко І.В.

ДЕРЖАВНИМ КОНТРОЛЬ 
ЗА ВИДАВНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

В 20-30-Х РОКАХ

В 20-30-х рр. вищим політичним керівництвом СРСР 
та України був здійснений комплекс заходів, спрямова
них на встановлення більш жорсткого контролю за ви
давничою діяльністю. 21 грудня 1921 р. Раднарком Ро
сійської Федерації затвердив “Положення про політич
ний контроль”, на основі якого формувалася структура 
органів цензури. Відділення і пункти політичного кон
тролю відкрилися при секретно-оперативних підро
зділах центральних та місцевих органів надзвичайних 
комісій1. 22 березня 1922 р. політбюро ЦК РКП(б) виз
нало доцільним сконцентрувати всі напрямки Цензури у 
Народному комісаріаті освіти2.

У відповідності з “Положенням про Головне управ
ління у справах літератури і видавництв” (ГОЛОВЛІТ) 
на нього, покладалося:

а) попередній перегляд всіх призначених до публіку
вання або розповсюдження творів як рукописних, так і 
друкованих, видань періодичних і неперіодичних, 
знімків, малюнків, карт тощо;

б) видача дозволу на право видання окремих творів, 
періодичних і неперіодичних органів;

в) підготовка списку творів, заборонених до продажу 
і розповсюдження;

г) видання правил, розпоряджень і інструкцій у спра-(
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вах друку, видавництв, друкарень, бібліотек і книжкових 
магазинів3.

Окремі положення згаданого документу конкретизу
вала інструкція ГОЛОВЛІТу своїм місцевим органам, 
які мали здійснювати контроль за будь-якою інфор
мацією з точки зору військової, політичної, ідео
логічної”.

Серед інших, до функцій місцевих органів цензури 
входили:

а) недопущення до друку відомостей, що не підляга
ють розголошенню (у відповідності із затвердженим пе
реліком);

б) заборона друком статей, які носять ворожий харак
тер щодо комуністичної партії та радянської влади;

в) недопущенні всякого роду друкованих творів, че
рез які може проводитися ворожа ідеологія в основних 
питаннях (суспільства, релігії, економіки, національно
му питанні, сфері мистецтва тощо);

г) в недопущенні бульварної преси, порнографії, не
сумлінної реклами тощо;

д) вилучення з статей найбільш гострих місць (фактів, 
цифр, характеристик), що компрометують радянську 
владу і комуністичну партію4.

По аналогії з Російською Федерацією органи 
політичної цензури поступово формувалися і в Україні. 
У середині 1922 р. в складі Наркомосу України утво
рюється Головне управління у справах друку, безпосе
редньо підпорядковане колегії НКО УСРР. Одночасно з 
цим, функції політичного контролю здійснювали 
відповідні органи Всеукраїнської надзвичайної комісії, 
реорганізовані згодом у Державне політичне управління 
УСРР. Таким чином, у той період в Україні паралельно 
взаємодіяли два органи цензури - в системі Народного 
комісаріату освіти і ДПУ УСРР.

Одним з важливих напрямків їх діяльності з перших 
років існування стало підпорядкування видавничої спра
ви. У відповідності з Декретом РНК РСФРР від 12 груд- 
н.я 1921 р. встановлювався суворий регламент на 
відкриття приватних видавництв. Останні могли відкри
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ватися і діяти лише під контролем Державного видав
ництва5. 6 лютого 1922 р. голова РНК РСФРР В.І.Ленін 
доручив М.П.Горбунову перевірити всі регістраційні 
свідоцтва приватних видавництв, істотно обмеживши їх 
повноваження. Подібні тенденції спостерігалися і в Ук
раїні. В порівнянні з 1922 р. число приватних видав
ництв у 1923 р. скоротилося з 7% до 5% від загальної 
кількості видавництв. Наприкінці 1929 р. їх частина у 
видавничій продукції становила лише 3%, а в першій 
половині 30-х років приватний сектор видавництв був 
повністю ліквідований6.

В кінці 20-х - на початку 30-х рр. певного тиску з бо
ку держави зазнавали кооперативні видавництва. 1 січня 
1933 р. припинило свою діяльність видавництво “Рух”, 
відоме своїм помітним внеском у розвиток української 
культури7.

Під безпосереднім контролем вищого політичного 
керівництва визначались критерії видання літератури 
відповідними державними, кооперативними та приват
ними видавництвами. Так, Декрет Раднаркому СРСР від 
23 червня 1925 р. рекомендував у видавничій політиці ке
руватися такими основними принципами:

а) в сфері художньої літератури, а також мистецтва, 
театру і музики ліквідувати літературу, спрямовану про
ти радянського будівництва і потік бульварщини, дозво
ляючи в окремих випадках ті з видань легкого жанру, які 
сприяють поширенню радянського впливу на міщанську 
масу;

б) літературу з питань філософії, соціології яскраво 
ідеалістичного напрямку і розраховану на широку ауди
торію не дозволяти, пропускати обмеженим тиражем 
класичну літературу і наукового характеру, якщо вони 
не можуть замінити собою підручники, посібники або 
слугувати для самоосвіти;

в) літературу з природознавства справді не ма
теріалістичного напрямку не дозволяти, видавати обме
женим тиражем вузьконаукову і спеціально призначену 
для обмеженого кола осіб, або корисну в практичній ро
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боті;
г) економічну літературу антимарксисгського змісту 

не дозволяти. Економічну літературу немарксистського 
напрямку видавати тільки тоді, коли вона носить науко
ве чи практичне значення;

д) з дитячої та юнацької літератури дозволити до ви
дання літературу лише ту, що сприяє комуністичному 
вихованню;

е) з релігійної літератури дозволити до друку лише 
богомольного характеру. Застосовувати це правило до 
всіх вірувань, сект і напрямків8.

Заслуговує на увагу й система контролю за видавниц
твами, яка проходила кілька етапів. Перевірку органів 
цензури і політконтролю спецслужб проходили рукопи
си, гранки, видруковані екземпляри. Лише після цього 
контрольні примірники надходили до ДПУ України, 
відповідного управління НКО, а також обов’язкової 
реєстрації до Української книжкової палати. Подібна 
практика - органічне продовження у наступні деся
тиріччя. Політичне керівництво України суворо стежило 
за складом авторських колективів видань. Так було під 
час підготовки підручника з історії України. ЦК затвер
див склад редколегій “Історії громадянської війни”, 
“Історії фабрик і заводів” ряду інших праць. Під безпо
середнім керівництвом ЦК КП(б)У здійснювалась у рес
публіці підготовка Української радянської енциклопедії, 
що готувалася у відповідності з постановою X з’їзду 
КП(б)У. 5 червня 1923 р. політбюро ЦК КП(б)У нега
тивно оцінило діяльність редколегії УРЕ, очолюваної 
М.О.Скрипником, яка нібито допустила ряд політичних 
і ідеологічних прорахунків. Надалі підготовка УРЕ була 
доручена новій редколегії у складі В.Затонського (голо
ва), М.Кілерога, М.Попова, П.Любченка, Й.Якіра, 
Ю.Коцюбинського, О.Богомольця, А.Хвилі та інших11.

Редколегія творів Т.Г.Шевченка, науковці Інституту 
української літератури, зобов’язувалися звільнити текс
ти поета “від перекручень, які були внесені українськими 
буржуазними націоналістами”1®.

Поступово органи цензури склали перелік книг, неба
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жаних до видання, а також вилучення вже виданих 
примірників. Характерна в даному плані відповідна 
інструкція, схвалена у другій половині 20-х років. В її 
преамбулі говорилося: “Друк є могутньою зброєю впли
ву на людей. Буржуазія, яка стояла біля влади, добре ро
зуміла і використала виховне значення друку, наповню
ючи ринок колишньої Російської імперії своєю буржуаз
ною літературою. Подавляючи всіляку ворожу паную
чому класу ідеологію, з корінням вириваючи будь-яке 
вільне слово, буржуазія в той же час шляхом тиску вміло 
і неухильно насаджувала свою, вигідну для неї, ідео
логію, отруюючи свідомість робітника і селянина.

За часи громадянської війни на Україні при Цен
тральній Раді, Гетьманщині та інших контрреволю
ційних урядах видавалася і розповсюджувалась контрре
волюційна і шовіністична література, яка до цього часу 
ще є у багатьох книгозбірнях, а також зустрічається на 
нашому книжковому ринку.

Необхідно зміцнити роботу в справі перегляду усієї 
старої літератури, обмірковано і поважно поставитися 
до цієї роботи, використавши з книжкового буржуазно
го складу все, що може мати цінність для нас і знищить 
все шкідливе”11.

Тут же в інструкції визначалася тематика книг, які на
лежали до безумовного вилучення. Серед них:

“1. Релігійні, що проводять релігію та пропаганду, як, 
наприклад: різні агітки релігійних братств, опис життя 
святих, різні релігійні трактати, брошури з історії церк
ви, історії монастирів тощо...

2. Шовіністичні, що під’южують націю на націю, та 
ті, що видавалися “за царської влади” різними урядови
ми установами, церковними та чорносотенно-патріотич
ними організаціями, як, наприклад, “партія мо
нархістів”, “октябристів”, “Союзу російського народу”, 
“Союзу Михаїла Архангела”, видавництва “Крушева- 
на”, видавництва “Кащенко”, “Южная Россия”, “Сло
во”, “Каспарі”, “Родина”, а також шовіністична літера
тура, яка видавалася при Центральній Раді, Гетьман-
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шині та інших контрреволюційних урядах.
3. Антирадянські агітаційні брошури: кадетські, 

есерівські, меншовицькі, анархістські: наприклад, видав
ництво “Земля і Воля”, “Набат” тощо.

4. Книги, які захищали окультизм, спіритизм, тео
логію, а також книги з хіромантії, магії, сонники та інші 
(як, наприклад, оповідання про з’явлення святих, появу 
світу духів).

5. Книги не суто наукові, а пропагуючі буржуазно- 
капіталістичний устрій, як, наприклад, твори Суворіна, 
Шульгіна, Мещерського...

6. Популярна економічна література, яка за своїм 
змістом суперечить завданням соціалістичного 
будівництва СРСР, що видавалася до Жовтневої рево
люції, за часів Гетьманщини, петлюрівщини та різних 
контрреволюційних урядів. Наприклад: Прокопович 
“Кооперативное движение в России”. Мысль, 1917 г....

7. Зовсім застарілі підручники.;, з географії, історії та 
диктанти, а також застарілі правничі порадники, збірни
ки неіснуючих тепер законів царського та тимчасового 
урядів.

По відділах педагогіки - книги про виховання в дусі 
основ старого устрою, релігійність, монархізм, 
націоналістичний патріотизм, мілітаризм, шаноба знат
ностей та багатства. Книжки, що змішують науку з 
релігійними випадками, міркуваннями про божу 
премудрість...

10. По відділу дитячої літератури - книги, які своїм 
змістом зворушують, ініціюють та розвивають звіринні 
та антисоціальні почуття (пересуд, націоналізм та 
релігійність)”12.

Однією з форм контролю за видавничою політикою у 
20-30-ті рр. залишилась діяльність редакційно-видавни
чих рад, створених у системі міністерств та відомств, 
Академії наук тощо. їх рекомендації вважалися остаточ
ними при формуванні і корегуванні видавничих планів, 
тиражів книжкової продукції.

Таким чином, у 20-30-х рр. встановилася жорстка сис
тема контролю за видавничою діяльністю, яка виходила
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з тогочасних ідеологічних вимог.
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Баж ан О .Г.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ 
РУСИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ 

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1950-80-Х РР.
Реформаторські спроби хрущовського керівництва 

на лібералізацію радянського суспільства у другій пол- 
вині 50-х - першій половині 60-х рр. носили косметичний 
характер і не торкалися підмурків державного устрою 
СРСР. Половинчастість, непослідовність хрущовської 
“відлиги” простежується практично в усіх здійснених в 
цей період заходах, в тому числі і в сфері національної 
політики, що набувала все більш шовіністичного забар
влення. Яскравим прикладом цьому може слугувати
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прийнята XXII з’їздом КПРС Програма партії, яка поста
вила завдання зближення та злиття націй у числі своїх ос
новних вимог. Прикриваючись гаслами соціалістичного 
інтернаціоналізму, вище політичне керівництво здійсню
вало на практиці політику русифікації, яка суперечила 
інтересам націй і народностей Радянського Союзу.

Характеризуючи політику русифікації, відомий 
політолог і державний діяч З.Бжезинський поділяє ру
сифікацію на два різновиди: соціально зумовлену і 
політично обмірковану. Він твердить, зокрема, що вели
кою мірою соціально зумовлена русифікація є немину
чим наслідком індустралізації і хоч модернізація не зали
шає доготривалих політичних наслідків, населення 
національних республік русифікується, втрачаючи свої 
національні особливості. Безперечно, вважає З.Бже
зинський, переважна більшість засобів русифікації є 
політично обміркованими, а навіть якщо й ні, важливим 
є той факт, що неросійські народи переконані в цьому і 
протестують проти таких засобів1.

Очевидно, до соціально обумовлених засобів ру
сифікації слід віднести механічне зростання російсько
мовного населення, викликаного міграційними процеса
ми, хоча ряд дослідників відносять їх до політично 
обміркованих. Відомий український правозахисник 
С.Хмара, оперуючи показниками зростання в Україні 
числа українців і росіян з 1959 по 1970 рр. (відповідно 
9,7% та 28%) вважає це наслідком глибоко продуманої 
акції вищого політичного керівництва2. Якщо висловле
на ним думка потребує додаткової аргументації, то 
політична обміркованість ряду засобів русифікації не 
викликає ніяких сумнівів. Йдеться, перш за все, про 
штучне звуження сфери вжитку української мови, ство
рення невиправданих перепон для її подальшого розвит
ку, надання пріоритетів російській мові в різних сферах 
політичного, економічного, духовного життя.

Прикладом цього є видавнича політика. Не можна не 
погодитись з висновком В.Чуйко про те, що історія ук
раїнського друкованого слова - це історія поступового, 
невблаганного витіснення з української землі. В 1918-
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1980 рр. в Україні було видано книг і брошур ук
раїнською мовою 157981, російською - 174493. В окремі 
роки кількість російськомовних видань значно перева
жала україномовні. В 1975 р. українською мовою випу
щено 2651 назву, російською - 5693. В 1980 р. відповідно: 
2164 і 6592 3.

В 60-х роках поступово переводиться на російську 
мову наукова періодика. В 1967 р. в республіці виходило 
323 журнали і періодичні збірики, в тому числі 126 - ук
раїнською і 197 - російською4. Прикрим може видатись 
факт, що один з найстаріших українських університетів - 
Харківський - в 1965-1967 рр. не видав жодного науково
го збірника українською мовою. Аналогічні тенденції 
спостерігаються в Київському, Львівському та інших 
університетах, науково-дослідних інститутах Академії 
наук УРСР5.

Заступник голови комітету по пресі при Раді 
Міністрів УРСР В.Костенко намагався в 1968 р. поясни
ти їх об’єктивними факторами. “...Виходячи з потреб 
оперативної науково-технічної інформації та враховую
чи інтереси наукової громадськості і бажання авторів 
вийти на всесоюзну і світову арену, видавництво рес
публіки випускає ряд друкованих видань російською мо
вою. Це цілком відповідає інтересам авторів і читачів”6.

Очевидно, що, пояснюючи причини пріоритетності 
російської мови у видавничій політиці, В.Костенко був 
менш щирим, ніж голова Державного комітету по пресі 
при Раді Міністрів УРСР І.Педанюк, який 27 лютого 
1965 р. повідомляв ЦК Компартії України: “...Деякі 
відповідальні працівники Державного комітету Ради 
Міністрів СРСР по пресі проводять неправильну лінію 
щодо розвитку преси союзних республік, яка видається 
не російською мовою...”7.

Як приклад, у документі наводилась позиція голови 
Держкомпреси СРСР П.Романова, який на всіх засідан
нях Державного комітету і нарадах націлював на обме
ження видання літератури мовами народів республік, 
посилаючись при цьому на “прискорення створення в
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нашій країні єдиної соціалістичної нації, вважаючи, що 
мова такої нації повинна бути російською”.

Позицію Держкомпреси СРСР поділяли працівники 
органів державного управління. Старший редактор 
комітету В.Хом’якова, що вела видавництво України в 
кінці 1964 року, запитував працівника Держкомпреси 
України Василькову: “Чоми Ви видаєте підручники ук
раїнською мовою? Адже українська мова близька до 
російської”8.

Авторитетна комісія ЦК ВЛКСМ, перевіряючи робо
ту республіканського видавництва “Молодь”, записала 
у своїх висновках: “Видавництво повинно більше вида
вати книжок російською мовою”, зробила зауваження за 
випуск Статуту ВЛКСМ та іншої літератури ук
раїнською мовою.

Формуючи видавничі плани, розробляючи свою 
внутрішню стратегію, Державний комітет України по 
пресі не був самостійним у власних діях та рішеннях. Ко
ли на початку 1965 р. йому надійшла з Праги з видав
ництва дитячої літератури пропозиція організувати 
обмінну виставку дитячої книги, рішенння щодо цього 
приймалося в Москві, оскільки “організація виставок 
входить в компетенцію центральних установ СРСР”9.

Отже, твердження щодо об’єктивних процесів у кни
говидавничій політиці 60-80-х рр. здаються нам уперед
женими, не обгрунтованими, їх можна розглядати у 
числі тих політично обміркованих засобів русифікації, 
що випливали із загального контексту національної 
політики КПРС.

Широко пропагуючи тезу розвитку і взаємозбагачен
ня національних культур, вище політичне керівництво, 
підпорядковані їм органи державної влади та державно
го управління розглядали її як можливість створення 
найбільш сприятливих умов для утвердження російської 
культури як феномену духовного життя в СРСР. 
Національні культури розглядалися ними як субкульту
ру  придатні для обслуговування різноманітних “днів, 
Декад, свят”

Голова Державного комітету Ради Міністрів по радіо
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і телебаченню М.Скачко на початку 1965 р. інформував 
ЦК Компартії України про те, що союзний комітет по 
радіо і телебаченню систематично ставить перед голова
ми республіканських комітетів питання про дальше ско
рочення обсягу республіканського радіомовлення та те
лебачення. “Ця лінія, - писав він, - проявляється і на 
практиці, зокрема в тому, що останнім часом для потреб 
радіо і телебачення республіки майже не виділяються не
обхідні технічні засоби”*0.

Характерно, що союзне радіо і центральне телебачен
ня систематично ігнорували пропозиції Республікансь
кого комітету щодо використання матеріалів ук
раїнського радіо та телебачення для трансляції по всесо
юзній мережі. На пропозицію показати на всесоюзному 
екрані ряд вистав Київського театру опери і балету 
ім.Т.Г. Шевченка була отримана відповідь, що телегля
дачів, яких обслуговує центральна студія, не цікавлять 
спектаклі українською мовою11.

Формуючи відповідним чином видавничу політику, 
закриваючи для України (як і для інших національних 
республік) інформаційний простір, вдало маневруючи 
законодавством, ідеологічне керівництво КПРС прагну
ло витіснити українську мову з сфери вжитку, намагало
ся позбавити українську націю однієї з її головних ознак.

Керівництво КПРС, її республіканських, обласних 
комітетів прагнуло теоретично обгрунтувати наукові ос
нови цієї політики. В травні 1964 р. в складі Інституту 
філософії АН України був створений відділ пролетарсь
кого інтернаціоналізму. За 2 роки своєї діяльності тут 
було підготовлено до друку монографію І.Кравцева 
“Пролетарський інтернаціоналізм, вітчизна та патрі
отизм” колективну працю “Національне та інтерна
ціональне в житті народу”, збірники “Інтернаціональне 
виховання трудящих”, “Будівництво комунізму та про
блеми зближення соціалістичних націй”, проведено рес
публіканську наукову конференцію з питань зближення 
соціалістичних націй та інтернаціонального виховання 
трудящих12.
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Аналіз тематики відділу свідчив про її кон’юнктурний 
характер, певне соціальне замовлення. Перед науковими 
працівниками ставилося завдання обгрунтувати тезу, 
що нації, національні культури та класи є явищами пе
рехідними, не властивими для комуністичного суспіль
ства, довести положення Програми КПРС про неухиль
ний процес злиття націй.

Мовна політика в галузі освіти являла собою одне з 
найбільш негативних явищ в контексті загального про
цесу русифікації. Ряд українських та зарубіжних 
дослідників пов’язують його, в першу чергу, з відомими 
законом “Про зміцнення школи з життям і подальший 
розвиток системи народної освіти в країні”. На нашу 
думку, подібні твердження не відповідають реальній 
дійсності. Процес русифікації шкільної освіти в Україні 
розпочався в 30-х роках і активно продовжувався протя
гом 50-х років. Загальні тенденції цього процесу розкри
ває інформація Міністра освіти УРСР І.Білодіда, який 
повідомляв ЦК КПУ про те, що тенденція до скорочен
ня шкіл з українською мовою викладання має стійкий 
характер. Якщо в 1952-53 учбовому році українською і 
російською мовами навчання були охоплені 78,6% та 
20,5% то в 1959-60 учбовому році цей показник становив 
відповідно 71,6% і 27,5%! л За даними Міністерства в 
1959-60 учбовому році кількість українських шкіл скоро
тилась на 58 одиниць. Причому у великих містах пере
важна кількість учнів навчалась в школах російською 
мовою. У Донецьку російські школи відвідувало 97,4% 
загальної кількості учнів у Кадіївці - 93,6%, Горлівці - 
91,3%, Одесі - 87,9%, Харкові - 87%, Києві - 67,1%14.

Безперечно, нерівноправне становище української 
школи значною мірою закріпив згадуваний вище доку
мент “Про зміцнення школи з життям і про дальший ро
звиток народної освіти в країні”, в якому батькам над
авалося право самим вирішувати, в школу з якою мовою 
навчання від давати своїх дітей.

Подібне положення викликало протести української 
інтелігенції, посіяло сумніви у керівництва ЦК Ком
партії України. Це засвідчив дуже обережний лист
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М.Підгорного, переданий по “ВЧ” в приймальну М.Сус- 
лова ЗО жовтня 1958 р. В ньому висловлювалось припу
щення, що подібний порядок завдасть відчутної шкоди 
вивченню національних мов, викличе нарікання як в рес
публіках, так і за кордоном15.

Лише побоюваннями можна пояснити суперечливість 
ст.9 Закону “Про зміцнення школи з життям і про даль
ший розвиток народної освіти в країні”, прийнятого 17 
квітня 1959 р. Верховною Радою України. В ньому 
міститься положення про навчання учнів рідною мовою, 
і водночас надається право батькам обирати школу і мо
ву навчання16.

З введенням Закону, зазначав канадський дослідник 
Джон Коляска, який з вересня 1963 р. навчався у Вищій 
партійній школі КПУ, “...процес русифікації значно по
силився, проник в школи невеликих міст УРСР, де вик
ладання здійснювалось лише українською мовою”. Спи
раючись на опубліковані статистичні дані, бесіди з вчи
телями, викладачами, студентами Д.Коляска висвітлює 
процес русифікації у вищій та середньо-спеціальній 
освіті, показує його негативні наслідки у книзі “Освіта в 

1 Радянській Україні”17.
Спроба Джона Коляски з’ясувати об’єктивний стан 

речей була розцінена як антирадянська діяльність. Його 
заарештували, а згодом вислали за межі СРСР. Причому 
в офіційних засобах інформації результати досліджень 
всіляко дискредитувались. Однак, чи було коло питань, 
порушених Д.Коляскою, принципово новим для 
політичного керівництва країни? Чи не помічало воно 
негативних результатів процесу русифікації в цілому і 
освіти зокрема?

Мабуть помічало, оскільки в липні 1965 р. було при
йнято несподіване решіння. Виступаючи на нараді рек
торів і секретарів партійних організацій вищих учбових 
закладів, секретар ЦК Компартії України А.Д.Скаба дав 
вказівку про перехід викладання у вузах республіки ук
раїнською мовою в тримісячний термін18. Аналогічні 
рішення прийняли деякі органи державного управління
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України. В серпні 1969 р. Міністерство торгівлі України 
зобов’язало технікуми і училища державної торгівлі та 
громадського харчування в 1969-1970 навчальному році 
перейти на викладання всіх загальноосвітніх дисциплін 
українською мовою19. Незважаючи на те, що накреслені 
плани на практиці реалізовані не були, вони засвідчили 
сміливі спроби українського керівництва хоча б частко
во протистояти процесу русифікації.

Відповідями на подібні намагання були постанови, 
прийняті ЦК КПРС і союзним урядом у другій половині 
60-80-х років. Серед них - постанова Секретаріату ЦК 
КПРС від 29 серпня 19,78 р. “Про заходи по дальшому 
удосконаленню вивчення і викладання російської мови в 
союзних республіках” предбачало закріплення пріори
тетності російської мови, всіляке розширення сфери її 
вжитку. Додаткові асигнування виділялись на підготов
ку підручників і програм з російської мови та літератури 
в школах, технікумах, вищих учбових закладах, 
збільшення годин на її викладання, створення нових 
періодичних видань20.

Розгорнуту програму русифікації шкільної освіти 
містила в собі постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
від 26 травня 1983 р. “Про додаткові заходи по поліпшен
ню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах 
та інших учбових закладах союзних республік”. Нею було 
передбачено збільшення з 1984 р. вчителям підготовчих та 
1-3 класів, що ведуть навчання російською мовою, вчите
лям російської мови та літератури IV-XI класів шкіл та 
шкіл-інтернатів всіх типів та найменувань, професійних та 
середньо-спеціальних учбових закладів з національною 
мовою навчання, розташованих в сільській місцевості, се
лищах міського типу посадових окладів на 15% 21. Це ма
теріальне заохочення також підпорядковувалося витіснен
ню української мови з сільських, селищних шкіл, де вона 
посідала належне місце.

Доповідаючи 25 лютого 1984 р. про виконання згада
ної постанови, секретар ЦК КПУ О.Титаренко відзна
чив зростання кількості шкіл з поглибленим вивченням
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російської мови на 2,1 тисячі одиниць, підготовку в рес
публіці російськомовної “шкільної бібліотеки” загаль
ним тиражем 12,2 млн.екземлярів, збільшення періодич
ності журналу “Русский язык и литература”, встановлен
ня додаткового прийому студентів на факультети 
російської філології, інші аналогічні заходи22.

До чого привели подібні заходи, довідуємось з ма
теріалів ЦК КПРС, підготовлених у зв’язку із звернен
ням 20 липня 1987 р. письменника О.Гончара до Гене
рального секретаря ЦК КПРС М.Горбачова. В 1986-87 
учбовому році, в порівнянні з 1955-56 роком питома ва
га учнів у школах з українською мовою навчання змен
шилася з 72,8% до 40,6%. Лише 24% дітей, охоплених 
дошкільною формою виховання, відвідувало дитячі сад
ки і групи з українською мовою. За даними Міністерст
ва освіти СРСР на кінець 1986 учбового року в 
російських школах не вивчали українську мову та літе
ратуру понад 280 тисяч учнів або 9,6%. Помітною була 
тенденція до зниження кількості художніх фільмів, випу
щених студіями республіки українською мовою. Зневагу 
до українською мови відкрито демонстрували партійні 
органи: з 137 міськкомів та 562 райкомів партій, діловод
ство українською мовою велось відповідно у 17 та 220 23.

Процес русифікації, який послідовно здійснювався у 
другій половині 50-80-х роках викликав опір не лише ук
раїнської інтелігенції, а й великої групи національно 
свідомих громадян з числа робітників, селян, студентсь
кої молоді з різних регіонів України. Як пригадував ук
раїнський дисидент В.Чорновіл: “Працюючи в різних 
областях України, спочатку в пресі на комсомольській 
роботі, потім - на всіляких випадкових посадах у 
різнорідних організаціях, я стикався з багатьма людьми 
різного соціального стану і різної освіти - від простих 
робітників і селян до осіб з відповідальним становищем, 
членами партії, діячами науки, літератури і мистецтва 
тощо - і досить часто чув критичні зауваження щодо 
культурно-національної політики в Україні...”24.

Згаданий висновок співпадав з твердженням ряду ви
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сокопоставлених функціонерів з ЦК КПРС, які до того 
ж безпосередньо займалися розробкою питані 
національної політики. Колишній консультант ЦК 
КПРС доктор філософських наук К.Баграмов в 1992 р. 
пригадував: ‘Я досить часто бував і виступав в Україні, 
включаючи західні області, і був свідком зростаючого 
невдоволення інтелігенції, молоді, примітивною 
національною політикою з боку центральних органів і, 
перш за все, русифікаторськими тенденціями”25.

В науковій літературі більш широко висвітлюється 
написана в 1965 р. праця Івана Дзюби "‘Інтернаціоналізм 
чи русифікація?”, яка стала викривальним документом 
Національної політики КПРС. Водночас в архівах ор
ганів вищої влади та державного управління, Служби 
безпеки України, інших відомих архівосховищах 
зберігається близько двох десятків подібного плану ру
кописів, невідомих громадськості. Вони свідчасть про 
наявність в Україні обгрунтованої громадської думки, 
яка намагалася протидіяти процесу русифікації. Цим за
вданням також служив т.зв. етнографічний напрямок в 
дисидентстві, що грунтувався на ідеях збереження та 
пропаганди історико-культурних традицій українського 
народу. * *

1 Доповідь про національне питання в СРСР//Сучасність,- 
1969.-№6.-С. 122.

-  Хмара С. Сьогодні про мянуле.-Львів.-1993.-С. 42.
3 Чуйко В. На шляху до останнього щезання? Доля 

української книги в суверенній Украші//Літер. Україна.-1993.- 
9 вересня.

* Центральний державний архів громадських об’єднань 
України (далі - ЦЦА.ГО України).-Ф. 1. оп. 25, спр. І59.-Арк. 
38.

5 Там само.-Арк. 29-30.
6 Там само.
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10 Там само.
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23 ЦЗСД.-Ф. 89, оп. 23, спр. 40.-Арк. 4-7.
24 Архів Управління Служби безпеки України по Львів

ській області.-Спр. 12-23335.-Т. З.-Арк. 23.
23 Ваграмов Э. Как делалась национальная политика. Вос

поминания консультанта ЦК КПСС//Независимая газета,- 
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Білошицький С.В.

ІДЕОЛОГІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА 
РЕПРЕСИВНІ ЗАХОДИ бИЩОГО..

ПОЛІТИЧНОГО КЕРІВНИЦТВА УКРАЇНИ, 
СПРЯМОВАНІ НА^ЛЖВІДАЦІЮ 

ОРГАНІЗАЦІЙ РСДРП
(перша половина 20-х рр.)

Початок 20-х рр. знаменував собою розгортання жор
сткого і послідовного наступу на Російську соціал-де- 
мократичну робітничу партію, яка відіграла важливу 
роль в становленні і розвитку революційного руху, мала 
значний вплив на робітництво та інтелігенцію, спирала
ся на широку підтримку своїх багаточисленних одно
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думців в зарубіжних країнах.
Завдання по нейтралізації РСДРП, поставлені 

керівництвом більшовицької партії, передбачали низку 
заходів - від гучних ідеологічних кампаній до арешту та 
ізоляції її найбільш авторитетних діячів. Не остання 
роль відводилася і показовим судовим процесам, які ста
вили за мету не стільки дати правову оцінку діяльності 
членів РСДРП, скільки скомпрометувати їх в очах гро
мадськості. Один з  перших таких процесів відбувся в 
м.Ю зівці над секретарем місцевої Спілки металістів, 
членом РСДРП Лазарєвим. Як повідомляв Юзівський 
райком Донецького губкому КП(б)У 8 березня 1920 р., 
"...цей суд фактично був судом всієї парти і пройшов 
блискуче"1.

Політичну мету переслідував також судовий процес 
над активними діячами київської організації РСДРП 
Г.Кучіним-Оранським, О.Романовим, І.Шпрером, 
С.Семківським. М.Балабановим, І.Ширфом та іншими, 
який відбувся 21-23 березня 1920 р. Незважаючи на 
хиткість звинувачень, не підкріплених істотними доказа
ми, деякі з київських меншовиків отримали досить суво
ре покарання - ув’язнення в концентраційних таборах на 
весь період громадянської війни2.

Як свідчать документи вищого політичного керівниц
тва, вже в 1920 р. готувався ряд інших показових 
політичних процесів над меншовиками. Зокрема, 5 жов
тня 1920 р. політбюро ЦК КП(б)У доручило Яковлеву 
проаналізувати всі матеріали, пов’язані з арештами мен
шовиків, і висловити власну думку щодо можливості 
їхнього політичного використання. Очевидно, що наявні 
У владних структур компромат не давали підстав для 
проведення політичного процесу на необхідному для 
більшовицької партії рівні. Тому вже 22 жовтня 1920 р. 
вище політичне керівництво республіки ухвалило рішен
ня ув’язнити частину меншовиків в позасудовому поряд
ку, іншу ж - вислати з України до Грузії3.

Що насправді означало подібне покарання довідує
мся, ознайомившись з трагічною долею Катерини Век- 
л°В0Ї, яка у 1921 р. за вироком Комісії по перегляду
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справ меншовиків у складі представників ЦК КП(б)У, 
ВУЦВКу та Всеукраїнської надзвичайної комісії, була 
заслана далеко від батьківщини. Відбувши покарання в 
1924 р. вона автоматично отримала другий термін, пере
бувала в Кокчетаві, Казані. У 1927 р. трійка УНКВС 
обірвала її мученицьке життя4.

Пояснити такий феномен спробував в 1925 р. Проку
рор Верховного Суду СРСР П.Красіков, який зазначав, 
що в позасудовому порядку "...через Особливу нараду 
повинні проходити справи щодо так званих "переглядів" 
- по відношенню до політиків, термін яких закінчився, і 
необхідно дати нові обмеження. Підставою для такого 
заходу соціального захисту служить не новий злочин, а 
переконання, що ця особа може його здійснити, оскільки 
вона за особистими своїми якостями є надто активною... 
Таким чином, цілком природно створюється певне коло 
осіб, що знаходяться у віданні ОДПУ"5.

Як переконуємося, в здійснюваних кампаніях, спря
мованих проти РСДРП, провідна роль відводилася ра
дянським спецслужбам. Саме вони за дорученням вищо
го політичного керівництва СРСР та України розробля
ли відповідні конкретні операції, втілювали їх у життя. 
Наприклад, весною 1922 р. ОДПУ СРСР провело ареш
ти Спілки молоді РСДРП. Розглянувши наслідки цієї 
акції, 20 квітня 1922 р. політбюро ЦК РКП(б) постано
вило:

"...6) Схвалити план ДПУ і комісії* - обмежитись за
стосуванням в даному випадку адміністративною висил
кою.

в) Поставити в політбюро через 3 місяці доповідь
т.Уншліхта про діяльність Спілки молоді РСДРП...

г) Доручити т.Уншліхту представити через тиждень в 
політбюро доповідь про становище справ з процесом 
меншовиків"6.

Пропозиці т.Уншліхта щодо "вилучення" меншовиків 
отримали підтримку вищого політичного керівництва

* Йдеться про Комісію у політсправах ЦК РКП(б).
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(країни. Вже 22 червня 1922 р. політбюро ЦК РКП(б) ух
валило постанову такого змісту:
І "а) Запропоновані т.Уншліхтом операції схвалити.
І б) Доручити т.Уншліхту спільно з т.т. Куйбишевим і 
Зеленським ще раз перевірити список меншовиків, виз
начених для арешту.
' в) Запропонувати т.Уншліхту представити в політбю
ро список найбільш активних меншовиків, що діїоть в 
робітничих районах..."7.

14 грудня 1922 р. політбюро ЦК РКП(б) своєю поста
новою схвалило пропозиції Уншліхта, які означали на 
практиці розгортання нової широкомасштабної операції 
проти меншовиків. Вони передбачали:

1. Видалити меншовиків з усіх державних, профе
сійних і кооперативних установ, розпочавши чистку, в 
першу чергу, в тих установах, де меншовики мали мож
ливість тісно стикатися з робітничою масою.

2. Поставити ДГГУ в обов’язок у своїй практичній ро
боті розглядати ті меншовицькі елементи, які стоять на 
позиції нової платформи, сформульованої в 
"Соціалістичному Віснику", як елементи контррево
люційні і нелегальні.

3. Дати директиву судовим органам щодо притягнен
ня до відповідальності відповідно до Кримінального ко
дексу осіб за зберігання і розповсюдження відповідної 
меншовицької літератури і за меншовицьку агітаціїо.

4. Надати ДПУ право заміняти найбільш активним 
меншовикам адміністративну висилку ув’язненням в табо
рах, а також висилки за кордон у відповідних випадках.

5. Притягати до партійної відповідальності членів 
ВКП(б), що клопочуться за заарештованих меншовиків8.

Рішення, схвалені в Москві, були продубльовані ви
щим політичним керівництвом України. Так, 17 березня 
1922 р. політбюро ЦК КП(б)У орієнтувало наявні в рес
публіці засоби масової інформації на необхідності ак
тивного використання компрометуючих матеріалів на 
РСДРП та членів її місцевих організацій9.

Дещо пізніїпе - 8 вересня 1922 р. політбюро ЦК 
КП(6)У зобов’язало Київський іубком партії посилити
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роботу по розкладанню меншовицьких організацій10.
Як проходило це розкладання, довідуємося із звіту 

Державного політичного управління УСРР за перше 
півріччя 1922 року. В ньому говорилося: "Активна 
діяльність РСДРП в першому періоді своєчасно була 
припинена ДПУ та її органами, проведеною операцією 
всі місцеві організації були позбавлені найбільш актив
них працівників. Всього було вилучено 54 члени партії, з 
яких 48 були вислані в Туркестан"11.

За свідченням В.І.Очеретянка, активно проводилася 
робота по виявленню і вилученню меншовиків в 
Одеській губернії, де позиція РСДРП була особливо 
сильною. Причому секретар Одеського губкому КП(б)У 
М.Хатаєвич своїм циркуляром №763-С від 12 жовтня 
1923 р. вимагав звернути особливу увагу на інтелігентів 
- меншовиків, які, на його думку, складали ядро цієї 
партії12. Очевидно, що подібному підхльостуванню не 
було ніякої потреби, оскільки вже 13 квітня 1923 р. на
чальник Одеського губвідділу ДПУ Заковський до
повідав на бюро Одеського губкому КП(б)У про 
наслідки масової операції проти меншовиків і есерів, в 
ході якої було заарештовано близько 150 чоловік13*.

В серпні-вересні 1923 р. органи ДПУ УСРР провели 
операцію, пов’язану з арештами делегатів установчого 
з’їзду РСДСРМ (Російської соціал-демократичної спілки 
робітничої молоді - соцмолу), що проходив в Ірпіні біля 
Києва. Всі учасники з’їзду (А.Краніхфельд, Л.Гурвіч,
0 .  Брауде, О.Зімін, Д.Айзенберг, М.Компанієць,
1. Рапопорт, І.Равіковіч, А.Епштейн, М.Цуме) були за
арештовані та доставлені спочатку в Київське ДПУ, а 
звідти - в Москву, де їх засудили до трирічного ув’язнен
ня у Соловецький табір особливого призначення14.

Характерно, що протиправність акцій, пов’язаних з 
арештами меншовиків та їх наступним засудженням в 
позасудовому порядку, добре розуміли навіть деякі ліде
ри більшовицької партії. Певну спробу припинити ро
зправу над членами РСДРП без відкритого і об’єктивно
го суду зробив нарком юстиції та прокурор УСРР
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М-О.Скрипник. 20 лютого 1924 р. спільно з завідуючим 
підвідділом нагляду за органами ДПУ та прокурором 
при Наркоматі юстиції Янським він звернувся до ЦК 
КП(б)У з пропозицією щодо розгляду справ антира- 
дянських партій у судовому порядку. "...При розгляді 
питань про направлення справ щодо осіб, викритих в 
приналежності до ворожих політичних партій і політич
них згрупувань, виникає питання про те - чи не доцільно 
з міркувань політичних в тих випадках, коли стосовно 
підозрюваної особи повністю доведена приналежність її 
до нелегальних партій і активна участь в них - справи на
правляти для судового розгляду в гласному або закрито
му засіданні, залежно від обставин справи, або обмежу
ватись адміністративним висланням. Прокуратура з сво
го боку вважає, що прави щодо осіб, чия повністю дове
дена їх контрреволюційна діяльність (організація і 
участь у Соцмолі, агітація, зберігання літератури, друку
вання і розповсюдження тощо) необхідно розглядати в 
судовому порядку"15.

Цілком очевидно, що розгляд в судовому порядку 
справ на активних учасників - членів РСДРП, інших 
політичних партій і рухів, поставивши певний бар’єр на 
шляху відвертої сваволі колишніх спецслужб, відвернув 
би від покарання десятки громадян.

Однак іншої точки зору дотримувався голова ДПУ 
В.А.Балицький. Опонуючи М.О.Скрипнику 29 лютого 
1924 р., він писав: "...20 лютого ц.р. Центральна Розпо
рядча Нарада, якій була подана справа за №3225 на гру
пу київських меншовиків, на затвердження адмінвисил- 
ки, цю справу відклала, вимагаючи віддання меншо
виків гласному суду. Разом з тим, міркування секретно- 
агентурні абсолютно допускають стосовно більшості 
вказаних меншовиків і членів антирадянських партій, 
взагалі, гласного суду. Дуже рідко у останніх при обшуці 
вдається виявити компрометуючий матеріал (літерату
ру, прокламації тощо), який би міг служити речовим до
казом вини підслідних"16. Таким чином, Державним 
політичним управлінням УСРР пропонувалося, як і 
Раніше, розглядати зазначені справи на основі далеко не
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завжди певних і переконливих агентурних матеріалів.
Виступивши в роль тритейського судді, політбюро 

ЦК КП(б)У своєю постановою від 28 лютого 1924 р. 
відхилило пропозиції М.О.Скрипника, повністю ставши 
на бік голови ДПУ УСРР В.А.Балицького17.

Масові ідеологічні кампанії, політичні репресії, диск
римінаційні заходи в професійній діяльності, громадсь
кому житті врешті-решт зробили свою справу. Переваж
на більшість місцевих організацій РСДРП були змушені 
поступово згортати свою роботу. В травні 1923 р. пер
шими в Україні заявили про необхідність саморозпуску 
катеринославські меншовики. З їх ініціативи вже в 
червні були розпущені Кам’янська та Криворізька ор
ганізації РСДРП.

В жовтні 1923 р. за пропозицією донецьких меншо
виків була скликана Республіканська нарада, делегати 
якої утворили Всеукраїнське бюро по ліквідації 
РСДРП18.

Все це дало можливість керівництву КП(б)У перейти 
до рішучих кроків, поставити питання про усунення 
РСДРП з політичної арени. 13 листопада 1923 р. вище 
політичне керівництво республіки, заслухавши доповідь 
секретаря ЦК КП(б)У Д.Лебедя, визнало за необхідне 
"...скликати на Україні з’їзд колишніх меншовиків не 
пізніше грудня місяця, з погляду на те, що подальша 
відстрочка сприятиме і відіб’ється на роботі по розкла
данню меншовиків"19.

Завдання, пов’язані з проведенням наступного з’їзд)', 
певною мірою конкретизувала постанова ЦК КП(б)У 
від 31 грудня 1923 р. Вона передбачала провести з’їзд піл 
гаслом ліквідації в Україні меншовицької партії, позба
вити закордонну групу РСДРП повноважень від ук
раїнської делегації, встановлення спеціальних правил 
прийому колишніх меншовиків до КП(б)У. Для 
керівництва усією роботою по підготовці і проведенню 
з’їзду утворювалася спеціальна комісія на чолі з секрета
рем ЦК КП(б)У Д. Лебедем20.

Спланований і скерований ЦК КП(б)У з’їзд колишнії
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меншовиків відбувся в лютому 1924 р. Близько 700 деле
гатів з Катеринославської, Донецької, Харківської і 
Одеської губерній ухвалили постанову про ліквідацію 
меншовицьких осередків в Україні та про позбавлення за
кордонної делегації повноважень від українських меншо
виків21.

Отже, спираючись на рішення з’їзду, ЦК КП(б)У мав 
підстави широко задекларувати свою перемогу над впли
вовою опозиційною йому силою. 8 лютого 1924 р. 
політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення, в якому говори
лося:

"а) Вважати роботу по ліквідації колишніх меншовиків 
на Україні закінченою успішно.

б) Дати директиву губкомам простежити розпуск гу
бернських та інших бюро колишніх меншовиків, згідно 
постанови Всеукраїнського з’їзду колишніх меншовиків.

в) Як центральному, так і місцевим бюро колишніх 
меншовиків всі справи по ліквідації передати Істпарту"22.

Водночас згадане рішення націлювало органи ДГГУ по
силити роботу по ліквідації тих організацій і груп РСДРП, 
які не приєдналися до рішення Всеукраїнського з’їзду, ні в 
якому разі не допустити їх організаційного оформлення.

18 липня 1924 р. політбюро ЦК КП(б)У санкціонувало 
нову масову операцію проти меншовиків. Причому в скла
дені органами ДПУ спільно з губкомами партії списки 
потрапили навіть ті діячі РСДРП, які повністю і безпово
ротно стояли на позиціях лютневого Всеукраїнського 
з’їзду23.

Характерно, що хід і масштаби заданої операції проти 
меншовиків ЦК КП(б)У постійно координував з вищим 
політичним керівництвом СРСР. Так, 4 вересня 1924 р. 
секретар ЦК РКП(б) В.Молотов зобов’язував ЦК КП(б)У 
повідомити про кількість заарештованих, регіони, в яких 
здійснюються операції, їх мотивування24.

Доцільно відзначити, що, незважаючи на практичну 
ліквідацію РСДРП в . першій половині 20-х рр., прина
лежність до неї лягала в основу звинувачень громадян і в 
наступні десятиріччя. Наприклад, в ході ліквідації в 1938 
Р- Всесоюзного правотроцькістського центру, керував
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яким нібито в Україні колишній керівник республікансь
кої партійної організації С.В.Косіор, за звітами НКВС 
УРСР було заарештовано 498 "кадрових учасників меншо
вицьких організацій"25.

Таким чином, в першій половині 20-х рр. вищим 
політичним керівництвом СРСР та УРСР було здійснено 
комплекс ідеологічних, організаційних та репресивних за
ходів, спрямованих на ліквідацію меншовицьких ор
ганізацій України. Політичні репресії щодо членів РСДРП 
продовжувалися і в наступні роки, обірвали життя багать
ом активним діячам революційного руху кінця XIX - по
чатку XX століть. * *

I Кокін С.А., Мовчан О.М. Історичні зошити. Ліквідація 
більшовиками правоесерівської і меншовицької опозиції в 
Україні в 1920-1924 рр.-К.: Інститут історії України НАН 
України. 1993.-С. 12.

^  Партия меньшевиков и деникинщина. Процесс киевских 
меньшевиков 21-23 марта 1920 г.-М.: Госполитиздат. 1923.-С. 
118-119.

3 Центральний державний архів громадських об’єднань 
України (далі - ЦДАГО України).-Ф. 1, оп. 6, спр. 7.-Арк. 84-90.

4 Ковтун Г.К., Воиайлович В.А., Данилюк Ю.З. Масові
незаконні репресії 20-х - початку 50-х років на
Полтавщині//Реабілітовані історією.-К.: Рідний край, 1992.-С. 8.

5 Щетинов Ю.А. Режим личной власти: к истории форми- 
рования//Вестник Московского университета. Серия: История.- 
1989.-№4.-С. 3-4.

6 Російський державний архів соціально-політичної історії.- 
Ф. 17, оп. З, спр. 294,-Арк. 7.

7 Там само.-Спр. 299.-Арк. 4.
* Там само.-Спр. З26.-Арк. 9.
9 ЦЦАГО України.-Ф. 1, оп. 6, спр. 29.-Арк. 52 зв.

Там само.-Спр. ЗО.-Арк. 64.
II Отчет о полугодичной деятельности (январь-июнь 1922 

годау/3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ.-1997.-№1-2.-С. 351.
12 Очеретянко В.І. Обмеження інтелектуальної свободи як 

один із засобів формування і функціонування тоталітарної 
системи в Україні (20-30-ті рр. XX ст.): Дис... канд. іст. наук; 
07.00.01.-К., 1998.-С. 128.
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*3 Державний архів Одеської області.-Ф. З, on. 1, спр. 583.- 
Арк. 12-14.

14 Кокін С.А., Мовчан О.М. Вказ.праця.-С. 51.
ЦДАГО України.-®. 1, оп. 16, спр. І.-Арк. 29.

16 Там само-Арк.' 30-30 зв.
17 Там само-Арк. 28.
18 Кокін С.А., Мовчан О.М. Вказ. праця.-С. 51.
19 ЦДАГО України.-®. 1, оп. 16, спр. І.-Арк. 7.
2® Там само.-Арк. 21.
2* Кокін С.А., Мовчан О.М. Вказ праця.-С. 52.
22 Там само.-Арк. 21.
23 Там само.-Арк. 69.
24 Очеретянко В.І. Вказ. праця.-С. 128.
25 Ковтун Г.К, Войналович В.А., Данилюк Ю.З. Вказ. 

праця.-С. 28.

Рибаків., Матвеев А. 

РОЗКУРКУЛЕННЯ НА ПОДІЛЛІ

На XV з’їзді ВКП(б) у грудні 1927 р. були визначені ос
нови політики обмеження та витіснення куркульства!, у  
ній знайшов вияв антиселянський характер тоталітарної 
системи. Особливо яскраво це окреслилося у хлібоза
готівельних та податковій кампаніях, що на практиці ви
лилося у заплановане пограбування, насильство, тиск на 
заможні селянські господарства. Кам’янець-Подільський 
окружком КП(б)У зажадав спішно провести перевірку 
стану селянських господарств з метою* виявлення кур
кулів, куркульських коренів, які живлять глитайські еле
менти, себто ухиляння від сплати податків, скуігівлю і пе
репродаж сільгосппродуктів, особливо зерна”2. В окрузі 
було виявлено 6648 господарств, в яких приховано від 
оподаткування 6666 коней, 90 корів, 233 свині, 249 овець, 
743 вулики з бджолами та 22 десятини землі3. У Могилів- 
Подільському окрузі ознакою куркульських господарств 
рекомендовано вважати також експлуатацію сільськогос
подарських машин та млинів4.

Парткоми засуджували будь-які спроби місцевих ор
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ганів застосувати більш-менш рівномірний розподіл пла
ну хлібозаготівель: “Основною перешкодою, що створила 
найбільші труднощі в роботі, - читаємо у звіті Тульчинсь
кого окрпарткому за 1928 р. є наявність численних ви
падків збочень від класової лінії, притуплення класового 
вістря в практиці хлібозаготівель”5. У звіті Кам’янець- 
Подільського окружкому партії за 1928 р. відзначалось, 
що “в окремих районах місцеві партійні органи відійшли 
від класової лінії в оподаткуванні індивідуальних госпо
дарств. Наприклад, в Затонському районі, де знаходилося 
чимало куркульських господарств, посиленим оподатку
ванням було охоплено лише ЗО, у Солобковецькому - 25, а 
Дунаєвецькому - 91. Виявлено факти, коли сільради та 
сільські облікові комісії видають довідки куркулям про їх 
неплатоспроможність”6. Старокостянтинівський райпарт- 
ком запропонував первинним осередкам, сільським Радам 
при складанні річного плану хлібозаготівель визначити 8- 
10% куркульських та заможних господарств з накладан
ням на них 40% планового завдання з хлібозаготівель. В 
число куркульських та заможних господарств району 
увійшло 1490 дворів, з яких хліб стягувався примусово. На 
господарів 95 дворів накладено штраф у сумі 41454 крб., 
21 господарство - розпродано за невиконання плану 
хлібозаготівель7.

З метою штучного збільшення кількості заможних гос
подарств і виконання плану посиленого оподаткування 
місцеві органи вдавалися до навмисного об’єднання 
кількох середняцьких господарств, господарі яких перебу
вали в родинних зв’язках. У звіті Новоушицького райкому 
партії вказувалось, що “у селах Іванківці, Пилипи- 
Хребтієвські, Куча, Лисець мало місце об’єднання кількох 
господарств в одне. Накладений податок вони не могли 
сплатити.За цим йшли штрафи, які теж не сплачувалися, а 
далі йшов продаж господарств”8.

У звітах райпарткомів читаємо: “Заходи до куркульсь
ких господарств, які не здавали хлібних лишків застосову
валися такі: виклик в комісію для відчиту, виставлення 
на чорну дошку оголошення через загальні збори бойко-
!
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ту. Окремим злісним куркульським елементам вивішува
лися чорні дошки з написом: “Тут живе ворог радянської 
влади, котрий не здав своїх хлібних лишків”. Про це 
йшлося у звіті М’ястківського райкому партії Тульчинсь
кого округу9.

Новоушицький райком партії направив у села 22 ак
тивісти з наказом “несподівано наскочити в села і терміно
во заготувати 6 тисяч пудів зерна”. Секретар райкому 
партії звернувся в місцевий відділ ДПУ з проханням 
виділити 22 нагани “для товаришів, які поїдуть на село ви-' 
конувати відповідальне завдання”10.

Особливою формою пограбування заможного селянст
ва було самообкладання. Кам’янець-Подільський окруж
ком партії у 1928 р. повідомляв про таку схему його 
здійснення: “Бідняки цілком звільняються від самообкла-1 
дення (50537 господарств), середняки платять податок в 
середньому 3 крб. 87 коп. (60352 господарства). Заможна 
група в середньому на один двір сплачує 20 крб. 86 коп. 
Принцип добровільності при вирішенні питання про са
мообкладання по відношенню до куркульської частини се
ла не застосовується; оскільки куркульський елемент поз
бавлений виборчих прав, то до вирішення питання про са
мообкладання не дотаскається, а механічно виконує ухва
ли загальних зборів”11. Подібними діями радянській владі 
вдавалося розколоти село, використати бідноту для ро- 
зкуркулення заможного селянства. Пленум Горчицької 
сільради Іваннопільського району Шепетівського округу, 
обговорюючи питання про самообкладання, ухвалив: 
“пожвавити темпи роботи по оподаткуванню за рахунок 
куркулів”12. Загальні збори селян с.Кутки того ж району 
вирішили “доручити комісії сприяння самообкладанню 
домогтися повного його виконання за рахунок кур
кулів”

Про жахливі наслідки шаленого адміністративного 
тиску на заможну частину села під час хлібозаготівель та 
податкової політики дізнаємося з інформації Про- 
окурівського окружкому партії від 28 грудня 1928 р.: 
Продано 146 господарств куркулів та заможників, що 

становить 5,9% до всієї кількості, або 0,12% до кількості
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індивідуальних господарств. Завдяки цим заходам річний 
план хлібозаготівель виконано на 119%. Керівництво ок
руга побувало в Городоцькому районі, який не здав 41000 
пудів хліба. Завдання було збільшено на 50%. Вимагалося 
на протязі грудня здати 60 тисяч пудів, але лишків у селян 
не було. До кінця року вигребли 21455 пудів або 35,9%. 
Тоді партійним комітетам, сільським радам було запропо
новано розбити села на кутки, прикріпити до них партій- 
ців, активістів. Таким чином вдалося виявити групу “за
можних” селян і вилучити хліб силою14. Картину насиль
ств над заможною частиною села доповнює таблиця про 
розкуркулення у Проскурівському окрузі в 1929 р.

Райони продано
господарств

накладено
штрафів

кіль
кість

сума госпо
дарств

сума

Чорноострівський 7 2984 і 138
Меджибізький 21 4981 - -

Юринецький 3 1850 12 3825
Деражнянський 9 2300 - 1064
Проскурівський 23 4658 - -

Ярмолинецький 7 2829 1 -

Городоцький 3 2745 1 480
Старосинявський 31 19680 15 2055
Летичівський 5 803 9 1556
Волочиський 13 3600 16 7643
Війтовецький 5 1968 11 4968
Фельштинський 8 2622 14 13410
Вовковинецький 8 2697 - -

Михайпільський 3 1696 - -

Важливого значення в плані витіснення куркульства 
посідали дискримінаційні заходи економічного характе
ру. Зокрема було згорнуто практику надання кредитів
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заможним верствам села для розвитку господарств. Так, 
у Проскурівському окрузі питома вага бідняків в отри
манні кредиту піднялася у 1928 році до 54,8%, а частка 
кредиту до 4,47, середняків - відповідно - 34,9:42,08. У 
той же час заможні селяни, які скористалися кредитом, 
склали лише 10,3% від загальної кількості кредитова- 
них і ними отримано кредиту тільки 12,4% 15̂

Аналогічна картина спостерігалася із машинозабез- 
печенням16. У Кам’янець-Подіпьському окрузі в пер
шому півріччі 1928 р. сільськогосподарські машини в 
кредит придбали 30,5% заможних селян, в другому - 
21,2% 17.

У наступі на заможну частину села особливе місце 
посідали дискримінаційні заходи: позбавлення вибор
чих прав, винесення членів родин фактично за межі 
суспільно-політичного життя. Так, голова Славутської 
сільської ради Д.Ш апіро позбавив виборчих прав за
можного селянина Я.Фердмана, в минулому червоного 
партизана”18. Органи Ляховецького району відклика
ли з Червоної армії М.Меренюка, виключили з школи
О.Меренюк за належність до куркульської родини, з 
комсомолу М.Кутову та Т.Казмірчук - вихідців з кур
кульських родин19.

Надзвичайна сесія Могилів-Подільського окружно
го суду у грудні 1928 р. засудила жителів села Кудіївці 
за вороже ставлення до заходів радянської влади, в то
му числі Сорочинського К.В., Марцинюка Г.В., Ли- 
маківського І.А. за розповсюдження провокаційних 
чуток, Коновалова Ф.І., Мацишина Г.П., Ткачука 
Ф.Т., Блажка Ф.М. - за зрив окремих заходів. Винні за
суджувались до трьох років ув’язнення з поразкою у 
правах на три роки. Деякі - на 5-8 років з суворою ізо
ляцією та забороною після відбуття покарання прожи
вати на Правобережній Україні протягом трьох 
років̂ О.

Антиселянська політика тоталітарної держави вик
ликала опір з боку селянства. Проілюструємо це на 
прикладі Кам’янець-Подільського округу^1.
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Вияви невдоволення селян Роки

1927 1928 1929

Підпал . 5 2
Погрози 1 5 2
Спроби підпалу - 1 -

Анонімки з погрозами - 1 9
Спроба побиття - 1 2
Побиття - 1 3
Замах на вбивство - 2 10
Поранення - - 2
Вбивство - - 2
Пошкодження посівів - 4 -

Разом і 16 35

Настрої селянства перекинулись на армію. Це зокре
ма підтверджує повідомлення командирів прикордонних 
частин, дислокованих у краї від 6 квітня 1929 р. В ньому 
наводились численні факти невдоволення- прикордон
ників політикою партії та радянської влади на селі. Вив
чення у квітні 1929 р, 573 справ енвдоволених дало таку 
картину22.

Соціальні групи 
червоноармійців

замож
ні

серед
няки

батра
ки

бідня
ки

робіт
ники

До чисельності 
невдоволених 22,5 32,5 7,9 29,3 11,8

До загального склад: 
категорії

у в дані 
28,1

і
3,5 6,7 3,6 2,2

Негативні настрої зр 
а) до січня 1929 р

остали:
14,9 1,3 1,7 2,5 1,7

б) до лютого 1929 р. 5,2 0,1 4,4 1,8 0,6
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Наведені факти свідчать, що найбільше незадоволен
ня виявляли червоноармійці, які представляли заможну 
частину селянства. На зборах, політзаняттях червоно
армійці запитували політпрацівників: “чому робітники 
працюють 8 годин, а селяни 18?” та ін.23

З огляду на такі настрої партійні органи вимагали по
силення терору. Так, Старокостянтинівський райком 
партії вважав доцільним ізолювати куркулів і пересели
ти їх на неперспективні землі. Але їх багато, що з ними 
робити, коли немає у краї незайнятих земель?”24. Про- 
скурівський окружком партії 25 серпня 1929 р. визнав: 
“Тиск повинен посісти провідне місце«') боротьбі в май
бутньому з селянами цієї категорії Обставивши при 
цьому за мету вислати їх з села та ’вилучити у них 
землі”25. Отже, в надрах заходів обмеження та витіснен
ня куркульства народжувалась політика його “ліквідації 
як класу”, в ході якої частина селян була піддана тоталь
ному винищенню.

1 КПРС в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій та 
пленумів ЦК.-Т. 4.-К., 1980.-С. 52.

2 ЦДАГО України.-Ф. 1, on. 1, спр. 5, спр. 385.-Арк. 327.
3 Там само.-Арк. 328.
4 Там само.-Арк. 347.
5 Зінченко А.Л. Хлібозаготівельні кампанії кінця 20-х років 

на Поділлі. Тези доп. VII Поділ, іст. краєзн. конференції.-С.

^  6 Хмельницький облдержархів.-Ф.П 3, on. 1, спр. 283.-Арк.

2 Там само.-Ф.П-402, on. 1, спр. 77.-Арк. 21-22.
° Там само.-Ф.П-З, on. 1, спр. З12.-Арк. 16. 
і Зінченко А.Л. Вказ. праця.-С. 18.
10 Державний архів Хмельницької області.-Ф.П. 402, on. 1, 

спр. 77.-Арк. 21.
Там само.-Ф.Р.-337, on. 1, спр. І147.-Арк. 17.
Там само.-Ф.Р.-659, on. 1, спр. 756.-Арк. 25-26.

!3 Там само.-Спр. 800.-Арк. 42.
4 Там само.-Ф.П.-112, on. 1, спр. ЗЗ.-Арк. 65.

Там само.-Арк. 87.
” Там само.-Ф.П.-З, on. 1, спр. 321.-Арк. 45.
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12 Там само.-Ф.П.-458, on. 1, спр. 247.-Арк. 16.
1° Там само.-Арк. 115.
19 ЦДАВО України.-Ф. 24, оп. 13, спр. 68.-Арк. 15.
2® Хмельницький облдержархів.-Ф.П. З, оп. ї, спр. 287.- 

Арк. 10-15.
21 Там само.-Ф.П. 458, on. 1, спр. 248.-Арк. 12.
22 Там само.-Арк. 36.
23 Там само.-Ф.Р-659, on. 1, спр. 797.-Арк. 14.
24 Там само.-Ф.П.-458, on. 1, спр. 68.-Арк. 19.
25 Там само.-Ф.П. 459, on. 1, спр. 76.-Арк. 29.

АрхірейськшД.В., Ченцов В.В 

НЕСТОР МАХНО:
НОТАТКИ НА СТОРІНКАХ БІОГРАФІЇ

Сучасному досліднику неможливо ігнорувати внесок 
Махна і махновщини в розвиток і наслідки громадянсь
кої війни. Мова не йде про героїзацію постаті повстансь
кого “батька”, а лише про встановлення істинної карти
ни минулого. Найменш дослідженою залишається тема 
махновського “спадку”, “відлуння” !. З еміграцією Мах
на діяльність регіональних махновських командирів не 
припинялася ще кілька років. Отамани Каменюк, Колес
ник, брати Сироватські, Свищ, брати Іванови, Чорний 
Ворон, Буданов та ін. продовжували боротьбу проти ра
дянської влади від східних кордонів України до Мико- 
лаївщини на заході, від Полтавщини на півночі і до 
морського узбережжя і Криму на півдні.

Незважаючи на репресії, що знекровлювали селянст
во Запорізької губернії в 1920-1921 рр. у вигляді помсти 
за підтримку ним махновщини, голодомор 1921-1923 рр. 
партизанських дій проти режиму не припиняли місцеві 
отамани. На момент відходу Махна в Румунію на тери
торії губернії діяли, за офіційними даними, 4 повстансь
ких формування загальною чисельністю в 560 бійців2. За 
період з 1 червня по 1 грудня 1921 р. на Запоріжжі пов
станцями було здійснено 17 нападів на різноманітні
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об’єкти (залізничні станції, мости, склади) і населені пун
кти. Хоча, для порівняння, в сусідніх Донецькій, Катери
нославській та Миколаївській губерніях ці показники 
відповідно складали 51, 39 і ЗО, що зайвий раз підкрес
лює силу репресій проти селянського повстанства в 
епіцентрі махновщини. За той же термін на Запоріжжі 
було вбито у сутичках з каральними частинами 28 пов
станців, захоплено в полон 9, 39 - здалися добровільно3. 
Однак, впродовж 1921-1922 рр. у різних районах За
поріжжя оперували групи Хватіна, Хитенка, Данилова, 
Коваля, Гринька, Фісая, Бойка, Лисенка, Куліниченка 
та ін., і джерела однозначно вказують на їх махновський 
“родовід”. Дії повстанців носили характер як політич
ний, так і кримінальний, але при їх аналізі слід пам’ята
ти, що офіційні радянські джерела, звідки ми, як прави
ло, беремо відповідну інформацію, завжди намагались 
змістити акцент саме в кримінальний бік. Але як би не 
кваліфікувались вчинки махновців, не важко помітити, 
що їх змістом була перешкода розбудові більшовицької 
влади. Отамани не вважали нову владу народною.

Так, в середині січня 1922 р. в с.Благодатному пов
станці вбили двох червоноармійців. Ймовірно, що вони 
в лютому кілька разів зупиняли потяги на перегоні Чап- 
лине-Пологи, грабуючи пасажирів, 15 березня група з 15 
бійців здійснила невдалий напад на міст через ріку Во
вча, а потім намагалась зупинити потяг під Гуляйпо- 
лем4. 5 березня невідомий повстанський загін з кулеме
том здійснив напад на с.Покровку5. В середині квітня, 
повідомляли офіційні зведення, організована “банда” 
продовжувала діяти на Гуляйпольщині, в Генічеському 
повіті з’явилась кримінальна “зграя” з 32 чоловік на чолі 
з колишнім начальником повітової міліції, а на Меліто- 
польщині оперувала група отамана Майка6. У травні в 
Гуляйпольському повіті оперували підрозділи Бойка, 
під Мелітополем - Антона Хитенка, на Бердянщині - Ли
сенка7.

Звичайно, влада не мирилася з цим. Під ударами ка
ральних органів один за одним отамани припиняли бо
ротьбу, в тому числі й на батьківщині махновщини. Ор
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гани ВУНК рапортували, що в другій половині 1921 р. 
було захоплено весь склад Реввійськради армії Махна - 
Забудька, Зверева, Хохотву, Чубенка, Разіна, Вінника, 
Вороб’єва8. На початку 1922 р. було ліквідовано групу 
отамана Фісая, останнього захоплено в полон9. 18 січня 
1922 р. за постановою Гуляйпольської воєннаради було 
розстріляно громадян Ф.Зуйченка і А.Звелинського19. В 
середині січня в селі Воздвиженка було розкрито 
підпільну організацію з 11 чоловік, яку очолював 
амністований махновець Куліниченко, котрого застре
лили при спробі втекти11. Інший гуляйпольський пов
станець Федорченко 13 березня помер від поранень12. 
Отаман Коваль у лютому був убитий, за повідомленням 
чекістів, селянами13. Інформаційне зведення “про рух 
бандитизму на Україні” від 13 березня 1922 р. повідомля
ло, що в селі Конські Роздори “виявлена і ліквідована 
банда чисельністю 7 чоловік під командою Гринька, 
якого при ліквідації вбито”. Одночасно в Гуляйпольсь- 
кому повіті було знищено інше формування (13 чол.1, що 
складалося переважно з амністованих махновців14. У 
квітні в Камишевахській волості був розстріляний Бара- 
новський; на початку травня в бою проти міліції загинув 
Коломєйщиков-Заменськовий; при спробі втекти з-під 
варти застрелені Ф.Корж і М.Уденкої5. В квітні в селі 
Новотроїцькому (під Генічеськом) були арештовані 
дев’ять членів місцевого підпілля, які розповсюджували 
друковані заклики “до боротьби з комнезамами, партор- 
ганізаціями, повалення радвлади і надання допомоги 
Врангелю і Махну...”16.

Найбільшого розголосу набув арешт в першій пол
овині квітня в околицях Гуляйполя Пантелея Каретнико
ва, брата командуючого Кримською групою махновців 
(листопад 1920 р.) Семена Микитовича Каретникова17. 
Відомо, що в 1938 р. П.Каретников був ще живий, бо про
ходив свідком у справі Л.Зиньковського-Задова18.

Наприкінці травня 1922 р. керівництво Харківського 
військового округу доповідало урядові республіки: 
“Мелітопольський і Гуляйпольський райони тепер
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спокійні” 19. Звичайно, що такий висновок не був повним 
відображенням дійсності. Голод, що поширювався, і 
постійні репресії робили свою справу, незадоволені 
“диктатурою пролетаріату” не переводились, про що 
свідчать чекістські джерела. Скажімо, на початку берез
ня 1923 р. лише в Мелітопольському повіті діяло три 
групи отаманів Криворотька. Козакова і Кизилова за
гальною чисельністю 31 чол.2° Не стало абсолютно ло
яльним до влади і мирне селянство. Ще в лютому 1923 р. 
надзвичайними органами, в тому числі і на Гуляйполь- 
щині, бралися заручники під забезпечення роззброєння 
населення21.

Слід зауважити, що “post-махновщина” не обмежува
лася діяльністю махновських отаманів в колишній зоні 
бойових дій Махна. Не сидів, склавши руки, за кордо
ном і сам “батько”. В січні 1922 р. зовнішня розвідка 
ВУНК доповідала, що ”Махно з Бухареста продовжує 
надсилати директиви Білашу, Кожину, Колесникову та 
іншим видним махновцям. В директивах пропонується 
не укладати ні з ким угоди і у випадку повстання на Пра
вобережжі - бешкетувати в районах стратегічних 
пунктів, баз і комунікацій”22. Через місяць ті ж джерела 
інформації повідомляли, що махновці в Румунії 
розміщені у прикордонній смузі трьома окремими гру
пами у 300, 150 і 200 чоловік. Вони “погано обмундиро
вані, частина їх абсолютно гола. У продовольстві Ру
мунія їм зовсім відмовила і добувають продовольство 
вони у селян там, де вони розквартировані”23. Чекісти 
доповідали, що “сам Махно 28/ХІІ-(1921) був у Ки- 
шиніві у генерала Поповича і 29/ХІІ з Кишиніва виїхав у 
Бухарест”24. Хоча розвідники не виявили мети поїздки, 
було ясно, що Махно намагався підготувати грунт для 
організації нового антибільшовицького повстання в Ук
раїні. Останню тезу підтверджує факт появи на межі 
Полтавщини і Харківщини в лютому 1922 р. махновсь
кої кінної розвідки (15 бійців) з-за кордону, що, ясна річ, 
збентежило радянське керівництво і військове команду
вання. Пошук і ліквідацію махновців-розвідників було 
доручено винищувальному загону 55-го полку 7-ї
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ідивізії25. Ще через місяць, в середині березня 1922 р.; 
особливий відділ Київського військового округу, в свою 
чергу, повідомляв, що махновська розвідка в складі ЗО 
(чи 50) вояків була помічена на Волині26.

“Махновщина”, як і власне ім’я Н.Махна, ще під час 
громадянської війни надзвичайно обросли різно
манітними легендами, чутками, пересудами. Легендар
ний шлейф тягнувся за нею і в подальші роки, причому 
іноді авторами сенсацій ставали розвідувальні структу
ри органів державної безпеки і регулярної армії, а 
свідомість населення - сприятливим для цього грунтом. 
На початку жовтня 1921 р., гомельські чекісти, а за ними 
командування Орловського військового округу повідо- 

: мляли, що “в 70 верстах на південний захід від м.Брянсь- 
ка і на такій же, приблизно, відстані від північного кор- 

ідону України, захоплено бандита, який є розвідником 
, Махна. Цей бандит показав, що головні сили Махна, чи
сельністю в 340 шабель, під командою Петренка руха- 

■ ються двома групами у напрямку Почепа у м.Клинців. 
Загальна чисельність махновської банди доходить ніби
то до 7000 чол. з 50 кулеметами. Це повідомлення вра
жає своєю безглуздістю: звідки взявся Махно, розбитий 
нашими частинами, який переховується В Румунії, 
звідки в нього виявилась така чисельна банда, чому, на
решті, вона з’явилась десь під Гомелем і Брянськом, де 
Махно ніколи не бував?27

Інша чутка щодо раптової появи Н.Махна на тери
торії України датується листопадом того ж року. Бюле
тень секретно-інформаційного відділу РНК УСРР від 12 
грудня 1921 р. містив таку інформацію: “Зведення ВТНК 
на 24/ХІ повідомило про появу банди Махна в 60 шабель 
у Донбасі, і це не дивлячись на те, що всі зведення закор
донного району встановили факт перебування Махна в 
Румунії...”28. Інший документ інформував, що чекістами 
відзначено появу в районі станції Пологи в листопаді- 
грудні 1921 р. “банди Каретника - вочевидь колишнього 
“замкомандарма махновської” - в 70 шабель, що прийш
ла з Кубані. Деякі зведення визначили чисельність банди
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не в 70 шабель, а в 7”29.
Подібних чуток поширювалося чимало і органи дер

жбезпеки намагалися якнайшвидше розібратися в їх суті. 
Ймовірно, що на Брянщині було захоплено справжнього 
махновця (принаймні, він точно знав П.Петренка-Пла- 
тонова або чув про нього). В другому випадку, очевид
но, роль Махна взяв на себе місцевий отаман, ввівши в 
оману каральні органи і навіть уряд республіки. І в 
третьому випадку, скоріше, чекісти елементарно пере
плутали двох братів - Семена і Пантелея Каретникових. 
Але залишається питання: чи всі чутки і пересуди вдава
лося розкрити і нейтралізувати?

Певну роль у народженні чуток, не дивлячись на до
сить високий рівень роботи, як було вже зазначено, 
відігравали самі чекісти і їх розвідка, зокрема. Не відра
зу чітко було встановлено факт переїзду Н.Махна з дру
жиною з Румунії до Польщі. В бюлетені секретно-інфор
маційного відділу РНК України від 21 березня 1922 р. 
повідомлялося, шо Махно “втік з Румунії до Болгарії чи 
Сербії...”30. Інший офіційний документ, датований 4 
травнем того ж року, інформував, що за даними ДПУ від 
19 квітня, “Махно, за згодою штабу 3 румкорпусу з дру
жиною і 2 ад’ютантами виїхав з Бухареста в напрямку 
Кишиніва-Бендер, нібито з метою переправи на Україну. 
Решта махновців, близько 80 чол., опинилась в Орадіє- 
Маре. За неперевіреними агентурними даними від 29/IV, 
Махно з 5-ма офіцерами і 20 козаками прибув з Румунії 
у Львів. Махно нібито поранений...”31.

Звичайно, докладався максимум зусиль для встанов
лення нового місця перебування Махна. У червні 
розвідка встановлює, що “Махно, розміщений у таборі 
Стржалково, від часу свого прибуття повів потужну 
агітацію проти Петлюри, називаючи останнього зрадни
ком і бандитом, і обіцяючи козакам вивести їх на Ук
раїну, що значною мірою сприяло розкладенню табору 
Стржалково і на що було звернено увагу не тільки Пет
люри, але й поляків. На прохання Петлюри Махна було 

; ізольовано в окремому приміщенні, до якого приставле- 
I но спеціальну варту...”3-. Антипетлюрівська і, певною 
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мірою, антипольська діяльність Н.Махна зрештою при
вела до суду над ним у Варшаві в 1923 р., де він був вип
равданий.

Нова економічна політика дещо пом’якшила репре
сивну політику держави, але не відмінила її повністю. 
Зберігався суворий контроль органів безпеки над насе
ленням, в т.ч. колишніми махновцями, причому, з часів 
громадянської війни зберігалася практика пов’язування 
махновців з анархістами. З лютого 1925 р. ДПУ УСРР 
констатувало, “що махновські бази пов’язані з анархі
стами” в Новоград-Волинському, Білій Церкві, Дніпро
петровську, Маріуполі, Бердянську33.

В подальшому відзначалось “відродження активності 
анархо-махновців” в Україні. В квітні 1926 р. ДПУ рес
публіки розіслало на місця секретний циркуляр “Про 
махновців”, в якому стверджувалося, що “Махно віднов
лює свої спроби ідейного керівництва над куркульськи
ми елементами українського села”34. Перед органами 
безпеки ставилось завдання виявлення колишніх мах
новців і контролю над ними, особливо в тих округах, де 
колись оперувала махновська армія35. В ході виконання 
завдання найбільшу чисельність колишніх махновців 
зафіксував Запорізький відділ ДПУ- 560 осіб, з яких 84 
командного складу. Запорізькі чекісти повідомляли: 
“Дані, які ми вже маємо, свідчать про тс, що колишні 
махновці ведуть на селі антирадянську роботу”36.

Це не було перебільшенням. В 1927-1928 рр. в селі ро
звивались процеси, пов’язані із згортанням непу, “ро- 
зкуркуленням” і переходом до колективізації. Селянство 
не могло погодитись з руйнацією звичайного життя, в 
авангарді виступів незадоволених були колишні пов
станці. Наприклад, в Межовському районі Дніпропет
ровського округу була виявлена підпільна організація з 
7 чоловік, з якими підтримував зв’язок І.С.Чорнокниж- 
ний - активний учасник гуляйпольських з’їздів 1919 р. і 
спостерігач від махновців на III Всеукраїнському з’їзді 
рад. Розкопки, які були проведені на старому цвинтарі, 
дозволили виявити цілий арсенал - 17 бомб, 10
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гвинтівок, 1340 патронів, револьвер37. Дніпропетровсь
кий окрвідціл ДПУ повідомив також, що колишні мах
новці підтримують між собою зв’язки і заявляють, що 
коли виникнуть певні обставини, вони з гаслом “Даєш 
Махна!” готові сісти на коня. Один з піднаглядних, 
підкреслюючи згуртованість своїх товаришів, проголо
сив: “Варто лише вийти на майдан і гукнути: “Хлопці, за 
мною!”, як в найкоротший строк я зберу дивізію”38. В 
Маріуполі була ліквідована група А.Буданова, ко
лишнього члена махновської реввійськради. Група зна
ходилась на стадії переходу від організаційної роботи до 
ведення бойових дій проти режиму39.

Продовжувалося стеження і за Н.Махном за кордо-1 
ном. ДПУ намагалось навіть контролювати його 
діяльність. Було заведено справу під кодовою назвою 
“Малий” (напевно враховувався невеликий зріст Мах
на), в якій накопичувався агентурний матеріал, що так 
чи інакше торкався “татка”, як називали Н.Махна в 
еміграції. Через посередників ДПУ неодноразово пропо
нувало Махну повернутися в Україну, плануючи вико
ристати повстанського отамана для дискредитації мах
новщини. Недовірливий Махно висував дві умови для 
свого легального повернення на батьківщину: гарантії 
особистої недоторканості і звільнення всіх махновців з 
в’язниць.Політична позиція Н.Махна того часу відбива
лась у його фразі: “У випадку війни ми станемо на захист 
радянської Росії, але якщо народ піде проти радянської 
влади, ми будемо на боці народу”40.

Намагаючись нейтралізувати вплив махновців, ДПУ 
прямо зазначало, що “зростання махновських настроїв 
серед куркульства України, яке йде під прапором анархії 
і махновщини, повинно викликати пильну увагу наших 
органів. Повинна бути розроблена система заходів попе
редження і локалізації всіх махновських груп, що наро
джуються, і всіх спроб відновлення колишніх махновсь
ких кадрів”41. Відповідно до цього плану репресивні ор
гани проводили постійні арешти серед певних категорій 
населення. Так, за статистикою таємного відділу ДПУ в 
1928 р. було заарештовано 23 анархістів і 21 махновця. У
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першій половині наступного року кількість заарештова
них складала відповідно 62 і 40 осіб42.

В червні 1929 р. ДПУ мало завдання, крім остаточної 
ліквідації вітчизняного анархізму, вилучення (тобто ізо
ляції та знищення) махновців, які “є організаторами 
анархо-куркульських груп на селі”43.

Знаючи сумні наслідки трансформації українського 
селянства на початку 30-х років (у вигляді “розкуркулен- 
ня”, суцільної колективізації та генрциду-голодомору), 
не важко уявити собі, що мало хто з ветеранів-махновців 
міг би фізично пережити ці події. Колективізацію можна 
вважати закономірним фіналом державної політики зни
щення будь-яких опозиційних або повстанських тен
денцій, в тому числі і махновщини.

Як бачимо, “махновщина”, як явище не була ме
ханічним процесом, перерваним еміграцією лідера і 
політичними репресіями. Вона продовжувалася в Ук
раїні рядом відомих і невідомих отаманів, які б не змог
ли діяти без опори на селянські маси. “Махновщина” 
певною мірою стала часткою психології історичної 
пам’яті південноукраїнського селянина 20-х - початку 
30-х років, про що свідчать форми реакції селянства в 
цей час на зміну внутрішньополітичного курсу держави. 1 2

1 Архірейський Д., Іваненко В. Відлуння махновщини 
//Борисфен,-1997.-№ 1 .-С. 21; №2.-С. 12-13.

? ЦДАВО України.-Ф. 3204, оп. 2, спр. 4а.-Арк. 1.
3 Там само.-Спр. ІІ.-Арк. 1.
4 Там само.-Спр. І.-Арк. 24; ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 20, 

спр. І251.-Арк. 50, 64, 82; спр. І305.-Арк. 30.
5 ЦДАВО України.-Ф. 3204, оп. 2, спр. П.-Арк. 76.
6 ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 20, спр. І251.-Арк. 98; спр. 

І305.-Арк. 84.
2 Державний архів Запорізької області (далі - ДАЗО).-Ф.Р- 

1113, on. 1, спр. 4.-Арк. 61, 106, 107, 109.
8 ЦДАВО України.-Ф. 3204, оп. 2, спр. 1..-Арк. 64.
9 Ц ДАГО України.-Ф. 1, оп. 20, спр. І305.-Арк. 7.
10 ДАЗО.-Ф.Р-1113, on. 1, спр. 25,-Арк. 22.
11 ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 20, спр. І305.-Арк. 25;
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ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 20, спр. І305.-Арк. 84.
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правда.-1990.-4 февр.
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on. 1, спр. 2.-Арк. 9, 10.
21 Там само.-Арк. 6, 8.
22 ЦДАВО Украни.-Ф. 3204, оп. 2, спр. 11.-Арк. 32.
23 Там само.-Арк. 55; ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 20, спр. 

І305.-Арк. 26.
24 ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 20, спр. 1305.-Арк. 26.
25 Там само.-Арк. 31.
26 ЦДАВО України.-Ф. 3204, оп. 2, спр. 11.-Арк. 70.
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28 Там само.-Арк. 234.
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34 Там само.-Спр. 145, т. 2.-Арк. 32-34.
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Очеретянко В.І.

ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ЦЕНЗУРИ В УКРАЇНІ

Аналізуючи основні етапи формування політичної 
цензури, необхідно відзначити, що незважаючи на за
гальні тенденції, її становлення в Україні мало свою ха
рактерну специфіку. Визначена ще в період існування 
Російської імперії, вона наклала свій відбиток і на ра
дянську політичну цензуру. Йшлося не лише про обме
ження реальних можливостей розповсюдження і отри
мання об’єктивної інформації, а й порушення національ
них прав народу великої країни, яка в тогочасних 
офіційних документах принизливо іменувалася Мало
росією. Сумнозвісний “Валуєвський циркуляр” (1863 р.), 
наступні законодавчі та нормативні акти обумовили ви
няткову жорстокість реалізації цензурних вимог в Ук
раїні, стали причиною всезростаючої соціальної напру
женості. Останнє викликало стурбованість і заперечен
ня з боку передових діячів української культури, які вба
чали в цьому ганебний шлях до виродження нації. Так, 
висловлюючи свою позицію щодо стану друку в Україні, 
в зв’язку з переглядом законодавства про цензуру та ре
форму народної освіти, Б.Д.Грінченко в лютому 1905 р. 
писав: “Якщо взагалі становище друку в Росії обтяжли
ве, то становище друку українського зазнає на собі всі 
наслідки безправ’я, адміністративної сваволі і вимуше
ного мовчання про найнагальніші питання жит^я...”1.

Приблизно такої ж думки дотримувалася Комісія для 
складання доповідної записки з питання про цензуру 
книг на малоросійському діалекті у складі професорів 
Д.Багалія, Т .Буткевича, О.Білоусова, О.Зайкевича, 
М.Максименка, Д.Овсяніко-Куликовського, О.Раєв- 
ського, С.Соловйова, М.Сумцова, М.Халанського, 
П.Чубинського. В підготовленому комісією документі 
говорилося: “Рада Імператорського Харківського уні
верситету з питання про усунення тих обмежень, які з
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1863 р. застосовуються до малоросійської мови і мало
російської літератури, вважає своїм моральним обов’яз
ком категорично висловитися про безумовну, історично 
цілком вже доведену їх шкоду, як для всієї Росії, для її 
інтелектуального розвитку, так і особливо для Мало-; 
росії, в усіх формах її морального життя”2.

Докладний список забороненої української літерату
ри в Російській імперії склав відомий український мис
тецтвознавець і театрознавець П.І.Рулін3. Навіть побіж
не ознайомлення з цим та іншими аналогічними доку
ментами засвідчує; що цензура всіляко намагалася обме
жувати доступ до широкого загалу саме тих суспільно- 
політичних, наукових, літературних творів, в яких роз
кривалася самобутність українського народу, непе- 
ресічність його суспільно-політичної думки.

Характерно, що подібні тенденції десятиріччями про
стежуються і в радянській цензурі, яка серед загально
політичних, ідеологічних моментів незмінно виділяла 
момент національний.

Варто відзначити, що навіть у вищому політичному 
керівництві держави існувала розбіжність щодо не
обхідності введення цензури та її основних форм. Зокре
ма, досить негативно ставився до регламентації власної 
думки народний комісар освіти РСФРР А.В.Луначарсь- 
кий, який називав цензуру не інакше як “...держимор
дою, яка лише і знає задоволення комизитися, самодур
ствувати, тягнути і не пускати”4.

Різні підходи у ставленні до цензури певним чином 
позначились і на шляхах реалізації цієї роботи. Так, три
валий час йшло з’ясування питань щодо конкретних ор
ганів, які мали здійснювати цензуру друку, видовищ то
що. Зокрема, в своєму першому варіанті у відповідності 
з декретом Раднаркому РСФРР, підписаному 28 січня 
1918 р. В.І.Леніним, вищим органом цензури став Рево
люційний трибунал друку, створений при Революційно
му трибуналі. Причому, характеризуючи сам факт його 
створення, не можна погодитися з думкою ряду 
дослідників (наприклад, В.В.Ченцов)5 про те, що зазна
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чений орган поширював свою діяльність безпосе
редньо на військову цензуру, виходячи із складностей  
зовніш ньополітичної і внутрішньополітичної ситуацій. 
Вже в другому пункті декрету чітко і недвозначно гово
рилося. що д о  компетенції Революційного трибуналу 
друку підлягали “злочини і вчинки проти народу, 
здійснені шляхом використання друку”. Д о  них, серед  
інш ого, відносилися будь-які повідомлення неправдивих 
або викривлених відомостей про .явища суспільного  
життя6.

О дночасно з цим Революційний трибунал друку  
наділявся надзвичайно широкими повноваженнями і 
правом визначати такі покарання: 1) штраф; 2) громад
ський осуд; 3) тимчасове або остаточне призупинення 
видань; 4) конфіскація майна типографій або органів 
друку; 5) позбавлення волі; 6) виселення з столиці або  
певних місцевостей республіки; 7) позбавлення винного 
всіх або  деяких політичних прав7.

Організація Революційного трибуналу друку аж ніяк 
не призупинила пошуку форм загального контролю за 
засобами масової інформації, виданнями, документами  
державних установ і приватних осіб. Яскравим свідчен
ням цього стала підготовка положень, дія яких пош ирю
валась і на територію України, що перебувала під кон
тролем органів радянської влади. Наприклад, 21 червня 
1918 р. було схвалено і оприлюднено “Положення про  
військову цензуру газет, журналів і всіх творів друку”. У 
відповідності з ним здійснення військової цензури пок
ладалося на військово-цензурне відділення при опера
тивному відділі Н ародного комісаріату у військових 
справах, а також місцевих цензорів при окружних, гу
бернських і повітових військових комісаріатах, де існу
вали органи друку8.

Окремі вимоги зазначеного документу конкретизува
лися в “Положенні про військову цензуру”, схваленому 
23 грудня 1918 р. Ним, зокрема, визначалася і структура 
органів військової цензури, яка включала в себе: а) 
військово-цензурний відділ реєстраційного управління 
Реввійськради Республіки; б) військово-цензурні
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відділення при відділах військового контролю округів;
в) військово-цензурні пункти при відділеннях військово
го контролю губернських військових комісаріатів, де 
такі виявлялися необхідними; г) місцеві військові цензо
ри...”9.

На створені у відповідності з цим “Положенням” 
органи покладалися наступні функції: а) попередній 
огляд всіх контрольних екземплярів друку, малюнків, 
фотографічних і кінематографічних знімків, визначе
них до випуску в світ, і в яких повідомлялися відомості 
військового характеру; б) перегляд у вигляді контролю 
всіх випущених у світ видань, а також кінофотопро- 
дукції; в) попередній перегляд запропонованих до 
публікації наказів, офіційних повідомлень тощо, які 
містили військові відомості; г) перегляд міжнародних, 
а при необхідності внутрішніх поштових відправлень і 
телеграм; д) перегляд вказаних матеріалів, що перевоз
илися через кордони, контроль за переговорами по 
міжміському телефону10.

Якщо на перших порах діяльність органів військової 
цензури зосереджувалася в першу чергу на контролі за 
інформацією військового характеру, то з часом функції 
органів військової цензури значно розширилися, причо
му останні за своїм підпорядкуванням передавалися до 
органів Всеросійської надзвичайної комісії, а також 
підлеглій їй Всеукраїнській надзвичайній комісії. Так, в 
“Положенні про військову цензуру ВНК”, підписаному 
13 жовтня 1921 р. В.І.Леніним, говорилося, що метою 
діяльності органів військової цензури є не лише “збере
ження військової таємниці”, а й попередження розголо
шення відомостей про злочинну діяльність шпигунських 
контрреволюційних сил і захист політичних, еко
номічних і військових інтересів” ч . Таким чином, знач
ною мірою розширювалося коло суспільної інформації, 
яка підлягала контролю органами військової цензури. 
Схвалене Раднаркомом положення лише юридично 
зафіксувало реорганізацію органів військової цензури, 
яка практично розпочалася значно раніше, у
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відповідності з наказом ВНІС №140. розісланому на 
місця в березні 1921 р .1̂

Вироблення нових підходів в справі цензурної політи
ки обумовило створення нових відповідних органів. 
Центральними стали підвідділ військової цензури інфор
маційного відділу ВИК. а також відповідний підрозділ 
Всеукраїнської надзвичайної комісії. Безпосередньо на 
місцях створювалися відділення військової цензури і 
цензурні пункти при губернських надзвичайних комісіях 
і особливих відділах військових частин і з’єднань13.

Яскраве уявлення про організацію місцевих органів 
військової цензури подає нещодавно опублікований звіт 
Катеринославської губернської надзвичайної комісії за 1 
січня 1920 р.-l листопада 1921 р. З нього довідуємося, що 
до Катеринославського губернського цензурного 
відділення друку, переданому у відповідності з розпо
рядженням ВУНК №17247 з підпорядкування Уп
равління польового штабу РВР, надходила вся без вик
лючення друкована продукція, яка переглядалася в два 
етапи - у вигляду гранок і вже готових до виходу в світ 
контрольних номерів14. Характерно, що подібний поря
док зберігся в радянських органах цензури аж до кінця 
80-х рр.

Про обсяг діяльності військової цензури при губер
нських надзвичайних комісіях свідчать наступні показ
ники. Лише в жовтні 1921 р. Катеринославським губер
нським військово-цензурним відділенням друку було пе
реглянуто 10 періодичних, 14 неперіодичних видань 
(крім об’яв, відозв тощо), 12910 одиниць літератури, ви
явлених у репатріантів, 26760 фотографій і планів, 212 
різних документів, 338 портретів. 103 альбоми, 43 нега
тиви, 34 збірники нот. близько 2 тисяч приватних 
листів15.

Вже навіть побіжний огляд кола видань, які підлягали 
контролю, переконують в тому, що завдання органів 
військової цензури сягали набагато далі, ніж збереження 
політичних, економічних і військових таємниць. Це обу
мовило їх нову реорганізацію. Відповідно до постанови 
Раднаркому РСФРР від 21 грудня 1921 р. затверджува- 
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лося “Положення про політичний контроль”. На його 
основі служба військової цензури ліквідовувалася і ство
рювалися відділи, відділення і пункти політичного кон
тролю при секретно-оперативних підрозділах централь
них і місцевих органах надзвичайної комісії. У повітах 
політконтроль здійснювали безпосередньо уповнова
жені надзвичайної комісії16. Характерно, що зазначена 
структура органів цензури, незважаючи на розширення 
напрямків їх роботи, довго не протрималася. Вже 22 бе
резня 1922 р. політбюро ЦК РКП(б) визнало за доцільне 
зосередити всі напрямки цензури в Народному 
комісаріаті освіти17. Незабаром 6 червня 1922 р. було ос
таточно схвалене “Положення про Головне управління у 
справах літератури і видавництва (ГОЛОВШТ)”. На 
нього покладалося:

а) попередній перегляд всіх призначених до опубліку
вання або розповсюдження творів як рукописних, так і 
друкованих, видань періодичних і неперіодичних, 
знімків, малюнків, карт тощо;

б) видача дозволу на право видання окремих творів, а 
також періодичних і неперіодичних органів;

в) створення списків творів, заборонених до продажу 
і розповсюдження;

г) видання правил, розпоряджень і інструкцій у спра
вах друку, видавництв, типографій, бібліотек і книжко
вих магазинів.

Положення окреслювало і коло видань, які від почат
ку заборонялися до публікації і розповсюдження. Серед 
них література, що містила агітацію проти радянської 
влади, розголошувала військові таємниці, збуджувала 
громадську думку шляхом викладення неправдивих 
відомостей18.

Аналізуючи наведений документ, можна помітити ро- 
зпливчатість певних положень. Наприклад, під літерату
ру, що “містить агітацію проти радянської влади” могло 
підпадати, і на практиці підпадало, широке коло інфор
маційних, літературних та інших матеріалів. В такому 
випадку їх долю визначала суб’єктивна думка цензора.
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Якщо наведене “Положення” містило лише загальні 
поняття, то, прийнята після цього інструкція Головліту 
місцевим органам, вже не приховувала справжніх за
вдань радянської системи цензури, яка мала здійснювати 
контроль за будь-якою інформацією з точки зору 
“військової, політичної, ідеологічної тощо”. Тут же 
містився перелік питань, який мав враховуватися при ви
дачі дозволу на розповсюдження будь-якої літератури та 
інформації. Він полягав:

а) в недопущенні до друку відомостей, що не підляга
ють розголошенню (у відповідності із затвердженим пе
реліком);

б) в недопущенні до друку статей, які носять ворожий 
характер щодо Комуністичної партії та радянської вла
ди;

в) в недопущенні всякого роду друкованих творів, че
рез які проводиться ворожа ідеологія в основних питан
нях (суспільства, релігії, економіки, національному пи
танні, сфері мистецтва тощо);

г) в недопущенні бульварної преси, порнографії, не
сумлінної реклами тощо;

д) у вилученні з статей найбільш гострих місць 
(фактів, цифр, характеристик), що компрометують ра
дянську владу і Комуністичну партію19. Цілком очевид
но, що в інструкції виявилися прагнення владних струк
тур до використання політичної цензури як одного із за
собів ствердження моноідеологічного інформаційного 
простору, проведення офіційної лінії в усіх сферах духов
ного життя радянського суспільства. Характерно, що 
схвалення “Положення про Головліт” та наступних до
кументів, значною мірою увійшло в протиріччя з існую
чою Конституцією. На це в своєму листі заступнику Го
лови Ради Праці та Оборони О.І.Рикову від 22 червня 
1922 р. звернув увагу уповноважений Наркомосу УСРР 
при Наркомосі РСФРР Гадзинський, який писав: “В 
Положенні про Головне управління у справах літерату
ри і мистецтв” - “Головліт”, надрукованому в газеті “Из
вестия ВЦИК” від 23/VI-22 р. за Вашим підписом є стат
тя, в якій деякі абзаци не відповідають основним пол
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оженням Радянської Конституції, що стосуються не
об’єднаних комісаріатів радянських республік, зокрема, 
в даному випадку, стосовно Наркомосу України, як, на
приклад: редакція положення 7 пропонує організувати 
Головне Організаційне Управління на місцях в Києві, 
Одесі і Харкові, які рахуються за необ’єднаним 
Комісаріатом освіти України. Беручи до уваги, що НКО 
УСРР за своїм становищем працює цілком самостійно, 
цей абзац є великою фактичною і політичною помил
кою, яка взагалі може бути зрозумілою в небажаному 
для нас світлі і створити непотрібний настрій в колах, 
що дуже уважно слідкують за кожним політичним кро
ком радянської влади”20.

Позицію Наркомосу України певним чином підтри
мувало політбюро ЦК КП(б)У, яке своєю постановою 
від 29 червня 1922 р. рекомендувало уважніше вивчити 
це питання і вирішити в радянському порядку21.

Очевидно, що думка НКО УСРР, підтримана вищим 
політичним керівництвом республіки, знайшла розуміння 
Ради Праці та Оборони, оскільки, в середині 1922 р. у 
складі Наркомосу України утворилося Головне уп
равління в справах друку, підпорядковане не московсько
му керівництву, а колегії НКО УСРР22. Управління ство
рювалося на базі сформованого ще в 1920 р. відповідного 
підрозділу Головполітосвіти, який займався питаннями 
контролю за виданнями.

Створення Головліту аж ніяк не обмежувало компе
тенцію органів політконтролю Всеукраїнської надзви
чайної комісії, реорганізованої згодом в Державне 
політичне управління УСРР.

Керівництво ДПУ у своїх внутрішніх документах 
орієнтувало місцеві органи на пріоритетність чекіст
ських методів роботи поряд з безпосередньою практич
ною діяльністю Головліту. У циркулярному листі По
літконтролю ДПУ УСРР від 21 листопада 1923 р., гово
рилося: “В умовах НЕПу, який дав деякі легальні мож
ливості непролетарським елементам, існує дві точки зо
ру на боротьбу з ворогом і на ідеологічному фронті: точ
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ка зору побиття ворога по лінії агітаційно-видавничій, 
т.зв. літературна форма, і боротьба по чекістській лінії. 
Досвід показав, що остання форма боротьби найбільш 
життєва... Отже, робота ПК повинна спрямовуватися в 
русло систематичного висвітлення діяльності преси і ви
довищ. Два методи: звіти й агентурний шлях. Необхідно 
ідіяти політично тактовно...”23.

Таким чином, на початку 20-х років в Україні пара
лельно існували два органи цензури - в системі Наркомо- 
су та Держполітуправління УСРР. Причому, повноважен
ня і засоби впливу у останнього були значно ширшими.

Створення республіканських органів цензури аж ніяк 
не означало їх самостійності щодо публікації окремих 
видань, розповсюдження тієї чи іншої інформації. З ут
воренням СРСР всі питання, пов’язані з цензурою, 
вирішувалися союзним керівництвом, доводячи на місця 
лише офіційну точку зору. Яскравим прикладом цьому 
може служити циркуляр союзного Головліту всім 
гублітам, обллітам та головлітам республік про коорди
націю роботи центральних і місцевих органів в отри
манні дозволу на видання від 25 травня 1925 року2’ В 
ньому вказувалося на необхідність вироблення загаль
них правил для всіх органів цензури, скоординованість 
їх дій. Очевидно, що вжиті заходи не відповідали всім 
вимогам, які висувалися вищим політичним керівницт
вом перед органами цензури. В зв’язку з цим, в 1930 році 
була проведена реорганізація головлітів в усіх союзних 
республіках. В результаті чого їм надавалися, крім уже 
визначених функцій, право на відкриття видавництв, 
безпосереднього контролю за їх діяльністю тощо. Одно
часно з цим, створювався інститут уповноважених Го
ловліту при всіх державних і громадських видавництвах, 
радіотрансляційних мережах, телеграфних агентствах, 
поштамтах і митницях2*.

З метою підвищення відповідальності уповноважених 
Головліту 19 липня 1931 р. всім головлітам союзних і ав
тономних республік був розісланий спеціальний цирку
ляр, який суворо регламентував “дозвіл до друку анти- 
радянських видань або матеріалів, що викривляють ра
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дянську дійсність”, а також “друк відомостей, що носять 
секретний характер”. За подібні упущення в роботі вста
новлювалася відповідальність уповноважених Головліту в 
судовому та партійному порядку26.

Незважаючи на організаційне та кадрове зміцнення 
республіканського та місцевих органів Головліту, поси
лення їх контролю за підготовкою та розповсюдженням 
інформації, виданням літератури, комплектацією фондів 
бібліотек, їх діяльність викликала незадоволення Го
ловліту НКО РСФРР, який в кінці 20-х - на початку 30-х 
років повністю перебрав на себе функції загальносоюзно
го органу. Інформуючи про діяльність республіканських 
головлітів політбюро ЦК ВКП(б), начальник Головліту 
НКО РСФРР Б.Волін в своєму листі від 9 квітня 1933 р. пи
сав: “В інших союзних республіках цензура - безпритуль
на, якісно вкрай незадовільна (наприклад - Білорусія), на 
Україні - не набагато краще: немає людей, а деякі області 
України й взагалі не мають органів цензури. Але ж всі 
наші союзні республіки - прикордонні, що не може не вик
ликати тривоги, зокрема, і, особливо в плані розголошен
ня держтаємниць і виявлення наддемократичних тен
денцій”.

Виходячи з цього, Б.Волін пропонував уніфікувати 
військову, іноземну, а також ідейно-політичну цензуру, 
створити на базі Головліту РСФРР Об’єднаний Головліт 
при Раднаркомі СРСР (або ЦВК) з Головлітами союзних 
республік, підпорядкованих республіканським Раднарко- 
мам або ЦВК27.
1 Як видно з документів, створення такого союзного ор
гану тривалий час не вирішувалось, оскільки 17 листопада 
'1939 р. Головліт РСФРР знову поставив перед відділом 
агітації і пропаганди ЦК ВКП(б) питання про створення 
єдиного централізованого органу цензури при РНК 
СРСР. В його листі серед іншого вказувалось: “Якщо в 
РСФРР органи цензури були узаконені спеціальним 
Положенням про Головліт, затвердженим РНК РСФРР 6 
червня 1931 року, то в усіх останніх 10 союзних 
республіках немає одноманітності у визначенні місця
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цензури в системі державних органів. В одних республіках 
органи цензури за аналогією з РСФРР знаходяться при 
наркомосах, в інших (наприклад, Казахстан), вони 
знаходяться при РНК союзних республік”.

Головліту СРСР як такого не існує, його функції ви
конуються Уповноваженим РНК СРСР по охороні 
військових таємниць у друці. Уповноважений РНК 
СРСР по охороні військових таємниць у друці має в 
своєму розпорядженні, згідно Положення, затвердже
ного РНК СРСР від 4 листопада 1933 р., апарат лише з 
2-х відділів: іноземного і військового. Для керівництва 
такими напрямками робіт, як контроль за технічною, 
сільськогосподарською і художньою літературою, ма
теріалами радіомовлення, вилученням політично- 
шкідливої літератури, добором і підготовкою кадрів 
Уповноважений РНК СРСР по охороні військових 
таємниць у друці апарату не має і, здійснює ці функції 
через апарат Головліту РРФСР”2*. Виходячи з цього, 
як і в попередньому випадку, пропонувалось утворити 
єдиний централізований орган цензури при РНК 
СРСР. Подані пропозиції не знайшли підтримки вищо
го політичного керівництва країни, яке вважало існую
чу структуру цілком достатньою для вирішення 
відповідного кола питань. Реалізувати на практиці за
значені пропозиції вдалося майже через три деся
тиліття - в 1966 році29.

Таким чином, протягом 20-30-х років поступово 
сформувалася структура органів політичної цензури, 
яка спиралася на відповідні підрозділи Народного 
комісаріату освіти та спецслужб. Виходячи з рішень 
вищого політичного керівництва країни і республіки 
вони, незважаючи на певну розпорошеність, здійсню
вали щільний контроль за самими різноманітними сфе
рами духовного життя суспільства.

1 Центральний державний архів-музей літератури і 
мистецтва України (далі - ЦДАМЛМ України).-Ф. 15, оп. Ь 
спр. ІЗ.-Арк. 2.
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2 Записка по вопросу о цензуре книг на Малорусском 
язьіке//Вісник книжкової палати.-1996.-№3.-С. 4.

3 ЦДАМЛМ Украши.-Ф. 90, on. 1, спр. ЗЗЗ.-Арк. 1,2.
4 История советской политической цензуры. Документы 

и комментарии.-М.: Роспен, 1997.-С. 12.
3 Ченцов В.В. Табу - на думку, заборона - на слово//3 

архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ.-1994.-Ш.-С. 12.
6 История советской политической цензуры. Документы 

и комментарии.-С. 28.
7 Там само.-С. 28.
8 Там само.-С. 29-30.
9 Там само.-С. 32.
Ю Там само.-С. 31.
11 В.И.Ленин и ВЧК: Сборник документов (1917-1922).- 

М.: Политиздат, 1987.-С. 319.
12 Отчет Екатеринославской губернской чрезвычайной 

комиссии с 1 января 1920 г. по 1 ноября 1921 г.- 
'Дніпропетровськ: Дніпро, 1994.-С. 100.

І3' Ченцов В.В. Вказ. праця.-С. 13.
14 Отчет Екатеринославской губернской чрезвычайной 

комиссии с 1 января 1920 г. по 1 ноября 1921 г.-С. 101.
*5 Там само.-С. 102.
16 Ченцов В.В. Вказ. праця.-С. 13.
17 В.И.Ленин и ВЧК: Сборник документов (1917-1922).- 

М.: Политиздат, 1987.-С. 570.
18 История советской политической цензуры. Документы 

и комментарии.- С. 35-36.
19 В.И.Ленин и ВЧК: Сборник документов (1917-1922).- 

М.: Политиздат, 1987.-С. 257.
* Так в документі.
2® История советской политической цензуры. Документы 

и комментарии.- С. 37.
21 Центральний державний архів громадських об'єднань 

України (далі -ЦДАГО України).-Ф. 1, оп. 6, спр. 29.-Арк.

22 Центральний державний архів вищих органів влади і 
управління Укращи.-Ф. 166, оп. 2, спр. 926.-Арк. 6.

■у Там само.
24 Там само.

, 22 * 24 25 26 Сборник Узаконений РСФРР (далі - СУ РСФРР).- 
1930 -№50.-Ст. 599.

26 История советской политической цензуры. Документы
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и комментарии.- С. 286-288.
27 Там само.-С. 297-298.
2* Там само.-С. 317-318.
Державний архів Російської Федерації.-Ф. 9425, on. 2, 

спр. 432.-Арк. 1.

ДанилюкЮ.З.

ДОЛЯ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ 
ТА ІНТЕРНОВАНИХ В СРСР 

(1945-1950 рр.)

, Переможне завершення Другої світової війни поста
вило перед вищим політичним керівництвом СРСР 
завдання по використанню військовополонених та 
інтернованих, проведення серед них відповідної ідео
логічної та оперативної роботи. Як перший крок в да
ному напрямку слід розглядати діяльність Міністерст
ва внутрішніх справ СРСР та його органів на місцях по 
евакуації військовополонених та інтернованих з 
фронтів, створенню необхідних умов для їх розміщен
ня і утримання. З цією метою в різних регіонах країни 
було організовано 267 таборів з 2112 табірними 
відділеннями, 392 робочих батальйонів, 178 спеціаль
них шпиталів* .

Цілком закономірним стало використання праці 
військовополонених та інтернованих в народному гос
подарстві СРСР. До 1946 року в основні галузі вироб
ництва було направлено 1800 тис.чоловік. З них: на 
будівництво, включаючи автодорожнє і залізничне - 
645532 чол. або 35,2%; в паливно-енергетичну промис
ловість - 410793 чол. або 22,4%; в оборонну промис
ловість та в розпорядження Міністерства оборони 
СРСР - 312098 чол. або 17,45%; на виробництво 
будівельних матеріалів, включаючи лісову промис

* Огляд зроблено на основі документів Державного архіву 
Російської Федерації. - Ф. 9401, оп. 2, спр. 269.
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ловість - 247576 чол. або 13,5%; в металургійну і маши
нобудівну промисловість - 143073 чол. або 7,8%; в інші 
галузі промисловості і сільське господарство - 67822 
чол. або 3,7%

За період з 1943 року по 1 січня 1945 року військово
полонені та інтерновані відробили 1077564200 люди- 
ноднів, виконали робіт на загальну суму близько 50 
млрд.крб.

Необхідно відзначити, що праця військовополоне
них та інтернованих відзначалася високою продук
тивністю. Так, в 1949 році до 90% з них виконували і 
перевиконували встановлені норми виробітку, при 
цьому середній процент виконання норми становив 
131%. Подібний показник обумовлювався як встанов
леною системою примусу з боку органів МВС, які кон
тролювали працю військовополонених та інтернова
них, так і їх моральним заохоченням, що полягало в 
прискоренні їх повернення додому, створення менш 
жорстких умов для роботи.

В 1945-1950 рр. військовополонені та інтерновані 
зробили помітний внесок в спорудження і відбудову 
найважливіших народногосподарських об’єктів. Серед 
них: Володимирського тракторного заводу, Че
лябінського, Закавказького, Тагільського, Магніто
горського, Орського металургійних комбінатів, за
водів "Запоріжсталь", "Азовсталь", "Амурсталь", Джез- 
казганського мідеплавильного заводу, Богословського 
алюмінієвого заводу, Байкало-Амурської магістралі, 
ряду гідроелектростанцій та багатьох інших.

За рішенням уряду СРСР МВС регулярно виділяли 
військовополонених та інтернованих в розпорядження 
міністерства житлово-цивільного будівництва і кому
нального господарств для відбудови зруйнованих міст. 
Лише в 1945 році в системі зазначеного міністерства 
працювало понад 45 тис.чоловік, в тому числі на відбу
дові Києва, Харкова, Севастополя, Сталінграду, Смо
ленська, Курська та інших.

В період перебування на території СРСР серед
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військовополонених та інтернованих проводилася ма
сована ідеологічна робота, яка ставила за мету переко
нати останніх в перевагах соціалістичного устрою, ви
ховати актив для роботи в засобах масової інформації, 
профспілках, культурних, молодіжних і громадських 
організаціях в радянській зоні окупації Німеччини, 
інших зарубіжних країн. Для цього безпосередньо в та
борах були організовані спеціальні антифашистські 
курси і школи, в яких навчалося 73756 чол., в т.ч. 48090 
німців, 21137 японців, 4529 румунів, угорців, австрій
ців, італійців та громадян інших національностей.

Відповідним чином спрямовувалася діяльність 575 
клубів, 985 бібліотек з фондом 500 тис.екземплярів 
книг політичної та художньої літератури іноземними 
мовами, 1640 антифашистських кімнат, 226 радіо
вузлів. Крім того, для військовополонених та інтерно
ваних видавалися 5 газет німецькою, японською, ру
мунською, італійською мовами загальним тиражем 
167500 екземплярів, а також бюлетень для австрійців 
тиражем 6 тис.екземплярів. Одночасно з цим для гро
мадян німецької національності доставлялися з ра
дянської зони окупації Німеччини 7 різних газет тира
жем 15 тис.екземплярів.

На друкування літератури для військовополонених 
та інтернованих було зорієнтовано ряд видавництв. 
Так, протягом 1945-1950 рр. ними були випущені в світ 
іноземними мовами праця Й.В.Сталіна "Питання 
ленінізму", "Коротка біографія товариша Сталіна", 
збірник "Ленін і Сталін про комсомол", окремі твори 
радянських письменників. Загальний тираж виданої 
літератури становив 30 тис.екземплярів.

Однією з форм ідеологічного впливу на військово
полонених стала організація політичних гуртків, яких 
в досліджуваний період налічувалося 10326. Вони 
охоплювали понад 600 тис. військовополонених. В 
рамках роботи таких гуртків було проведено 73667 
семінарів, 252160 лекцій, зініційовано проведення 
161915 зборів і мітингів.

Ідеологічне навантаження несла в таборах культур- 
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но-масова робота. Так, в них функціонувало 3315 
гуртків художньої самодіяльності, якими було постав
лено 179973 спектаклі. Великий інтерес військовополо
нених викликали перегляди радянських кінофільмів. 
Всього в таборах було проведено 65717 сеансів.

Як один з пропагандистських каналів органи вну
трішніх справ розглядали листування військовополо
нених та інтернованих зі своїми родичами за. кордо
ном. Причому органи військової цензури уважно 
слідкували за тим, щоб до своїх адресатів доходили 
тільки ті листи, в яких викладалася позитивна інфор
мація про СРСР, утримання в таборах тощо. Всього 
через пункти військової цензури МВС СРСР за період 
з 1945 р. по 1950 р. військовополоненими було відправ
лено 59447484 листи, з батьківщини вони отримали 
131771062 листи.

Вище політичне керівництво країни прагнуло вико
ристати військовополонених та інтернованих. Для 
створення позитивного іміджу в світі, який і досі вва
жав СРСР "державою за колючим дротом". Викорис
товуючи різні засоби - від погроз до заохочення орга
ни МВС СРСР ініціювали написання більше трьохсот 
брошур, понад 100 тис. індивідуальних відгуків про 
своє перебування в СРСР, 650 літературних творів, 
близько 2 тис.спогадів антифашистського спрямуван
ня. Найбільш переконливі з них були використані в 
книзі "Військовополонені в Радянському Союзі", ви
даній в Німеччині у другій половині 40-х рр.

Слід підкреслити, що цілеспрямована пропагандис
тська робота давала свої певні результати. Як повідо
мляв радянське керівництво В.І.Чуйков, "...всі прибулі 
в радянську зону колишні військовополонені німці, 
особливо ті, що закінчили антифашистські школи, ак
тивно вступають в Соціалістичну Єдину Партію 
Німеччини.., багато з них висунуті і добре працюють 
на керівній партійній, профспілковій, пропаган
дистській і господарській роботі, в політшколах, орга
нах народної освіти, громадських організаціях,
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поліції... Чимало колишніх військовополонених є чле
нами товариства німецько-радянської дружби, беруть 
активну участь в його роботі, виступають з доповідями 
про Радянський Союз, ведуть пропаганду за дружбу з 
СРСР".

В 1949 році ЦК Компартії Японії відзначало, що 
значна частина колишніх військовополонених, які по
вернулися до Японії, прилучилися до лівих за спряму
ванням партій і організацій.

Не маючи конкретних доказів, дозволимо все ж вис
ловити припущення, що подібні позитивні результати 
обумовлювалися не лише ефективністю пропагандис
тської роботи, а й певними оперативними заходами.

Оперативна робота серед військовополонених та 
інтернованих здійснювалася в таких основних напрям
ках: по-перше, виявлення військових злочинців, вин
них в масових злочинах на території Радянського Со
юзу і країн Європи; по-друге, викриття агентів та 
інформаторів противника з числа громадян СРСР та 
зарубіжних країн; по-третє, з’ясування осіб, які, в силу 
своєї колишньої діяльності, були зв’язані з військови
ми, економічними таємницями з метою їх використан
ня в інтересах Радянського Союзу.

Наскільки ефективно проводилася робота в табо
рах, свідчать такі красномовні факти. Так, в результаті 
агентурно-слідчих заходів було виявлено 6136 агентів 
та інформаторів противника з числа громадян СРСР, з 
яких 1554 особи були встановлені і передані органам 
державної безпеки. Крім того, було викрито і засудже
но 983 радянських громадянина, які служили 
гітлерівській армії, але під час взяття в полон видавали 
себе за громадян Німеччини.

В розпорядження органів МВС СРСР від колишніх 
співробітників розвідувальних органів Німеччини пот
рапили також відомості про 719 агентів рейху в країнах 
Східної Європи. Відповідними каналами ця інфор
мація була передана спецслужбам Польщі, Чехосло- 
ваччини, Болгарії, Угорщини, Румунії та інших країн.

Органи державної безпеки отримали доступ до ро-
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згалуженої розвідувальної мережі Німеччини, резиден- 
тури якої налічували 553 особи, в т.ч. в США -18 осіб, 
Великобританії - 20, Франції - 27, Туреччині - 41, 
Іспанії - 27, Бельгії - 10, в російських, вірменських та 
грузинських білоемігрантських колах - 78, серед 
релігійних діячів різних країн - 41.

Активно здійснювалося також вербування перспек
тивної агентури з числа військовополонених та інтер
нованих для роботи в Німеччині та інших країнах. Зок
рема, таким чином було завербовано 986 осіб, переда
них на зв’язок Головному розвідувальному уп
равлінню Генерального штабу радянської армії, 
Морському генеральному штабу та Міністерству дер
жавної безпеки СРСР.

Здійснена оперативна робота дала змогу організу
вати і провести ряд відкритих процесів над військови
ми злочинцями. Так, в кінці 1945 - на початку 1946 рр. 
у відповідності з рішенням ЦК ВКП(б) такі процеси 
були проведені в містах Брянську, Смоленську, 
‘Ленінграді, Великих Луках, Мінську, Ризі, Києві та 
Миколаєві. На них за матеріалами МВС СРСР до 
смертної кари через повішання військовими трибуна
лами були засуджені 84 військових злочинці, з них - 18 
'генералів.

Аналогічні процеси за постановою Ради Міністрів 
'СРСР №3209-1046СС від 10 вересня 1947 р. пройшли у 
Вітебську, Новгороді, Бобруйську, Гомелі, Чернігові, 
Полтаві, Сталіно, Севастополі, Кишиневі. До двадця- 
тип’яти років ув’язнення було засуджено 37 військових 
'злочинців, з них - 23 генерали.

В грудні 1949 року в Хабаровську був організова
ний відкритий процес над колишнім командуючим 
Квантунської армії генералом Ямадою, колишніми на
чальниками санітарного і ветеринарного управлінь 
вказаної армії Кадзицукою та Кавасимою та групою 
керівних працівників т.зв. "протиепідемічного загону 
№731", що готували бактеріологічну війну проти Ра
дянського Союзу. У цій справі до різних термінів пока-
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рання було засуджено 12 осіб.
Допити військовополонених та інтернованих дали 

змогу отримати цінні свідчення в зв’язку з підготовкою 
Нюрнберзького, Токійського і Хельсінського процесів 
над головними німецькими, японськими і фінськими 
військовими злочинцями. Зокрема, в ході підготовки 
Нюрнберзького процесу були допитані генерал-фель
дмаршал Паулюс, генерал піхоти Бушенгаген, генерал- 
лейтенант Мюллер, генерал-майор медичної служби 
Ш райбер та інші генерали та офіцери колишньої 
німецької армії. Крім того, Паулюс, Бушенгаген та 
Шрайбер виступили на процесі від радянського звину
вачення.

Генерал піхоти Бушенгаген дав також необхідні 
свідчення про підготовку Фінляндією війни проти 
СРСР для радянського звинувачення на процесі голов
них фінських військових злочинців у Хельсінкі.

На Токійському процесі були використані показан
ня колишнього помічника німецького військового ата
ше в Токіо підполковника фон Петерсдорфа, генерала 
Муцумури, полковника Семидзими, колишнього імпе
ратора Маньчжоу-Го Пу І.

Матеріали, отримані органами МВС СРСР широко 
використовували радянські і зарубіжні засоби масової 
інформації, які оприлюднили свідчення генерал-лейте- 
цантів Краппе, Бамлера, Беме, генерал-полковника 
Енеке, полковника Ремера, начальника розвідувально
го відділу угорського генерального штабу генерал- 
майора Уйсасі та багатьох інших.

Протягом 1945-1950 рр. поступово здійснювалася 
репатріація військовополонених та інтернованих. За 
цей період було репатрійовано 3344696 військовополо
нених колишніх ворожих армій, з них - 2247368 
військовополонених німецької армії (в т.ч. 1939063 
німців); 581289 японської, 329093 угорської, 106769 ру
мунської, 21097 італійської, 1969 фінської. Більше 570- 
ти звільнених військовополонених - румунів, угорців, 
поляків, чехів та югославів були направлені для фор
мування добровольчих національних військових
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Рубльов О. С.

РЕПРЕСИВНИЙ РЕЖИМ В УКРАЇНІ,
193.Р-ТІ рокц;

СПРАВА «УКРАЇНСЬКОЇ. ВІЙСЬКОВОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ».

Розпочате у 1929 р. фальсифікованим «слідством», а 
невдовзі й процесом проти так званої «Спілки Визволен
ня України» широкомасштабне й цілеспрямоване пе
реслідування української інтелігенції тоталітарним ре
жимом Й. Джугашвілі-Сталіна, на початку 1930-х років 
дістало свій логічний розвиток у низці сфабрикованих 
«справ».

Однією із таких акцій була «справа» «Української 
Військової Організації». Варто наголосити, що «слідство» 
всіляко прагнуло прив’язати обвинувачення до реальної 
«Української Військової Організації» («УВО»), яку ство
рив у 1920 р. полковник Євген Коновалець.

В «історичній» частині обвинувального висновку по 
«справі», затвердженого 20 жовтня 1933 р. головою 
ДПУ УСРР В. А. Балицьким, йшлося (цитуємо мовою 
оригіналу): «ГПУ УССР раскрыта и ликвидирована ши
роко разветвленная контрреволюционная организация, 
именовавшаяся «Украинской Военной Организацией» 
(УВО), которая вела активную повстанческую, шпионс
кую, диверсионную и террористическую работу с целью 
свержения диктатуры пролетариата на Украине, оттор
жения УССР от Советского Союза и установления фа
шистской диктатуры в форме «независимой» буржуаз
ной республики.

Украинская Военная Организация была создана ак
тивными контрреволюционными кадрами украинско- 
галицийского воинствующего национализма, прошед
шими закалку вооруженной борьбы в гражданской во
йне и активной повстанческо-шпионской деятельности, 
направленной против советской власти [...].

Контрреволюционная деятельность Украинской Во
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енной Организации - «УВО», направленная к борьбе 
против диктатуры пролетариата на территории СССР, в 
особенности на Украине, является непосредственным 
продолжением той борьбы, которую украинская кон
трреволюция вела против советской власти с момента 
октябрьского переворота.

Возникновение Украинской Военной Организации, 
костяк, создавший эту организацию, ее основные базы 
за кордоном и контрреволюционная деятельность в пер
вом периоде - представляются в следующем виде.

Украинская Военная Организация возникла в 1920 г. 
за кордоном в условиях провала попыток Антанты, ее 
вассалов И украинской контрреволюционной эмигра
ции, состоявшей на услугах антантовских штабов, орга
низовать свержение советской власти при помощи бело- 
польской армии [...].

Основным резервуаром, из которого Украинская Во
енная Организация черпала живую силу, являлись лаге
ря интернированных галичан в Чехо-Словакии, в кото
рых находились известные кадры галицийской армии, 
перешедшие в Чехию после короткой, окончившейся не
удачей для галицийской буржуазии, галицко-польской 
войны».

Завершувалися ці псевдотеоретичні побудови підсум
ковим «історіософським» пасажем: «Таким образом, 
следствием п о д ел у УВО устанавливается, что Украин
ская В оєнная О рганизация, возникш ая в  1920 г. за 
кордоном , созданная руководящ им и кадрами корпуса 
сичевых стрельцов п од командованием Коновальца, после 
расформирования этого корпуса провела объединительную 
работу среди боевы х офицерских галицийских кадров и 
создала базы  дл я  УВО на Западной Украине, Закарпатской 
Украине, в  Чехо-Словакии и  в  отдельных европейских цент
рах (Берлин), а также в  А м ерике и  Канаде.

Опираясь на прямую помощ ь военны х штабов Антан
ты, УВО организовывала повстанческую, ш пионскую, ди
версионную  работ у на территории УССР, начавш уюся с 
момента перехода галицкой армии на сторону К расной ар
мии и  принявш ую особенно ш ирокий характер в  период
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советско-польской войны.
' П од непосредственным руководст вом  закордонного  
центра УВО, используя м ногочисленны е оф ицерские 
конт рреволю ционны е] кадры , переброш енны е дл я  
к[онт р]р[еволюционной]работы на Советскую Украину, а 
также конт рреволюционные галицийские кадры , оставши
еся на Украине после измены галицийской армии, Украин
ская Военная Организация применяла в  борьбе против 
диктатуры пролетариата весь богатый опыт агент урной 
работы крупны х военны х штабов и  все навы ки и  практику 
подпольной борьбы  украинских националистических 
партий против царизма».

Проте зв’язок усіх ув’язнених, а згодом і засуджених 
по цій «справі» з реальною «УВО» був винятково 
віртуально-фантомним, оскільки існував лише в уяві 
апарату Державного політичного управління УСРР, 
кровно зацікавленого у фабрикації вигаданих «справ» 1.

Методи роботи ДПУ по «справі» «Української Вій
ськової Організації» були на той час вже традиційними 
для тоталітарного репресивного апарату радянського 
зразка. Щоправда, на початку 30-х років ще не стало 
системою жорстоке побиття ув’язнених, що набуло 
поширення за часів «Великого терору» кінця деся
тиріччя. Тим не менше, й без вибивання «зізнань» слідчі 
органи досягали вражаючих (для невтаємниченої 
людини) результатів.

Так, один із засуджених «увівців» Мирон Чехович 
розповідав 24 липня 1957 р. про перебіг «слідства»: 
«Следствие длилось в течение девяти месяцев. Основным 
следователем по делу являлся Бордон [...]. Из девяти 
месяцев я находился четыре месяца в подвале, а также в 
одиночных камерах. Допросы проводились только в 
ночное время, затягивались на многие часы, днем спать 
не давали. Частые вызовы на допросы, а перед этим 
тщательные личные обыски со снятием всей одежды 
изматывали силы.

10 или 11 дней я  находился на так называемом  
конвейере, когда следователи менялись и  уходили
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отдыхать, а я  и  подобны е мне лица продолж али оста
ваться на допросе.

Бы вали случаи, когда длительное время мне не давали  
пищ и, а следоват ель Б ордон, зная, что я  голоден , 
расклады вал передо м ной пищ у и  ел, говоря, что если я  
подпиш у нуж ные следствию данны е, то он  даст и  мне 
пищи.

Я  неоднократ но показы вал следоват елю устно, а 
также писал собст венноручно, что никаких преступлений 
против Совет ского Сою за не соверш ал, н о он  этих 
показаний не записывал, а написанные мной показания - 
рвал1.

Следователь зачитывал мне какие-то показания моих 
сослуж ивцев или  товарищей, также арестованных, о том, 
что якобы  они являются участ никами конт рреволю 
ционных организаций [...] и  я  являюсь членом этих же орга
низаций. Я  понимал, что это ложь и  клевета или показания 
окончательно дем орализованного лица, отрицал зачи
танные м не показания, но это никогда не фиксировалось и 
от меня по-преж нему требовались показания, угодные ра
ботникам следствия. Н асколько было в  моих сипах, я 
сопротивлялся и  не давал ложных показаний на себя и  на 
других, но силы м ои иссякали.

Неоднократно меня в  ночное врем я внезапно выводили 
и з кам еры  и  говорили, что ведут на расстрел, однако 
потом возвращ али обратно. Такие психические экспе
рименты окончательно расслабили мою волю  и  я  хотел 
одного - скорее бы  лю бой ценой, но только конец [...].

Вот п ри  таких условиях и  в  таком состоянии я 
подписы вал показания, которые от меня требовались.

Н а самом же деле [ ...]  никаких преступлений я  не 
соверш ал. В  Советский Сою з я  прибы л в  1924 г. вполне 
легально и  с  одной лиш ь целью  - жить на своей родине - 
Украиной.

Арешти по «справі» «Української Військової Орга
нізації» розпочалися наприкінці 1932 р. й тривали 
впродовж найближчих двох - трьох років. Як міфічна 
гідра, організація, нібито «остаточно» розгромлена 
ДПУ, знов і знов відновлювалася, її «рештки» виявляли
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дивовижну здатність регенеруват и, налагодж уват и 
зв ’язки із  закордонними центрами УВО-ОУН  та їхніми 
аемісарами» в  У країні, укладат и сп ілку із  інш ими,
' численними різновидам и «конт рреволюційних» та 
^ш пигунських» організацій, тобто - в  р а зі пот реби - 
унаочнювати сталінську теорію «загострення кл асово ї 
боротьби» і  підтримувати на належ ному р івн і планові 
показники роботи Д П У -Н К В С УСРР по викриттю і  знеш 
кодж енню «контрреволюційних», «шпигунських», 
«антирадянських елементів».

11 грудня 1932 р. Київським окрвідділом ДПУ УСРР 
було заарештовано завідуючого їдальнею 27-го 
Управління авіабудівництва ІП Романка (1900-1937 ?). 
Невдовзі його прізвище репресивний апарат вписав у 
зловісно-шпигунський контекст секретного «інформа
ційно-аналітичного» меморандуму «П ро зв ’язок «УВО» з  
Польщею і  Німеччиною» (квітень 1933 р.): «Большая шпи
онская работа проведена членами Киевской организации 
УВО. Члены этой организации были связаны с польской 
разведкой и с киевским польским консульством. Ряд 
членов организации, работавших в пользу Польши, были 
подставлены польской разведкой в агентурный аппарат 
Разведупра (член КП(б)У, сотрудник авиастроительства в 
Киеве Романко, бывший польский легионер, член КП(б)У, 
сотрудник Киевской проммилиции Кньппекіл др.).

Указанные лица проводили широкую работу по 
шпионажу и насаждали шпионскую сеть, особенно в 
объектах оборонного значения. Созданная Романко и 
Кнышеком сеть доходила до 20 чел. по одному Киеву, 
охватывая такие объекты, как милиция, ж[елезно]- 
Д[орожный] узел, аэродром, авиагородок.

В результате работы этой шпионской группы польской 
разведке и киевскому польскому консульству 
систематически передавались сведения о киевском гар
низоне, оборонном строительстве, авиации, о заводах в 
Киеве, милицейских органах и т.д.»...

25 грудня 1932 р. за гратами опинився професор 
Кам’янець-Подільського інституту птахівництва
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О.СМ епьник (1887-1937 ?). У новорічну ніч - з 31 грудня 
1932 р. на 1 січня 1933 р. - у Харкові за приналежність до 
«УВО» заарештовано працівника тресту «Донбасводбуд» 
В .В .Баб’яка (1895-1937), колишнього легіонера 
Українських січових стрільців, хорунжого УГА, який 
після закінчення університету у Празі в 1927-1932 рр. був 
співробітником Українського науково-дослідного 
інституту географії і картографії; М.А.Качанюка (1889- 
1937), референта Всеукраїнського товариства драматургів 
і композиторів, члена Спілки революційних письменників 
«Західна Україна»; В.К.Отшжевича (1896-1937 ?). зас
тупника директора технікуму іноземних мов та 
завідуючого кафедрою іноземних мов ВУАМЛІН; 
М.М.Ромаиюка (1894-1937), директора Інституту радян
ського будівництва і права ВУАМЛІН; викладача 
харківських вузів, старшого брата директора 
Українського інституту лінгвістичної освіти у Києві 
М.М.Сіяка (1872-1937).
" Початок 1933 р. позначився арештами членів київської 

філії літературної організації «Західна Україна». Розгор
тання репресій ще встигли зафіксувати ті київські галича
ни, котрі тимчасово перебували на свободі.

ЗО січня 1933 р. один із членів Спілки «Західна Ук
раїна», науковий співробітник Комісії'історії Західної Ук
раїни ВУАН М. Козоріс 4 у листі до правління Спілки у 
Харків дописав червоним олівцем: «Щ ойно мені сказали, 
щ о заарештовано Атам[анюка], за щ о - не знаю». 4 лютого 
він же пояснював (чи скоріше, намагався це зробити): «В 
останньому листі я  згадав Вам про арешт Ат[аманюка], 
тоді я  писав це на підставі слухів. Тепер підтверджую це як 
дійсний факт. Яка причина - це важко сказати. Та справа 
тут мене цікавить з  боку видавництва [...]. П о відомостям, 
у  н ього запечатали й ого кімнату, там в с і справи 
вид[авницт]ва і, здається, щ о ірукописи  та договори  [...]. На 
мою думку, Спілці треба написати відповідне віднош ення до 
ДП У, і  треба, щ об вони, порозумівш ись у  ц ій  справі 
Ат[аманюка], видали матеріали видавництва».

Невідомо, чи передбачав М. Козоріс, що наступна чер
га його самого. Мабуть, мав якісь передчуття, оскільки
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тривогою дихала сама тогочасна суспільна атмосфера. У 
листах кінця 1932 р. - початку 1933 р. він немов підводив 
підсумок власного життя. Так, 20 грудня 1932 р. літератор1 
писав до харківських колег, характеризуючи наймолод
шого члена «Західної України» Л. Дмитерка: «Він парень 
толковий, має всі дані, щоб з його вийшли люди, якщо він 
спам’ятається і перестане «важнічати», бо, знаєте, коли 
людина з 23-х років починає «важнічати», то що лишить
ся на старість?!

Письменник, справж ній, повинен бути скромний, 
безпретенсійний. А  його було б  шкода - матеріал хорош ий, 
треба б  зберегти й ого в ід  того, щ оби заскоро постарівся. 
Юність сто р а з цінніш а за старість, це я  Вам мож у вже 
сказати» 5 (виділення моє. - О.Р.). * ■ • ■

На нашу думку, М. Козоріс, як людина досвідчена, 
юрист за фахом, мав би краще за молодших колег ро
зуміти трагічні події, що розгорталися тоді в Україні. Ад
же в його бурхливій біографії були і праця повітовим1 
комісаром на Косівщині за ЗУНР (1919 р.), і завідування 
земельним та участь в юридичному відділі більшовицько
го Галревкому (1920 р.), й два безпідставних арешти, до 
того ж, з діаметрально протилежних мотивів. «У  1914р ., - 
писав він 1927 р. в автобіографії, - як російська армія 
окупувала Галичину, мене [...] заарештувала в  К алуш і 
російська] військова влада, передала підполевийсуд, який не 
засудив мене вправді, але як «опасного для русских войск и  
мазепинца» ріш ив вислати, і  мене [...] в  березні 1915 р . 
вислано в  Наримський край. В  Нарим[ському] краю  прож ивав 
[■■] д о  1917 р.». Вдруге Михайла Кировича ув’язнив на 
початку червня 1918 р. вінницький гетьманський староста. 
Тоді його утримували у вінницькій і проскурівській 
тюрмах та жмеринському концентраційному таборі. При
чина арешту- «опасный для Украинского государст ва»6...

Як з’ясувалося, М. Козоріс становив серйозну 
небезпеку не лише для російських військ чи гетьманської 
Української держави зразка 1918р., але й для УСРР. 5
лютого 1933 р. він був заарештований втретє - й востаннє 
У своєму житті. Ув’язнення М. Козоріса знайшло
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відображення й у квітневому протоколі засідання Президії 
ВУАН, в якому зазначалося, що науковий співробітник 
Комісії історії Західної України М. К. Козоріс 
звільняється з посади як такий, що не виконує своїх 
обов’язків з 5 лютого 1933 р.7. Зрозуміло, що перебування 
під вартою «обмежувало» можливості наукової праці.

Рівночасно у Києві тривали арешти членів київської 
філії Спілки «Західна Україна». 2 лютого 1933 р. був 
ув’язнений Я. М. Струхманчук, 4-го - Л. Д . Дмитерко, 20-го 
- М . І  М арфієвич, 22-го - Д  Ю . Загул, 24-го - А . Ф. 
Турчинська-Дем’яненко, 25-го -Ф .М . Малицький, 26лютого 
-М . О. К ічура 8... Більшість із них написали заяви-каяття 
до Колегії ДПУ УСРР, в яких визнавали власну нале
жність до УВО, дали відповідні «свідчення» й підписали 
протоколи допитів. Оскільки двоє заарештованих, 
очевидно, не вписувалися у розроблену ДПУ УСРР схему 
організації віком та статтю (зокрема, у ній не 
передбачалося амазонок-терористок), - 25 березня з-під 
варти звільнили Л. Д. Дмитерка, а 11 травня 1933 р. - А. Ф. 
Турчинську9.

Як доповідав Й. Сталіну голова ДПУ УСРР В. А. Ба- 
лицький, на квітень 1933 р. в УСРР було «виявлено» 255 
«осередків УВО», а за гратами опинилося 592 особи. Не
вдовзі кількість заарештованих принаймні подвоїлася. 
Частину затриманих того ж року звільнили, 427 засудили 
до різних термінів таборів, а 42 - до «вищої міри соціаль
ного захисту» - розстрілу.

Учасниками неіснуючої «контрреволюційної ор
ганізації» в підрадянській Україні були оголошені назагал 
уродженці західноукраїнських земель - Східної Галичини, 
Західної Волині, Північної Буковини й Закарпаття. 
Вихідцям із цих територій, котрі у міжвоєнний період вхо
дили до складу Польщі, Румунії й Чехо-Словаччини, лег
ко (враховуючи, звичайно, штучно створений і підтриму
ваний радянською пропагандою імідж «першої у світі 
країни соціалізму», «Батьківщини трудящих» як такої собі 
«фортеці в облозі», котру оточують і на яку зазіхають 
імперіалістичні «хижаки») можна було інкримінувати 
шпигунство на користь «буржуазних держав» й
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іцілеспрямоване закидання спецслужбами Заходу на 
радянську територію с метою шкідництва і диверсій, 
організації замахів на «керівників партії й уряду». 
Використав репресивний апарат і ту обставину, що час
тина арештованих свого часу (1918-1919 рр.) воювала у 
складі Української Галицької Армії й була згодом 
інтернована у Чехо-Словаччині. Приїзд їх в Україну 
впродовж 1924-1925 рр. відбувався винятково із санкції 
партійно-державного керівництва республіки й під 
пильним наглядом спецслужб, котрі не лише ретельно 
фільтрували «неблагонадійних», але й не залишали поза 
увагою цілком лояльних реемігрантів. Проте
«компетентні органи» про останню обставину у період 
фабрикації «справи» якось «забули».

Отже, серед заарештованих було чимало відомих 
представників національної інтелігенції, які впродовж 
1920-х років приїхали із-за кордону в УСРР, щоби своїми 
зусиллями підтримати офіційний курс на «українізацію». 
Так, зокрема, за гратами опинився знаний галицький 
публіїдаст і газетяр, колишній заступник і виконуючий 
обов’язки Державного секретаря закордонних справ За
хідноукраїнської Народної Республіки Михайло
МихайловичЛозинський (1880-1937), автор широко відомої 
історико-мемуарної праці «Галичина в  рр. 1918-1920», вида
ної у Відні 1922 р. з передмовою М. С. Грушевського.

У цій же «справі» арештували й знаного вітчизняного 
географа, академіка ВУАН Степана Львовича Рудницького 
(1877-1937), який очолював у Харкові Український 
науково-дослідний інститут географії і картографії.

Цілком зрозуміло, що у «справі» відомого географа 
слідство прагнуло використати такий «козир», як уявна 
підготовка ученим на замовлення вірогідних противників 
СРСР (насамперед Німеччини і Польщі) «секретних мап» 
території України. Так, згадуючи «шпигунські контакти 
УВО» з Генконсульством Польщі у Харкові, квітневий 
(1933 р.) меморандум ДПУ УСРР безапеляційно стверджу
вав: «За последние годы  консульству был передан ря д  мате
риалов ш пионского характера: анализ политического состо
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яния Украины в  разрезе мероприятий на селе; дислокация во
инских частей на Украине, в  частности в  приграничной пол
осе; материалы о проведенной пробной мобилизации; о б  от
рицательных настроениях в  армии; о переходе ряда заводов 
на оборонное строительство; топографические материалы 
прикордоннойполосы  УССР[...]. Топографические материа
лы  получены от члена УВО, академика, директора Украин
ского института карт ографии Рудницкого».

Одначе ув’язнений не підтримав версії слідчих. 
Його аргументовані, професійні заперечення щодо та
ких обвинувачень кидають яскраве світло на умови, за 
яких відбувалося становлення й розгортання в УСРР 
науково-дослідної роботи в галузі картографії. Так, 
під час допиту 3 липня 1933 р. академік заявив: «Не 
мавши за весь час мого пробування в УСРР в мойому 
розпорядженні н іякої секрет ної карти, ні не мавши 
ніяких засобів робити знімки, які дали б вартісний кар
тографічний] матеріал, я не міг розвинути ніякої 
шкідливої й зокрема зрадницької роботи на геог
рафічно-картографічному полі» (виділення С. Л. Руд- 
ницького).

Водночас учений провів урок «лікнепу» з далеким 
від картографії слідчим, розповівши, що військові ко
ла Німеччини, шпигунство на користь якої йому 
інкримінувалося, не потребували будь-яких мап ук
раїнської території, чи то секретних, чи звичайних, 
оскільки під час австро-німецької окупації 1918 р., «по 
ц іл ій  території У країни було  проведене 
аероф от оздіймання». Зразки його Степан Львович 
,бачив 1919 та 1920 рр. у Відні, «в військово- 
географічному інституті, куди я часто заходив, бо там 
містилось австрійське географічне товариство, якого я 
є досмертним членом». Як наголошував науковець: 
«Наскільки розуміюся на цій справі, думаю, що ЦІ 
їздіймання дають просто доскональну основу для [...] 
дуже докладної військово-топографічної карти 
України в мірилі 1 : 100 000, ба навіть 1 : 50 000».

Згадуючи досвід власної роботи при австрійському 
генштабі на початку Першої світової війни, академія
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стверджував, що вже тоді Австрія мала «доволі значну 
кількість карт української території». «Я  сам бачив 
декілька листів цих карт з  території суч асн ої УСРР, - 
Продовж ував він , - і  м уш у з  ж алем признати, щ о в с і наш і 
карти далеко н е досягаю т ь їх  своєю  докладніст ю  і  ба
гатством п одро  биць і  щ о найголовніш е - великою  
чіткістю. «Доливат и во д у  д о  криниці», щ е й  д о  того 
брудну воду, н іяк я  н е брався б, навіть коли  б  я  б ув дій сн о  
птіоном>.До.

Отак поволі руйнував С. Л. Рудницький вигадки 
слідчих, хоча формально все ще визнавав свою 
належність' до УВО. Але остаточно версію слідства 
академік перекреслив заявою до Колегії ДПУ УСРР від 
9 вересня 1933 р., яку написав напередодні оголошення 
вироку. Крім відмови від попередніх «зізнань», доку
мент містив ще один надзвичайно цікавий нюанс: 
«Прохаю засуджувати мою політичну й культурну 
діяльність на підст аві м оїх оригінальних письменних зіз
нань. Російської мови я, щоправда, підучився, та не 
володію нею так добре, щоб оцінити, чи всі нюанси 
дійсності в моїх зізнаннях добре віддані в російському 
перекладі»11.

Ніхто з підсудних у справі «УВО» не звертав увагу, 
якою мовою складаються протоколи допитів (а була 
вона переважно російською; відтак фальшиві самі по 
собі «свідчення» оскаржених додатково спотворював 
неадекватний (назагал) переклад).

Чимало із тих, хто був ув’язнений і згодом засу
джений у справі «Української Військової Організації» 
й спершу свідчив, як того вимагав репресивний апарат, 
відмовлявся від своїх «зізнань» ще під час перебігу 
«слідства». Інші робили це вже у таборах. До останніх 
належав, зокрема, й згаданий нами М. М. Лозинсь- 
кий12. Проте сталінська адміністрація завжди 
нехтувала такими зверненнями-спростуваннями жертв 
сваволі...

У перебігу арештів, а також судових і позасудових 
вироків у «справі» «Української Військової
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Організації» та іїпііих інспірованих радянськими орга
нами внутрішніх справ та держбезпеки
фальсифікованих процесів проти української 
інтелігенції було завдано важкого удару
інтелектуальному потенціалові української нації. 
Усунення на тривалий час, а також фізична ліквідація 
сотень представників національної еліти послабили її 
творчі можливості, законсервувавши й відсунувши на 
довгі десятиріччя справу державного відродження Украї
ни.

Під час репресій у «справі» «УВО» було, зокрема, 
ліквідовано харківський Юіуб політемігрантів Західної 
України ім. Івана Франка, Спілку революційних пись
менників «Західна Україна» (харківське керівництво, 
київську філію, а також відцілення в інших містах 
республіки), редакцію й видавництво «Української Ра
дянської Енциклопедії» (1934 р. її підготовка 
остаточно припинилася)... Усі вони оголошувалися... 
«легальнимприкриттям» діяльності «конт рреволюційної 
УВО». Істотно було, послаблено викладацький склад 
вузів, підпорядкованих Наркомату освіти України, - 
репресивний апарат «вичищав» із них «контрреволю- 
ціонерів-галичан», назагал кваліфікованих викладачів 
рідної та іноземних мов, а також дисциплін 
українознавчого циклу... З репресіями проти «УВО» 
пов’язане й гучне самогубство 7 липня 1933 р. 
колишнього наркома освіти республіки М. О. Скри
пника, ревного провідника «українізації», якого, за 
офіційною версією, «от очували викрит і Д П У  УСРР 
конт рреволюціонери», у зв’язках, з якими він, мовляв, 
«заплут ався»...

Важких втрат зазнала й Всеукраїнська Академія 
наук: було репресовано чимало відомих науковців, 
уродженців західноукраїнських земель. Штучно й бру
тально було перервано будь-які контакти між ВУАН 
та Науковим товариством ім. Шевченка у Львові, для 
налагодження яких надзвичайно багато зробив після 
свого повернення на Батьківщину 1924 р. академік М. 
С. Грушевський...
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Радянська адміністрація використала «справу» 
«УВО» й у звичних для себе провокативних цілях. 
Засудивши до таборів та стративши невинних людей і 
створивши міф про існування розгалуженого підпілля 
УВО-ОУН в УСРР, сталінським спецслужбам під цим 
приводом вдалося ввести в оточення керівника реа
льної «Організації Українських Націоналістів» 
полковника Є. Коновальця під виглядом учасника 
«антирадянського підпілля» свого агента-кілера П. Су- 
доплатова, згодом генерал-лейтенанта, який і здійснив 
убивство полковника 23 травня 1938 р. у Роттердамі.

Тривалий час нез’ясованою залишалася доля 
більшості засуджених у «справі» «Української Вій
ськової Організації», які назагал відбували покарання 
на Соловецьких островах. Не завжди могли допомогти 
й ті, кому пощастило уціліти. Так, в опублікованій 
1947 р. у Західній Німеччині мемуарній книзі Семена 
Підгайного «У країнська інт елігенція на С оловках»  
містяться неодноразові згадки про те, що восени 1937 
р., до завершення навігації, з островів вивезли два ве
ликих «українських» етапи13. Далі сліди в’язнів 
губилися..; В окремих кримінально-слідчих справах 
нам пощастило виявити лише витяги із протоколу Осо
бливої трійки Управління НКВС СРСР по 
Ленінградській області від 9 жовтня 1937 р. про 
повторне засудження деяких в’язнів Соловків до вищої 
міри покарання й акти щодо виконання вироку з 
датою - 3 листопада 1937 р. Місце страти у них не 
зазначалося14.

Лише 1996 р. вдалося, нарешті, завдяки насамперед 
зусиллям Санкт-ІІетербурзького «Меморіалу», встано
вити, що в’язні Соловецької тюрми особливого при
значення, в тому числі українці, були вдруге засуджені 
До розстрілу Особливою трійкою УНКВС СРСР по 
Ленінградській області 9 жовтня 1937 р. (основний 
«український» протокол - №  83), вивезені на материк й 
У 16 км від Медвежегорська у Карельській АРСР у 
Дючано-гравійному кар’єрі {«звичном у м ісці виконання
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ви років н ад в'язням и Бєлбалтлагу>>) страчені. Тоді, за 
п’ять днів (27 жовтня, 1, 2, 3 і 4 листопада 1937 р.) 
«ст ахановцірозст рільноїсправи» - капітан держбезпеки 
М. Матвеев та його підручні - стратили 1.111 осіб15...

В Англії XVI-XVIII ст. людей «з’їдали» вівці.
У тоталітарному СРСР людей «з’їдали» новобудови 

п’ятирічок, примусова й брутальна колективізація, 
неодноразові голодомори, перманентні репресії. Сто
совно ж України - збудована на уламках царської Росії 
новітня сталінська імперська конструкція виявляла 
себе також свідомим і цілеспрямованим «поїданням» 
та знищенням представників національної 
інтелектуальної еліти. Одним із прикладів тому - 
розглянута нами «справа» «Української Військової 
Організації»...

1 Докладніше про «справу» «Української Військової
Організації» див.: Рубльов О.С., Черненко Ю.А.
Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції (20-50-ті 
роки XX ст.). - К., 1994. - С. 104-130, 288-298.

2 Подібна практика ведення «кримінально-слідчих 
справ» формально була засуджена сталінським керівни
цтвом СРСР у 1938 р., коли інспірована згори хвиля 
масового терору рочала загрожувати підвалинам псевдосо- 
ціалістичного ладу й було визнано за доцільне засудити 
чергові «викривлення партійної лінії» - цього разу у «слідчій 
роботі».

Таємна постанова Ради Народних Комісарів СРСР і ЦК 
ВКП(б) від 17 листопада 1938 р. «П ро арешти, п рокурор
ськи й  н агл яд  й  веден н я слідст ва» в  якост і «найбільш ого не
д о л ік у р о б о т  органів Н КВС» визначала «глибоко вкорінений  
спрощ ений порядок роз-слі-ду-ван-ня, за якого, як правило, 
слідчи й  обмеж уєт ься одерж анням в ід  зви н увач уван ого  
ви знання с в о є ї п рови н и  й  цілковит о н е турбується щ одо 
підкріплення ц ього  зізнання необхідним и документ альними 
даним и (покази  свідків, акти експертизи, р еч о в і док ази  тощо)». 
У  докум ент і також зазначалося: «Д овол і часто прот окол 
допит у н е складаєт ься доти, п оки  ареш т ований н е зізнаєт ься 
у  скоєних ним  злочинах. Н епоодинокі випадки, коли  у  протокол 
допит у вза га л і н е записую т ься свідчення звинувачуваного,
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кот рі спрост овую т ь ті а б о  ін ш і д а н і зви н увачен н я»  
(Російський центр зберігання й вивчення документів 
новітньої історії, ф. 17, оп. З, спр. 1003, арк. 85-86).

3 Архів Управління Служби Безпеки України по 
Харківській обл., спр. 022162, т. 2, арк.145-146.

4 Докладніше про нього див.: Рубльов О. С. Михайло 
Козоріс: доля інтелігента // Український ар-хеографічний 
щорічник. - К., 1993. - Вип. 2. - С. 104-122.

* Центральний державний архів-музей літератури і 
мистецтва України, ф.579, on. 1, спр. 33, арк. 18 зв., 22-22 зв., 
111.

6 Центральний державний архів вищих органів влади та 
управління України, ф. 166, оп. 12, спр. 3484, арк. 8-8 зв.

7 Архів Президії НАН України, ф. P-251, on. 1, спр. 55, 
арк. 22 зв.

8 Державний архів Служби безпеки України, спр. 46046- 
ФП, арк. 129, 153 зв., 155; спр. 48695-ФП, арк. 1; спр. 50340- 
ФП. арк. 19; спр. 56862-ФП, т. 2, арк. 318 (далі - ДА СБУ).

^Там само, спр. 46046-ФП, арк. 153 зв.; спр. 48695-ФП, 
арк. 45; спр. 48934-ФП, арк. 11-12.

У постанові про звільнення А.Ф.Турчинської (11 травня 
1933 р.) зазначалося, що «перебування її на свободі не 
вплине на подальший перебіг слідства», а 22 липня 1934 р. з 
огляду на те, що слідство «не зібрало достатньо даних» 
проти неї, її кримінальну справу було направлено обла
сному прокурору на припинення (ДА СБУ, спр. 48695-ФП, 
арк. 45-46).

Не таке однозначне питання із звільненням Л.Дмитерка. 
Оприлюднені українським дослідником С. І. Білоконем 
матеріали дають підставу припустити, що ціною звільнення 
поета-початківця була його згода працювати таємним 
співробітником («сексотом» - «секретным сот-рудником» 
(рос.) ДПУ (прізвисько - «Кобелянський») (див.: Наше 
минуле: Журнал незалежної історичної думки за редакцією 
С. Білоконя. - К., 1993. - Ч. 1(6). - С. 117).

10 Д А  СБУ, спр. 57190-ФП, т. 1, арк. 85 зв. - 86.
11 Там само, арк. 163-а зв.
12 Радянське десятиріччя біографії М. Лозинського 

докладно висвітлюється у нашій публікації: Рубльов О. С. 
Шляхами на Соловки: радянське десятиріччя Михайла 
Лозинського // Укр.ісг.журн. - 1997. - № 4. - С. 103-135; № 5. 
- С. 97-118; № 6. - С. 84-102; 1998. - № 1. - С. 112-121.
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Особливий інтерес для розгляду нашої теми становлять 
листи М. Лозинського на ім’я наркома внутрішніх справ 
СРСР М.І.Єжова від 24 березня і 8 травня 1937 р., написані у 
по-літізоляторі Савватьєво на Соловках (див.: Укр.іст.журн. 
- 1998. - № 1 . - С .  112-121).

13 Див.: Підгайний С. Українська інтелігенція на 
Соловках: Спогади 1933-1941. - Б.м., 1947; - С. 31, 62, 78, 87.

14 Див., напр., такий акт стосовно письменника, члена 
літературної організації «Західна Україна» В. І. Атаманюка- 
Яблуненка у нашій книзі: Рубльов О. С , Черненко Ю. А. 
Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції. - С. 299.

15 Див.: Остання адреса: До 60-річчя соловецької трагедії: 
У 2-х томах /  Редкол.: А. Зінченко (відп. ред.) та ін. - К., 1997. 
-Т . 1 . - С.  28-31.
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Рудий ГЛ .

ВИДАВНИЧА СПРАВА В УКРАЇНІ 
1917-1920 РР.

(н а  м атеріалах п ер іо д и чн и х ви д ан ь)

Видавнича проблематика доби Центральної Ради за 
підрахунками автора, становить 26,3% газетних ма
теріалів, що відбивали видавничий процес у 1917-1920 
рр. Про тематичне спрямування газетної періодики дає 
уявлення таблиця №1.

Таблиця №1 (%)
Висвітлення в українській пресі основних напрямків 

розвитку видавничої справи

ОСНОВНІ НАПРЯМИ

Заснування,
діяльність,
закриття
видавництв

Видання 
суспільно- 
політичної та 
історичної 
літератури

Випуск
навчальної
літератури

Видання
художньої
літератури

Видання
науково-
популярної
літератури

13,2 24,7 22,6 20,7 18,8

Отже, у досліджуваний період найбільше публікацій 
з’явилося про видання суспільно-політичної та історич
ної літератури, а також навчальної.

Жанрову палітру газетних матеріалів з проблем ви
давничої справи видно з таблиці №2.

Таблиця №2 (%)

Ж А Н Р И

Стаття Кореспон
денція

Хроніка Допис Лист

ю 13,8 64,6 5,2 4,1
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На підставі наведених даних можна зробити висно
вок, що провідною формою висвітлення діяльності ук
раїнських видавництв була хроніка, а найбільш пошире
ними - інформативні матеріали про випуск суспільно- 
політичної та історичної літератури. Це пояснюється 
тим, що після повалення самодержавства активізувалась 
політизація українського суспільства, політичні при
страсті відсунули національно-культурну роботу на дру
гий план.

Масовий випуск історичних книжок, брошур про ми
нуле України, політичної та агітаційної літератури до
кладно відобразила газетна періодика. На сторінках 
періодичних видань значне місце посідають публікації 
про заснування і діяльність українських видавництв, 
друкарень, книгарень, видання художньої та навчальної 
літератури тощо. Українська преса відбила не лише 
кількісний, а й якісний рівень тогочасного видавничого 
процесу. До 1917 р. у Києві діяли лише дві українські 
книгарні - В.П.Степаненка та "Часі* прибутки яких були 
мізерними, що власники ледве їх утримували. З відрод
женням державності в Україні поступово налагод
жується розвиток українського книговидавництва. 
"Черниговская земская газета" опублікувала 5 січня 1918 
р. про утворення у Чернігові українського видавничого 
товариства "Сіверянська думка", метою якого було ви
дання культурно-просвітницької літератури, переважно 
українською мовою з українознавства. Фундаторами то
вариства були В.Базилевич, Ю.Виноградський, Д.Доро- 
шенко, В.Мойдзалевський, О.Соловйов, І.Хмільовцев,
І.Ш раг1. ^

Докладно висвітлювалося у пресі заснування харків
ського видавництва "Народ"2, українського видавницт
ва у Катеринославі, яке у перший рік діяльності видало 
21 книжку тиражем у 34000 примірників3.

У жанровому вигляді ця інформація представлена 
хроніками, кореспонденціями, інколи статтями. На 
шпальтах періодичних видань з’являються публікації, 
що розкривають актуальні проблеми подальшого ро
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звитку видавничої справи в Україні. Цікавою є стаття 
Івана Челюка в газеті "Дніпро" від 19 листопада 1917 р. 
про заснування Українського видавничого кооперативно
го союзу. Докладно, глибоко відбивали діяльність видав
ництв газети "Нова Рада", "Робітнича газета", "Відрод
ження", "Вісник товариства", "Українська хата" в Херсоні, 
"Вісник товариства "Просвіта" у Катеринославі". 
"Дніпро", "Черниговская земская газета" та ін. Під рубри
ками "Книжкові новини"4, "Нові видання"5, "Літературні 
новини"6, "Новини української літератури"7, "Бібліог
рафія"8 постійно публікувалися інформаційні повідомлен
ня про випуск українських книжок. Як свідчить аналіз, 
провідне місце на сторінках періодики зайняли матеріали 
про видання літератури політико-агітаційного характеру. 
Видавництва: "Стяг", "Шлях", "Слово", "Череповський", 
"Вернигора" та інші, випустили кілька сотень наймену
вань видань9: популярної історичної літератури, біографій 
видатних українських діячів, брошур на теми політичного 
та культурного життя.

Слід відзначити, що ці праці написані як маловідоми
ми широкому загалу авторами, так і відомими популя- 
ризаторами-фахівцями. Серед них книжки Михайла 
Грушевського - "Вільна Україна", "Хто такі українці і 
чого вони хочуть"10, Софії Русової - "Чехія і її національ
не відродження"11,. Бориса Грінченка - "Як жив ук
раїнський народ", Марії Загірньої - "Про виборче пра
во"12 та ін.

На шпальтах газет з’являється чимало публікацій про 
випуск таких капітальних видань, як "Ілюстрована 
історія України" й чотиритомна "Всесвітня історія" Ми
хайла Грушевського, видання "Української історїї'" Гри
горія Коваленка, "Іван Виговський" Бориса Грінченка, 
"Запорожські вольності" Михайла Комара, "Про прилу
чення України до Москви" В.Пічети13, "Збірка історич
них оповідань" А.Кащенка14 та ін.

Є в часописах інформаційні повідомлення про вихід 
книжок з історії української літератури й публіцистики. 
Серед них нове доповнене видання "Історія українського
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письменства", "Тарас Шевченко, життя його та діла" 
Сергія Єфремова1*, полемічні твори: "Листи з України 
Наддніпрянської" Бориса Грінченка, "Листи на Україну 
Наддніпрянську" Михайла Драгоманова16, доповнене 
видання "Української справи" Петра Стебницького. Де
які з цих видань представлені аналітичними статтями- 
рецензіями. У багатьох публікаціях йшлося про випуск 
художньої літератури, зокрема, про перевидання ху
дожніх творів дореволюційної доби, випуск поетичних 
збірок. Це двотомник "Кобзаря", окремі твори та збірки 
Т.Г.Шевченка, "Панські жарти" І.Франка, перша збірка 
О.Олеся "З журбою радість обнялась", "Маленький дек
ламатор" для "Просвіт" укладача Г.Хоткевича. У декла
маторі, крім революційних маршів, вмішено поезії 
В.Самійленка, О.Олеся, Г.Чупринки, І.Франка, Х.Ал- 
чевської, П.Тичини та ін.17

Періодика не оминула своєю увагою вихід прозаїчи- 
них творів: збірку оповідань С.Черкасенка "Вони пере
могли", оповідання "Дорогою ціною" М.Коцюбинсько- 
го, "Запорожці" І.Нечуя-Левицького, "Півтора оселед
ця" О.Пчілки1®, казки "Пан та чабан" О.Романової19. З 
драматичних творів - "Останній сніп" Л.Старицької- 
Черняхівської і в гарному перекладі В.Самійленка "Тар
тюф" Мольєра20. Газетні матеріали про їх випуск, подані 
широкою палітрою аналітико-синтетичних жанрів: від 
замітки до статті з високою інформаційною наси
ченістю.

Помітне місце в друкованих органах посідали 
публікації про видання навчальної літератури. Увагу 
громадськості привернули повідомлення про роботу Ге
нерального секретаріату УНР, Українського товариства 
шкільної освіти в справі видання шкільних підруч
ників21. Скрутна ситуація з шкільними книжками 
висвітлювалась у зверненні голови Українського това
риства шкільної освіти І.Огієнка "На увагу громадянст
ва в шкільній справі". У ньому розкрито завдання та 
практичні заходи товариства щодо друкуван*' 
шкільних підручників українською мовою22.
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У зверненні до учителів України видавнича комісія 
Міністерства освіти пропонувала надсилати рукописи 
шкільних посібників, щоб з допомогою держави мож
на було розпочинати їх друкування23. На сторінках га
зет докладний огляд навчальної літератури жито
мирської книгарні М.Черкавського24, список підру
чників з українознавства в київській книгарні "Час"23, 
поради бібліотечним працівникам, які книжки треба 
придбати для бібліотек українських початкових 
шкіл26. Газети повідомили про випуск "Українського 
букваря" С.Русової, про закінчення художнього офор
млення української абетки відомим українським 
графіком, професором Української Академії мистецтв 
Г.Нарбутом27.

Преса інформувала громадськість про підготовку 
до видання українського сатиричного журналу 
"Гедзь", вихід журналу для дітей "Волошки"2*, часо
писів "Рілля", "Вільна українська школа", "Сонце Ук
раїни" та ін. у періодичних виданнях повідомлялось та- 
!кож про зміст 2-3 книжок "Літературно-наукового 
’вісника", журналу "Будяк", було вміщено рецензії 
К.Вегери на 2-3 числа юнацького літературного орга
ну "Перший крок"29, редактора газети "Нова Рада" 
А.Ніковського на матеріали першого номера літопису 
українського письменства - журналу "Книгарь".

Особливий інтерес для історика, на нашу думку, ма
ють джерела, що відобразили процес книговидання за 
часів гетьманської держави. З травня по грудень 1918 
р. майже не було дня, щоб не з’явилось якесь нове ви
дання, бо за цей період випущено близько 1000 нових 
книг.

Аналіз газетної періодики свідчить, що випуск літе
ратури мав практичне спрямування. Виходили шкільні 
підручники, навчальна література, довідкові й інфор
маційні видання, нові твори класиків української літе
ратури й популярних тогочасних авторів. Значно мен- 
Піе видавалося агітаційно-пропагандистської літерату
ри, яка характеризувала перший рік української рево
люції.
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Тематичне спрямування газетної періодики щодо 
висвітлення видавничого процесу в Українській Дер. 
жаві дає уявлення таблиця №3 (%).

Таблиця №3 (%)

ОСНОВНІ НАПРЯМИ

Заснування,
діяльність,
закриття
видавництв

Видання
науково-
популярної
літератури

Випуск 
суспільно- 
політичної та 
історичної 
літератури

Видання
художньої
літератури

Випуск
навчальної

літератури

13,3 21,4 15,4 22,6 27,3

Отже, найбільше газетних матеріалів публікувалося 
про видання навчальної, художньої та науково-популяр
ної літератури.

За нашими підрахунками, публікаціїь з видавничих 
питань за доби гетьманської держави становить 42,1% 
серед загальної їх кількості у 1917-1920 рр. в Україні.

Жанровий склад газетних матеріалів з проблем кни
говидання можна бачити з таблиці 4.

Таблиця №4 (%)

Ж А Н Р И

Стаття Хроніка Кореспонденція Допис

24,6 65,7 8,2 1,5

Таким чином, хроніка і статті були основними фор
мами газетних публікацій, помітне місце відводилося за
снуванню нових видавництв, друкарень, книгарень- 
Влітку 1918 р. лише у Києві діяло 15 українських видав
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ництв, причому 8 з них мали власні друкарні, де випус
калася українська література30. У столиці було 15 книга
рень, крім яких торгували українськими книжками 
місцеві російські, польські книгарні. Про те, наскільки 
зріс попит на українську книгу, може свідчити такий 
факт: товариство "Час" у трьох київських книгарнях та 
четвертій - кам’янєцькій - виторговувало за один день 
набагато більше, ніж раніше за рік. Тому не дивно, що в 
багатьох залізничних кіосках зникла російська книжка і 
газети, поступившись місцем українським31. 11 друка
рень працювали у повітах Харківської губернії32.

Преса регулярно повідомляла читачів про діяльність 
видавництв, приділяючи особливу увагу великим кни
гарням та видавництвам. Серед них книгарня "Киевская 
старина", якою завідував С.Єфремов. Безпосередньо її 
роботою керував упродовж 20 років В.Степаненко. Ве
ликою була й книгарня, що утворилася на базі колишнь
ого видавничого товариства "Вік". Завдяки прихильно
му ставленню гетьманського уряду та енергійним захо
дам М.Синицького, В.Короліва-Старого та інших - 
"Час" перетворився у велике акціонерне товариство з 
капіталом у 100000 крб. Реорганізоване товариство ро
згорнуло широку видавничу, книготорговельну діяль
ність як в Україні, так і за кордоном.

Третя - давня книгарня Є.Череповського під назвою 
"Малоросійська", заснована ще до 1917 р. Є.Череповсь- 
ким - великим українським патріотом, почала інтенсив
но видавати українські підручники, зокрема І.Огієнка. 
Маючи менші за інших адміністративні видатки, це 
підприємство досягло найкращих фінансоквих успіхів. 
Чимало газетних матеріалів є про видавництво "Верни- 
гора". Воно знаходилося у Києві, але мало філіал у Відні. 
Очолював його П.Кашинський. Видавництво друкувало 
підручники, мапи, дитячі книги, брошури, листівки ТО
ЩО. До великих українських видавництв належала й 
"Робітнича книгарня". Важливе місце займало видавни
че товариство "Друкар". Навколо нього згуртувалися 
такі визначні українські наукові і культурні діячі, як 
М.Біляшівський, Г.Голоскевич, П.Зайцев, В.Міяків-
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ський, В.МодзалевсЬкий, Г.Нарбут, С.Русова, К.Ши- 
роцький та ін.33

В українській тогочасній періодиці є чимало ма
теріалів про видавництва "Дзвін", "Криниця", "Верниго- 
ра", "Сяйво", "Союз", "Сіяч" та ін. Широко висвітлюва
лася робота Всеукраїнської кооперативної видавничої 
спілки, заснованої у 1918 р. на чолі з Ф.Крижанів- 
ським34. Широкий розголос отримало утворення Дер
жавного видавництва книжок. За статутом книжки тут 
мали друкуватися українською мовою, мати покраще
ний художній вигляд. Ціни на українську книжку не мог
ли перевищувати її собівартості35.

Газетна періодика вміщувала інформацію про засну
вання і діяльність видавничого відділу при Міністерстві 
народної освіти і мистецтва, його основними завдання
ми були: 1) збирати матеріал для друкування підруч
ників; 2) надавати на певних умовах допомогу видавниц
твам, якщо вони мають перевірені міністерськими 
комісіями матеріали; 3) створити центральне інфор
маційне бюро для збирання даних про всі книжки, які 
видаються на теренах України36.

На сторінках часописів регулярно друкувалася інфор
мація про найновіші виданя3'. Різні за жанровою фор
мою (від рецензії до замітки) матеріали відбивали якісні 
і кількісні показники видавничої справи.

На сторінках періодичних видань з’явилося повідо
млення про вихід у світ у катеринославському "Ук
раїнському видавництві" повного "Кобзаря" Т.Шевчен- 
ка, "Кобзаря" у Харкові з вступним словом професорів 
Д.Багалія і М.Сумцова. У видавництві "Вік" видано тво
ри І.Котляревського за редакцією С.Єфремова, поеми 
І.Франка "Іван Вишенський" та "На Святиюрській горі". 
У Львові Наукове товариство імені Т.Г.Шевченка 
здійснило передрук першого видання "Енеїди" І.Котля- 
ревського, в Черкасах вийшли вибрані твори С.Рудансь- 
кого. У видавництві "Друкар" розпочалося видання пов
ного зібрання творів у семи томах Л.Українки, планува
лося видати байки Л.Глібова. В Києві вийшов альманах-
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декламатор "Скалки життя", упорядкований С.Пано- 
чині.

Газетна періодика не обминула увагою переклади по
етичних творів зарубіжних класиків. Серед них - "Драма
тичні твори" О.Пушкіна в перекладі І.Франка, збірка 
ліричних поезій індійського поета Р.Тагора "Садівник" у 
перекладі Ю.Сірого (Ю.Тищенка - Г.Р.).

На шпальтах газет публікувалися інформаційні 
повідомлення про випуск нових поетичних творів, яких, 
на жаль, з’являлося мало (збірка поезій Д.Загула "З зеле
них гір", "Поезії Я.Савченка та збірник поезій "А1 frecso" 
П.Карманського)38.

Під рубриками "Література і наука", "Нові книжки і 
видання" в газетах вміщувалися матеріали про наукову, 
науково-популярну, суспільно-політичну літературу. 
Так, у видавництві "Український агроном" вийшли "Аг
рономічні порадники" за редакцією А.Терниченка, праці 
Л.Чикаленка "Агроном і кооператор", А.Григоровича 
"Машини в сільському господарстві"39. У газеті "Вільне 
життя" (Одеса) вмішено рецензію С.Ярового на брошуру 
С.Смаль-Стоцького "Діти, батьки і внуки Шевченка"4®, 
в часописі "Волинська народна газета" (Житомир) ре
цензію Н.Лятошинського на книжку Г.Коваленка "Ук
раїнська історія"41. Водночас в українській періодиці 
публікувалися повідомлення про вихід у київському ви
давництві "Шлях" наукових праць М.Біляшівського 
"Наші національні скарби", О.Грушевського "З етног
рафічних студій І.Франка", В.Самійлєнка "Дбаймо про 
фонетичну красу мови". У київському видавництві 
"Серп і молот" вийшли "Іван Франко як публіцист" Р.За- 
клинського, "Енгельс, Маркс і Ласаль про неісторичні 
нації" Д.Донцова, його ж "Похід Карла XII на Ук
раїну"42. У чернігівському видавництві "Сіверянська 
думка" вийшла брошура В.Модзалевського "Основні 
риси українського мистецтва", в "Українському видав
ництві" в Катеринославі - книжка С.Русової "Дошкільне 
виховання"43.

З’явилися рецензії на "Ілюстровану історію України" 
М.Грушевського, "Історію Слобідської України" з 71 ма
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люнком і картами Д. Баталія, "Начерк розвитку ук
раїнської літературної мови" М.Сумцова, "Як жило 
славне запорожське низове військо" Д.Яворницького, 
і "Політика" (державне будівництво України і міжнародні 
справи) О.Шульгіна.

На особливу увагу заслуговують газетні матеріали про 
видання підручників і навчальної літератури. За нашими 
підрахунками зазначена тематика становить найбільшу 
кількість публікацій - майже ЗО відсотків серед газетних 
матеріалів, що стосуються видавничої справи.

Таблиця №5 (%)

Питома вага матеріалів, підготовлених штатними і 
, позаштатними кореспондентами про видання шкільних 
, підручників у загальному масиві джерел про видавничу 

справу в українській газетній періодиці 
(травень-грудень 1918 року)

Жанри Центральна
преса

Губернська
преса

Повітова
преса

Стаття 5 2 1
Кореспонденція 65 60 58
Замітка ЗО 38 41

Отже, статті з проблем шкільної видавничої справи 
, з’являлися переважно у центральній і в губернській, в 
повітовій - дуже рідко. Кореспонденції і замітки були ос
новними формами газетних публіїсацій. Воші віддзерка
люють змістовний підхід до висвітлення зазначеної теми.

Слід відзначити, що в час існування Української дер
жави видавнича справа досягла чималих успіхів. На
прикінці 1918 р. у Наддніпрянській Україні існувало по
над 120 видавництв44, які випустили кілька мільйонів ук
раїнських книжок. Вони знаходилися не тільки у Києві, 
Катеринославі, Одесі, Харкові, а й у Вінниці, Черкасах, 
Павлограді, Олександрівську, Гадячі. Широкому на
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Херсонщині45 таін.
Окрім постійних рубрик "Українські підручники для 

початкових шкіл", "Нові підручники", ця тема тексто
логічно визначається в рубриках "Бібліографія", "Літе
ратура і наука", "Нові книжки". Вони з’являлися на 
сторінках українських газет через невеликий проміжок 
часу і не зникали протягом досліджуваного періоду. 
Більшість публікацій характеризувалася тематичною 
добіркою, різноманітністю, оригінальними думками і 
пропозиціями.

Чільне місце на сторінках газетної періодики посіда
ли публікації, присвячені розвиткові українського кни
говидавництва за доби Директорії УНР. Основні на
прямки висвітлення видавничого процесу в досліджува
ний період в українській пресі видно з таблиці №6.

Таблиця №6 (%)

ОСНОВНІ НАПРЯМИ

Заснування,
діяльність,
закриття
видавництв

Видання 
суспільно- 
політичної та 
історичної 
літератури

Випуск
навчальної
літератури

Віщання
художньої
літератури

Видання
науково-
популярної
літератури

14,2 31,5 17,1 25,7 ' 11,4

У зазначений період, як і за доби Центральної Ради, 
найбільшу кількість публікацій присвячено випуску 
літератури агітаційно-пропагандистського характеру. 
Водночас, зменшилася питома вага газетних ма
теріалів про видання наукової, науково-популярної 
літератури, шкільних підручників та навчальної літе
ратури.

Жанрову палітру газетних матеріалів, присвячених 
видавничій справі можна бачити у таких даних.
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Таблиця №7 (%)

Хроніка Кореспонденція Стаття Допис

58,5 28,2 10,3 3

За підрахунками автора, висвітлення в періодиці ви
давничого процесу за доби Директорії УНР становить 
15% газетних матеріалів, які віддзеркалювали діяльність 
українських видавництв у період революції та грома
дянської війни на Україні. У тогочасній періодиці є ни
зка матеріалів, в яких висвітлюються спроби державних 
органів створити контрольний і регулятивний орган ви
дання українських книжок. Є інформація про заснуван
ня Державного книжкового видавництва при 
Міністерстві народної освіти, яке мало бути коорди
наційним центром випуску шкільних підручників в Ук
раїні. На сторінках періодичних видань опубліковано 
заклик Ради товариства видавничого комітету при 
Міністерстві освіти до українського громадянства - до
помогти матеріально виданню оригінальних праць з 
проблем навчання і виховання та перекладів класиків пе
дагогічної літератури46. У газеті "Україна" (Кам’янець- 
Подільський) повідомлялося про заснування в місті відо
мим літератором В.Дубровським видавничого товарист
ва "Всесвіт”, яке мало популяризувати і найширше ро
зповсюджувати серед українського громадянства кращі 
науково-популярні праці, художні твори західноєвро
пейської літератури4'. Проте, як свідчить аналіз ма
теріалів газетної періодики, більшість з цих важливих 
видавничих заходів, внаслідок політичних і економічних 
причин, не були реалізовані.

На сторінках періодичних видань вміщувалася інфор
мація про випуск суспільно-політичної та історичної 
літератури: про підготовку першого тому "Історії ук
раїнської революції" В.Винниченка48, вихід у світ кни
жок "Смерть Мазепи" В.Різниченка4̂ , "Рік 1918 на Ук-
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раїні" З.Кузелі50, "Життєписи українських вождів" О.На- 
зарука51 таін .

Широко висвітлювалися питання про випуск ху
дожньої літератури. Серед виданих художніх творів знахо
димо: збірку поезій "Хвилі" Д.Николишина52, "В кроваво
му танці" Н.Гринюка53, "Кобзаря" Т.Г.Шевченка за ре
дакцією В.Сімовича (з портретом і біографією великого 
поета)54, другої книги творів Дніпрової Чайки55 та ін.

Є в часописах інформація про випуск шкільних підруч
ників, навчальної та науково-популярної літератури.

Окремо слід сказати про висвітлення періодикою ви
давничого процесу в Україні за часів радянської влади.

Таблиця №8 (%)

Основні напрями висвітлення українською пресою 
випуску української літератури у радянський час

ОСНОВНІ НАПРЯМИt

Заснування,
діяльність,
закриття
видавництв

Видання 
суспільно- 
політичної та 
історичної 
літератури

Випуск
навчальної
літератури

Видання
художньої
літератури

Видання
науково-
популярної
літератури

62 17,2 7 10,4 3,4 1

Отже, найбільше публікацій присвячено діяльності 
українських радянських видавництв і виданню 
суспільно-політичної та історичної літератури. Питома 
вага матеріалів на зазначену-тематику становить 11% у 
період 1917-1920 рр. У партійно-радянській пресі особ
ливо широко висвітлювалося злиття окремих радянсь
ких видавництв у єдине Всеукраїнське видавництво (Все- 
видав). Привертають увагу матеріали про централізацію 
видавничої справи в м.Києві. Газета "Народ" повідоми
ла, що більшовики, конфіскувавши 80 міських друка
рень і книгарень, оголосили їх суспільною власністю58.

Актуальною була тема випуску літератури агітаційно- 
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пропагандистського характеру російською та ук
раїнською мовами. Провідне місце займали видання 
ІСМаркса, Ф.Енгельса, В.І. Леніна. За нашими підрахунка
ми, у 1919-1920 рр. більшвицька преса опублікувала 48 
повідомлень про вихід у світ творів класиків марксизму- 
ленінізму. Повідомляла преса також і про випуск популяр
ної політичної літератури, яка використовувалася пропа
гандистами і агітаторами в роботі серед населення.

З сказаного вище можна зробити висновки. Українська 
преса у досліджуваний період широко відобразила процес 
становлення українського книговидання, заснування но
вих національних видавництв, друкарень, книгарень. 
Періодика регулярно інформувала громадськість про ви
пуск нових періодичних видань, української книжки. За 
доби Центральної Ради національні видавництва і дру
карні, насамперед, "Сіяч", "Шлях", "Слово", Є.Чреповсь- 
кого, "Вернигора" масовими тиражами випускали сотні 
найменувань суспільно-політичної, історичної, художньої 
та навчально-методичної літератури українською мовою. 
Особливу увагу періодичні видання приділили великим 
книгарням і видавництвам Української Держави. В їх 
числі "Киевская старина", "Час", "Вернигора", "Робітнича 
книгарня", Череповського та ін. За гетьманщини видава
лися книги найрізноманітнішого призначення: підручни
ки для шкіл та інших навчальних закладів, художня, на
укова та науково-популярна література.

Характерна особливість цих випусків - цільова спрямо
ваність і різноманітність тематики, широке й уміле вико
ристання можливостей реклами, тісний зв’язок з шану
вальниками українського друкованого слова.

Преса висвітлювала на своїх сторінках процес розвит
ку видавничої бази й за часів Директорії, УСРР. У цей пе
ріод публікації мають переважно ідеологічне забарвлення. *

* Черниговская земская газета.-1918.-5 січня.
 ̂ Нове видавництво//Вісник Лубенського громадського 

комітету.-1917.-23 березня.
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3 Вісник товариства "Просвіта" у Катеринославі.-1917.-8 
квітня.

4 Нова Рада.-Київ.-1917.-2 вересня.
5 Робітнича газета.-Київ.-1917.-8 липня.
6 Вісник товариства "Просвіта" у Катеринославі.-1917.-8 

квітня.
7 Звенигородська зоря.-1917.-12 травня.
8 Рух.-Харків.-1918.-23 квітня.
9 Дорошенко Д. Українське письменство в 1918 р.//Нова 

Рада.-1918.-9 січня.
1° Звенигородська зоря.-1917.-12 травня.
11 Вісник товариства "Просвіта" у Катеринославі.-1917.-24 

березня.
12 Там само.-25 червня.
13 Нова Рада.-1918.-9 січня.
14 Вісник товариства "Просвіта" у Катеринославі.-1917.-18 

липня.
15 Нова Рада.-1917.-1 грудня.
16 Нова Рада.-1917.-14 грудня.
17 Pyx.-1918.-20 квітня.
18 Газета Гадяцького земства.-1917.-11 вересня.

Діло.-Київ.-1918.-20 квітня.
20 Нова Рада.-1918.-10 січня.
21 Вісник товариства "Українська хата" в Херсоні.-1917.-24 

червня.
22 Вісник Лубенського громадського комітету.-1917.-13 

червня.
23 Від Міністерства освіти//Черниговская земская газета.- 

1918.-9 березня.
24 Громадянин.-Житомир.-1917.-25 вересня.
25 Звенигородська зоря.-1917.-15 травня.
26 Черниговская земская газета.-1918. -9 лютого, 9 березня.
27 Нова громада.-Харків.-1917.-1 грудня.
28 Нова Рада.-1917.-22 вересня, 3, 6 жовтня.
29 Поділля-Кам’янець-Подільський.-1918.-6 квітня.
3® Волинська газета.-Житомир.-4 жовтня.
31 Дорошенко Д. Історія Україии.-1917-1923.-Ужгород.- 

1932.-Т. 2.-С. 369.
32 ЦДАВО України.-Ф. 1184, on. 1, спр. П.-Арк. 50.
33 Рудий Г. Преса Української Держави. 1918.-Київ.-1996.-С. 

149.
34 Там само.-С. 150.
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35 Волинська народна газета.-Житомир.-1918.-7 липня.
36 Там само.
37 Волинська газета.-1918.-29 вересня.
38 Дорошенко Д. Українська література в 1918 році//Життя 

Поділля.-Кам’янець-Подільський.-1919.-12 лютого.
39 Народне життя.-Катеринослав.-1918.-5 червня.
40 Вільне життя.-Одеса.-1918.-22 червня.
41 Волинська народна газета.-1918.-7 липня, і
42 Волинська газета.-1918.-17 вересня.
43 Кравець С. Українська книжка в 1918 р.//ІІ Міжнародна 

наукова конференція "Гетьман Павло Скоропадський та 
Українська Держава 1918 р. Науковий збірник.-К.-1998.-С. 217.

44 Кравець С. Українська книжка в 1918 р.//ІІ Міжнародна 
наукова конференція "Гетьман Павло Скоропадський та 
Українська Держава 1918 р. Науковий збірник.-К.-1998.-С. 217.

45 Степови В. Культурний рух на Україні в часи 
революціїУ/Наш шлях.-Кам5янець-Подільський.-1919.-4 грудня.

46 Україна.-Кам’янець-Подільський.-^ 19.-21 вересня.
47 Там само.-Кам’янець-Подільський.-1919-ІЗ серпня.
48 Там само.-Кам’янець-Подільський.-1919.-29 жовтня.
49 Трибуна.-Київ.-1918.-22 грудня.
^  Вперед.-Львів.-1919.-9 грудня.
51 Стрілець.-Станіслав-Стрий-Борщів-Кам’янець-Поділь- 

ський.-1919.-9 листо-пада.
52 Трудова громада.-Кам’янець-Подільський.-Рівне.-1920.-13 

лютого.
53 Україна.-1919.-27 серпня.
4̂ Слово.-Кам,янець-Подільський.-1920.-19 жовтня.

~  Слово.-Київ.-1919.-26 листопада.
Слово.-1920.-19 жовтня.

7̂ Там само.-1920.-7 жовтня.
58 Народ.-Станіславів.-1919.-3 травня.

Завальню кО М .

УКРАЇНСЬКА ВЛАДА І „ 
КАІУЦЯНЕЦЬ.ПОДІЛЬСЬКИИ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (1918-1920 РР.)

Творення шкіл у будь-який державі є незаперечним
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свідченням турботи про майбутнє і культуру народу, 
якість його життя, спробою виходу на вищий щабель 
цивілізації.

Нинішня криза в Україні не обійшла освітньо-куль
турної сфери. Невирішеними є чимало проблем, які ма
ють, на жаль, тенденцію до зростання і загострення. Без 
рипучого і ефективного втручання влади у кризові ситу
ації не варто очікувати бажаних позитивних зрушень, 
припинення росту негативних явищ.

В 1918 р. молода українська держава, маюші порівняно 
скромні можливості, здійснила чимало заходів д ля збере
ження шкільної мережі національної системи освіти. Саме 
у ній знайшлося місце і для Кам’янець-Подільського дер
жавного українського університету. Його поява стала 
можливою завдяки державній підтримці, схваленню місце
вої ініціативи та фінансовій і матеріальній допомозі 
міської влади і Подільського земства.

4 січня 1918 р. на засіданні міської думи було ухвале
но рішення - звернутися до Української Центральної Ра
ди з проханням відкрити у Кам’янці якщо не універси
тет, то філіїо Київського народного університету1. 15 
січня дума обрала особливу університетську комісіїо, 
якій належало працювати над збудуванням університе
ту. Але через політичні події у Києві та Кам’янці її кон
такти з представниками центральної влади відкладали
ся. Після отримання на початку березня звістки про по- 
верення до столиці українського уряду, місцева 
"Просвіта" направила до столиці свою делегаціїо. її при
йняв міїїістр освіти В.Прокопович. Було досягнуто до
мовленості про приїзд до адміністративного центру 
Поділля спеціальної міністерської комісії, якій належало 
на місці ознайомитися з умовами для відкриття і 
функціонування університетського закладу2. ,

22 березня до Кам’янця прибула очікувана комісія у 
складі професорів І.М.Ганицького (голова), І.І.Огієнка, 
В.В.Дуб’янського та інженера К.Д.Титаренка. Гості виз
нали, що місто заслуговує мати університет. Спільно з 
членами університетської комісії вони погодили його 
структуру, намітили відповідні приміщення для кожного
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факультету і підготовчих курсів3.
Після від’їзду столичної делегації Подільська земська 

рада, засідання якої відбулося 25-30 квітня 1918 р. у 
Вінниці, вирішила асигнувати на здійснення універси
тетського проекту 1 млн.крб.4 Згодом подібне рішення 
ухвалила Кам’янецька повітова рада, яка знайшла для 
цього 250 тис.крб. 5

У квітні 1918 р. з Кам’янця до столиці відправилася 
ще одна делегація, якій довелося бути свідком геть
манського перевороту. На початку травня її прийняв но
вий міністр освіти професор М.В.Василенко. Йому пере
дали документи про асигнування міською думою і губер
нською земською радою коштів на збудування універси
тету, а також про виділення майбутньому закладу 100 
дес.землі, двох будинків, плани земельних ділянок, спис
ки різноманітного майна6. Візит виявився успішним. У 
Київському університеті було утворено комісію по збу
дуванню Кам’янець-Подільського університету, а одно
го із її членів - І.І.Огієнка обрали ректором новостворе- 
ного закладу7.

У червні 1918 р. робота по створенню вузу активізува
лася. Питання, пов’язані з цим, розглянула комісія по 
збудуванню в Україні вищих шкіл при Міністерстві 
освіти під головуванням В.І.Вернадського. Виступаючи 
на засіданні постійної університетської комісії 6 липня у 
Кам’янці-Подільському, І.І.Огієнко підтвердив, що 
"міністерство освіти Української держави поклало на 
нього почесну й відповідальну місію - організувати в 
Кам’янці-Подільському Український державний універ
ситет"8.

Коли законопроект про заснування університету було 
передано до уряду, як згадує один з міністрів Д.І.Доро- 
шенко, документ "пройшов дуже "гладко", при однос
тайній згоді усіх членів Ради Міністрів"9. Успіх був за
безпечений завдяки позиції П.Скоропадського. Гетьман 
розпорядився, щоб ректора КПДУУ пропускали до 
нього без черги і формальностей10. У липні І.І.Огієнко 
разом з ректором Київського університету Ф.І.Сушиць-
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ким були прийняті главою Української держави11. В 
серпні П.Скоропадський підписав розпорядження про 
виділення університету з військових демобілізаційних 
складів Кам’янця необхідного майна12.

В процесі підготовки необхідних для відкриття 
університету документів і узгодження принципових пи
тань Гетьман неодноразово приймав І.І.Огієнка, вияв
ляв зацікавленість у тому, щоб у Кам’янці-Подільському 
створити вищий навчальний заклад європейського 
рівня13.

17 серпня 1918 р. П.Скоропадський затвердив схвале
ний урядом закон про заснування Кам’янець- 
Подільського державного українського університету в 
складі чотирьох факультетів. Проте першого навчально
го року відкривалися лише два - історико-філологічний і 
фізико-математичний з двома відділами - математичним 
та природничим14.

23 серпня, Гетьман скріпив своїм підписом закон про 
розмір платні працівникам вузів України15.

Глава держави й далі приділяв увагу університетсь
ким справам, про що свідчить лист І.І.Огієнка до 
О.М.Пащенка, секретаря університетської комісії. "Я 
був у п.Гетьмана по справах Університету аж двічі - 1 і 2 
жовтня. Прийом був "високоповажним", - перший раз 
Гетьман держав мене у себе 1,5 години. На проханні до 
пана Молова (головноуповноваженого по ліквідації 
майна російських військових складів - 0.3.) про відпуск 
Університетові потрібного майна пан Гетьман власно
ручно написав: "Пану Г.Молову. Прошу Вас, всім чим 
можна, допомогти Кам’янець-Подільському державно
му українському університету і видати йому по змозі 
всього, чого він просить. Коли тільки на це єсть яка пе
решкода, прошу зайти до мене і докласти про це мені для 
остаточного мого розрішення справи. Цьому універси
тетові я надаю величезне і культурне значіння. Павло 
Скоропадський. 2.Х.1918 р.".

На нашім проханні про відпуск університету дров, 
Гетьман наклав резолюцію: "Міністру земельних справ. 
Прошу Вас прийняти на увагу це прохання. Павло Ско
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ропадський. 2.Х.1918 р."16.
Після візиту І.І.Огієнка керівник держави викликав 

до себе Г.Молова і розпорядився, щоб той особисто за
йнявся допомогою новому закладу, який зводився на 
Поділлі17. Незабаром до Кам’янця надійшла телеграма 
такого змісту: "Распоряжение о выдаче университету не
обходимых материалов сделано 5 октября товарищу по
дольского уполномоченого Бакламишеву. 144. Мо
лов"1».

Серед державних діячів, запрошених на відкриття 
Кам’янець-Подільського університету, в числі перших 
був П.Скоропадський. За кілька днів до цієї події 
Подільський губернський староста Кисельов повідомив, 
що на Гетьмана готується замах членами есерівської 
партії, рекомендував щоб його візит до Кам’янця був 
відмінений19.

22 жовтня в університет прибув особистий посланець 
П.Скоропадського генерал-хорунжий Лібов, який разом 
з іншими гостями взяв участь в урочистостях. Після 
літургії Лібов зачитав гетьманське послання: "Грамотою 
цією нашою ознаменуємо всім тим, кому то ше належить 
і особливо пану Міністру освіти, панам ректору, проф
есорам і студентам, що Ми визнали за благо для всього 
люду українського утворити в місті Кам’янці-Поділь- 
ському Український державний університет.

Призиваючи Боже благословєніє на це огнище наро
дної освіти, бажаємо, аби цей університет, сприяючи ши
рокому відродженню нашої національної культури, вия
вив усі творчі сили багатого духом та здібностями ук
раїнського народу"20.

20 листопада П.Скоропадський затвердив закон про 
заснування в складі університету правничого факульте
ту21.

Нова українська влада в особі Директорії бачила в 
Кам’янець-Подільському університетові заклад, який 
повинен принести Україні кадри, національно свідомої 
інтелігенції, сприяти розвиткові національної освіти і 
культури. Директорія високо цінувала заслуги
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І.І.Огієнка, який зумів використати можливості геть
манського режиму і домігся відкриття на Поділлі першо
го вузу. Саме його організаторський талант, наполег
ливість, патріотизм і гуманізм стали підставою для вис
ловлення пропозицій І.І.Огієнку про зайняття в уряді 
В.Чехівського посади міністра освіти. ЗО грудня 1918 р. 
мав розмову з ректором член Директорії Ф.І.Швець. 
І.І.Огієнко погодився тимчасово припинити своє рек
торство заради більш важливих державних справ, хоча 
вважав, що розбудову Кам’янецього університету він 
мусить продовжити . Враховуючи це, Директорія при
значила його міністром освіти із залишенням на посаді 
ректора23.

Працюючи у Києві, а згодом у Вінниці, міністр освіти 
26 січня 1919 р. зумів провести через Раду Міністрів УНР 
законопроект про виділення цьому навчальному закладу 
1,8 млн.крб. для спорудження допоміжних будинків . 20 
січня І.І.Огієнко видав наказ про передачу в розпоряд
ження університету садиби колишньої технічної се
редньої ШКОЛИ25 .
І Згодом університет отримав садибу двокласної діво
чої церковно-парафіяльної школи зі всіма будинками і 
майном26 , йому було асигновано 200 тис.крб. на влаш
тування друкарні2' .
і 5 лютого міністерство освіти видало кілька розпоряд
жень стосовно Кам’янець-Подільського державного ук
раїнського університету. Вони торкалися прийому 
іспитів з усіх предметів, виключно українською мо
рок»28, зарахування на навчання тих, хто мав середню 
освіту і витримав вступиш! іспит з української мови29, 
прийому на безплатне навчання не менше 30% студентів 
і вільних слухачів30.
і 7 березня І.І.Огієнко дозволив передачу книг з 
бібліотеки Кам’янсць-Подільської хлоп’ячої гімназії 
університету31, що дозволило значно збільшити бібліо
течний фонд, поліпшити забезпечення літературою на
вчального процесу.

Міністерство освіти задовольнило прохання частини 
студентської молоді, дозволивши їй пройти чотирічний
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курс підготовки за 3 роки32.
У вересні 1919 р. пішов з життя професор К.В.Ши- 

роцький. На ім’я ректора надійшла телеграма С.В.Пет- 
люри. "Немає слів, - писав він, - шоб висловити безмеж
ний жаль від незамінної втрати в особі любого сина Ук
раїни проф.Широцького - славетного вченого та захват
ного дослідника прекрасної старовини нашого розкіш
ного рідного краю"33. У листі глави уряду І.Мазепи за
значалось, шо К.В.Широцький - "людина високої науки 
і культури, чистого, як кришталь, характеру, високого 
патріотизму і ....видатний громадський діяч"34.

22 жовтня 1919 р. університет святкував першу річни
цю свого існування. На урочисте засідання ради проф
есорів прибули члени Директорії, уряду, представники 
місцевих органів влади. Звертаючись до присутніх, І.Ма- 
зепа наголосив: "Це свято дороге ...для цілої України, 
для всіх тих, кому дороге існування нашої демократич
ної республіки.... Університет є осередком найвищої 
національної культури, її надійна фортеця... Ви та 
університетська молодь, - наша надія, - повинні збудува
ти і захистити одне з найкращих наших національних 
придбань - свою вищу школу". Для допомоги незамож
ним студентам уряд виділив 10 стипендій35.

В.о.міністра освіти П.Холодний, вітаючи заклад з 
річницею існування, підкреслив, шо він є "єдиним на 
весь світ українським університетом, який зараз може 
нормально провадити свою працю", а згодом "буде тісно 
зв’язаний з всією людністю тутешньою через тих, які 
вийдуть з (нього)"36.

Органи влади дбали про поліпшення матеріального 
становища викладачів вузу і студентів. Матеріальними 
проблемами університету переймалися й місцеві органи 
влади. Так, у серпні 1919 р. Подільська губернська наро
дна управа призначила 46 стипендій "біднішим студен- 
там-українцям, що добре навчаються, національно 
свідомим, які відзначалися працею на користь відрод
ження України"37. З липня 1919 р. почав діяти закон про 
одноразову грошову допомогу викладачам. Вона коли
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валася від 450 до 1000 крб.38 15 жовтня 1919 р. Директорія 
ухвалила закон про надбавку до платні службовцям, у т.ч. 
працівникам університету39. У квітні 1920 р. Рада наро
дних міністрів прийняла постанову про поліпшення ма
теріального становища службовців центральних і раду 
місцевих державних установ. Відповідно до неї збільшува
лася платня навчальному та навчально-допоміжному пер
соналу університету, а також стипендії студентам40. 
Раніше - в лютому того ж року на допомогу студентській 
молоді Кам’янця було асигновано 2,5 млн.крб.41.

В квітні 1919 р. члени Директорії і ряд міністрів опи
нилися за кордоном. З 16 листопада 1919 р. головним 
уповноваженим міністром по зносинах з польською 
військовою і цивільною владою на невеликій території, 
що фактично залишалася за українською державою, був 
І.Ї.Огієнко. Серед питань, якими опікувався представ
ник уряду УНР, була й турбота про забезпечення умов 
функціонування Кам’янець-Подільського університету. 
Отримавши наказ командування тактичної групи гене
рала Боніна про те, шо цей заклад має стати приватним, 
І.Ї.Огієнко негайно сповістив про це С.В.Петлюру, який 
знаходився у Варшаві. Але на цьому боротьба за універ
ситет не припинилася. 14 лютого 1920 р. представники 
військової влади запропонували передати його на утри
мання Польщі42. Головноуповноважешш відразу збаг
нув небезпеку - вуз може втратити український характер 
і стати пропольським. Крім того, це означало зміцнення 
позицій Польщі на Поділлі. Тому у розмові з комісаром 
А.Мінькевичем він всіляко відстоював університет, 
який, на його думку "міцно стоїть на своїх позиціях", 
"високо держить українську ідею", доводив, що Україна 
може утримувати свої школи. Зрештою, головний 
комісар дав згоду на автономію закладу43. Про це 
А.Мінькевич наголосив ще раз, коли приймав у Варшаві 
заступника головноуповноваженого міністра УНР І.Бо- 
Шорка44

Серед невідкладних університетських проблем досить 
гострою залишалася кадрова. І.Ї.Огієнко, який продов
жував виконувати обов’язаки ректора, викладати на

207



історико-філологічному і правничому факультетах 
історію української мови, стикався з нею доволі часто 
Він затверджував на обрані посади проректорів, деканів 
приват-доцентів, його сильно турбувало те, що рад об
раних викладачів (В.Кучер, С.Балей, І.Крип’якевич 
Ю.Гірняк, О.Тисовський, С.Рудницький). не змогли 
прибути до університету через перешкоди, які чинили у 
Східній Галичині поляки. Тому він змушений був зверта
тися до української дипломатичної місії у Варшаві з 
відповідними проханнями. Але там з вирішенням цього 
питання не поспішали. На лист І.І.Огієнка від 4 березня 
1920 р. радник місії Карпинський відповів лише 2 черв
ня, причому більшість названих у листі людей українські 
дипломати не розшукали45.
і У лютому 1920 р. головноуповноважений затвердив 
рішення Ради правничого факультету про заснування 
двох нових кафедр - кооперації і місцевого самовряду
вання (дві викладацьких ставки), після чого вони авто
матично включались до бюджету університету4 .̂

Велику увагу І.І.Огієнко приділяв студенству. 17 лю
того 1920 р. він вніс на розгляд Ради народних міністрів 
пропозицію про асигнування з його фонду 2,5 млн.крб. 
для виплати 200 стипендій у весняному семестрі 1919- 
1920 навчального року, яку було схвалено47. Ці гроші 
студенти почали отримувати вже на початку березня48. 
У лютому було відкрито кредит на суму 150 тис. під 10 
стипендій ім.Директорії, про які С.Петлюра сповістив 
ще 22 жовтня 1919 р.4? Розмір однієї такої стипендії на 
семестр становив 6 тис.грн. (З тис.крб.), тоді як звичай
ної - 2 тис.крб.50 Загалом, стипендії виплачувалися ли
ше 1/7 частині студентського складу. Але потребували її 
майже всі юнаки і дівчата. Щоб допомогти майбутнім 
спеціалістам України, фінансова комісія при головноу- 
повноваженому, розглянувши відповідне звернення ра
ди студентських представників (РСП), виділила для сту
дентської їдальні 300 тис.крб.51 9 лютого 1920 р. І.І.Огі- 
єнко дав згоду на передачу в розпорядження РСП для 
хворих і одужуючих студентів 122 пари штанів, 213
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гімнастерок, 129 сорочок і 511 поясів52. А наприкінці 
січня 1920 р. з фонду головноуповноваженого редакція 
студентського журналу "Нова думка" отримала для про
довження роботи 200 тис.грн. 53

Співчуваючи студентам з Галичини та інших місцевос
тей, які не могли поїхати додому на пасхальні канікули че
рез об’єктивні причини, І.І.Огієнко видав їм на урочисті 
розговини 200 тис.крб. і сам взяв участь у святковому 
обіді54.

Відразу з прибуттям до Кам’янця поляків виникло т.зв. 
"питання студентів-галичан". Настрої галицької молоді, 
як і всіх вихідців із Східної Галичини, які змушені були по
кинути рідні місця і перебратися до Кам’янця, характери
зувалися як відверто антипольські, що відразу відчули 
представники польської адміністрації, жовніри. Вже на 
початку грудня 1919 р. І.І.Огієнко доповідав С.В.Петлюрі, 
що "галичани дуже занепокоєні, бо польська влада звер
тає на них особливу увагу". Тому він пропонував добива
тися у Варшаві оголошення амністії для всіх галицьких ук
раїнців, які захищали ЗУНР, що дало б їм змогу поверну
тися додому55. Але для української дипломатичної місії це 
питання не було першорядним, а тому в "Меморандумі" 
С.В.Петлюри, нотах місії про нього немає жодної згадки. 
А тим часом проблема набирала все більшої гостроти. 22 
січня 1920 р. командування VII дивізії розпорядилося, щоб 
усі вихідці з Галичини, що проживали на Поділлі, виїхали 
на батьківщину. Так розпочався другий бій І.І.Огієнка з 
(поляками, що мав пряме відношення до функціонування 
університету. Однак на цей раз він несподівано вщух - ко
мандування дало згоду на те, щоб у Кам’янці залишилися 
ті галичани, які працювали державними службовцями, 
працювали або навчалися в університеті, мали намір всту
пити до армії УНР56. Однак вже в лютому командування 
міста і повіту підтвердили свій попередній намір депорту
вати галицьких українців за Збруч і призначило крайній 
термін від’їзду - 9 березня 1920 р. (до Шевченківських 
Днів). За невиконання наказу погрожували арештом. Го- 
Довноуповноваженому і на цей раз вдалося захистити ве
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лику групу прибулих зі Східної Галичини (викладачів, сту
дентів, бажаючих піти до українського війська)57. А 7 бе
резня він разом з генералом Крайовським підписав 
спільне розпорядження, за яким викладачі, студенти і уря
дові службовці отримали право залишатися у Кам’янці і 
місля 10 березня 1920 р.58 Здавалося, що конфлікт вичер
пано, однак 10 березня сталася подія, яка знову загостри
ла стосунки. Під час Шевченківського свята повз будинок 
університету проходила з оркестром і прапорами колона 
місцевого громадянства (майже 15 тис.осіб), яка, викону
ючи українські пісні, направлялася до Народного будин
ку. На трибуні знаходилися І.І.Огієнко, професура, місцеві 
українські діячі, представники польської влади, які вітали 
колону. Одна з її частин, яку складали, очевидно, молоді 
люди з Галичини, порівнявшись з трибуною, заспівала 
пісню на слова І.Франка "Не пора ляхам служити". Після 
цього командування міста і повіту поставило категоричну 
вимогу, щоб всі галичани, які до війни проживали на захід 
від Збруча, покинули Кам’янець до 20 березня. Представ
ник польської військової влади запропонував І.І.Огієнкові 
подати до 18 березня списки тих викладачів, студентів і 
службовців, які, на його думку, потрібні університету і уп
равлінню головноуповноваженого59. Знову довелося апе
лювати до командира VII дивізії з проханням відмовитися 
від наміченого заходу. Після цього до наказу було внесено 
певні зміни. Викладачі дістали право спокійно працювати, 
а студентам строк перебування у Кам’янці продовжувався 
аж до 20 червня 1920 р. З наближенням цієї дати 
І.І.Огієнко звернувся до начальника Подільської округи, 
який саме пребував у центрі краю, з проханням аби гали
чани залишалися на своїх місцях до кінця року60. 
Відповідь на це звернення не недійшла, бо полякам вже бу
ло не до того. На початку липня 1920 р. вони сповістили 
С.В.Петлюру, шо збираються передати Поділля під ук
раїнський контроль61.

Головноуповноважений постійно турбувався про збе
реження і примноження матеріальної бази навчального за
кладу, і це при тому, що він опікувався школами, шпита-
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їдями, військовиками, державними службовцями і т.ін. У 
лютому 1920 р. Рада при ГУ ухвалила рішення про переда
чу всієї садиби міського середнього технічного училища в 
розпорядження університету, доки не будуть збудовані 
його власні корпуси62. На гроші, виділені І.І.Огієнком, за
клад зміг придбати два будинки, які перейшли в користу
вання фізико-математичного і сільськогосподарського фа
культетів63. Було дано дозвіл на використання у зразково
му земельному господарстві 3,5 млн.крб. із суми 3,9 
млн.крб., відпущеної навчальному закладу у березні 1920 
р 64 і 7 травня І.І.Огієнко дав дозвіл перевести в Київ, на 
ім’я відрядженого туди декана правничого факультету 
Ю.Х.Лебідь-Юрчика, 1 млн.крб. для придбання не
обхідного університету обладнання і літератури65.

Головноуповноважений міністр уряду УНР приділяв 
велику увагу підготовці в університеті потрібних Україні 
видань. Ще 1 грудня 1919 р. при богословському факуль
теті за його розпорядженням створюється комісія по пере
кладу на українську мову Святого письма. На її засіданнях 
(а їх лише у грудні відбулося 16) не раз бував І.І.Огієнко, 
який виділив для праці перекладачів значну суму грошей. 
Згодом перший доробок комісії - "Дії Апостольські" було 
опубліковано в "Записках "Кам’янець-Подільського дер
жавного українського університету", які фінансувалися з 
державного казначейства66. Наприкінці 1919 р. І.І.Огієнко 
засновує ще одну комісію вчених - для складання історич
ного словника української мови, якій згодом адресував 
100 тис.крб.67 З березня 1920 р. на правничому факультеті 
розпочала роботу комісія правознавців, перед якою було 
поставлено завдання - підготувати правничий словник і 
перекласти на українську мову чинні в Україні карні і 
цивільні закони. Склад комісії затвердив головноуповно
важений. Він же і виділив для неї необхідні кошти (З 
млн.крб.). Предбачалось, що зокрма словник вийде у світ 
накладом у 3 тис. примірників68.

І.І.Огієнко постійно дбав, аби університет був яскра
вим вогнищем української культури, осередком високої 
національної свідомості, здатним активно протистояти 
Руйнівному впливу польського окупаційного режиму на
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Поділлі.
Таким чином, Кам’янець-Подільський державний ук

раїнський університет постав завдяки підтримці ук
раїнською владою ініціативи і праці місцевої інтелігенції. 
Незалежно від характеру і форми національного держав
ного устрою України, університетський заклад на різних 
етапах його творення і розвитку відчував увагу і турботу 
вищих і місцевих державних чинників, перших осіб країни, 
отримував відчутну допомогу. Незважаючи на політич
ний антагонізм між державниками гетьманщини і УНР, 
останні поставилися до вузу, створеного на Поділлі з бла
гословення П.Скоропадського, як до національного над
бання, демонструючи тим самим схильність до розуміння 
загальнонаціональних пріоритетів у духовній сфері. Пред
ставники вищої української влади в часи польського 
адміністрування на території Подільського краю не лише 
зберегли й захистили університет, а й доклала багато зу
силь, аби він залишився діючим і непереможеним осеред
ком української культури, символом неминучого відрод
ження повноцінної української державності. *

* Свято Поділля (Кам’янець-Подільський).-1918.-22 жовтня.
2 Пащенко О. ЗасШвання Кам’янець-Подільського Дер

жавного Українського Університету//Наша культура: Науко
во-літературний місячник.-Кн. 5 (14).-(Варшава).-1936.-С. 338.

2 Кам’янець-Подільський міський державний архів (далі - 
КПМДА).-Ф.Р. 582, on. 1, спр. З.-Арк. 2-3.

4 Приходько В. Повстання Українського державного 
університету в Кам’янці на Поділлі: Відбитка з "Нашої 
культури" 1935-1936 рр.-Варшава, 1936.-С. 16, 17; Пащенко О. 
Вказ. праця.-С. 18; Україна. (Кам’янець-Подільський).-1919.- 
22 жовтня.

5 Пащенко О. Вказ.праця.-С. 310; Свято Поділля.-1918.-22 
жовтня.

6 Пащенко О. Вказ. праця.-С. 342.
7 Там само.-С. 343; Приходько В. Вказ. праця.-С. 18; 

Україна.-1919.-22 жовтня.
г ” Приходько В. Вказ. праця.-С. 31-32.

9 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле.-Вид. 2- 
е.-Мюнхен: Укр.вид-во, 1969.-С. 413.
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10 Огієнко І.і. Моє життя: Автобіографічна хронологічна 
канва//Наша культура.-Кн. 8.-Варшава, 1935.-С. 512.

11 Там само.-С. 513.
12 Там само.
13 Приходько В Вказана праця.-С. 31.
14 Державний вісник.-1918.-29 серпня.
15 КПМДА.-Ф.Р. 582, on. 1, спр. 2.-Арк. 4.
16 Там само.-Спр. ІЗ.-Арк. 10-10 зв.
17 Там само.-Арк. 11.
18 Там само.-Спр. 12.-Арк. 119.
19 Огієнко І. Вказ. праця.-С. 517-518, 520.
20 Державний архів Хмельницької області.-Ф.Р. 582, on. 1, 

спр. 7.-Арк. 7.
21 КПМДА.-Ф.Р. 582, on. 1, спр. 2.-Арк. 46-50.
22 Там само.-Спр. ІЗ.-Арк. 28, 32.
23 Там само.-Спр. 4.-Арк. 41.
24 Там само.-Спр. 12.-Арк. 5.
25 Там само.-Ф. 66, on. 1, спр. 1472.-Арк. 63 зв.
2*> Вісник Української Народної Республіки.-1919.-20 

липня.
27 КПМДА.-Ф.Р. 582, on. 1, спр. І34.-Арк. 21; Освіта 

(Кам’янець-Подільський).-1919.-№5.-С. 31.
28 КПМДА.-Ф.Р. 582, on. 1, спр. І.-Арк. 11.
29 Там само.-Арк. 9.
30 Там само.-Арк. 10.
31 Там само.-Спр. 93.-Арк. 10.
32 Там само.-Спр. І.-Арк. 1.
33 Там само.-Оп. 2, спр. І.-Арк. 103.
34 Трудова громада. (Кам’янець-Подільський).-1919.-26 

вересня.
35 Україна.-1919.-23 жовтня; Трудова громада.-1919.-23 

жовтня.
36 Україна.г 1919.-23 жовтня.
37 Трудова громада.-1919.-26 серпня, 10 вересня.
38 Там само.-Арк. 256 зв.
39 КПМДА.-Ф.Р. 582, оп. 2, спр. б.-Арк. 256 зв.
40 Там само.-Оп. 1, спр. 140.-Арк. 177.
41 Наш шлях. (Кам’янець-Подільський).-1920.-29 лютого.
42 Огієнко І. Рятування України: На тяжкій службі своєму 

народові. Вид. 2-е, доп.-Вінніпег: вид-во тов-ва ’’Волинь", 
1968.-С. 76.

43 Там само.-С. 77.
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44 Див.: Доценко О. Літопис Української революції: 
Матеріали й документи до історії Української революції. 1917- 
1922.-Т. ІІ.-Кн. 4.-Київ-Львів.-1923.-С. 326, 327.

45 КПМДА.-Ф.Р. 582, on. 1, спр. І46.-Арк. 51.
46 Там само.-Спр. 145.-Арк. 20; Огієнко І. Рятування 

України.-С. 51-52.
47 КПМДА.-Ф.Р. 582, on. 1, спр. 2.-Арк. 61 зв.
48 Там само.-Спр. І37.-Арк. 36.
49 Там само.-Арк. 28.
50 Огієнко І. Моє життя.-С. 633; Подольский край. 

(Кам’янець-Подільський).-1920.-22 февраля.
51 КПМДА.-Ф.Р. 582, on. 1, спр. 2.-Арк. 61; Спр. І37.-Арк. 

31; Наш ШЛЯХ.-1920.-29 лютого.
52 КПМДА.-Ф.Р. 582, on. 1, спр. 74.-Арк. 26.
53 Наш ШЛЯХ.-1920.-31 січня.
54 Огієнко І. Рятування України.-С. 43; Наш шлях.-1920.-17 

квітня.
55 Доценко О. Вказ. праця.-Кн. 5.-С. 130.
56 Огієнко І. Рятування України.-С. 42; Наш шлях.-1920.-28 

січня.
57 Наш шлях.-1920.-24 лютого.
58 КПМДА.-Ф.Р. 582, оп. 2, спр. І23.-Арк. 9.
59 Там само.-Арк. 1; Доценко О. Вказ. праця.-Кн. 5.-С. 292, 

322: Огієнко І. Моє життя.-С. 634.
60 КПМДА.-Ф.Р. 582, оп. 2, спр. І23.-Арк. 11; Огієнко 1. 

Рятування України.-С. 43.
Наш шлях.-1920.-28 февраля.

62 Подольский край.-1920.-28 февраля.
63 КПМДА.-Ф.Р. 582, on. 1, спр. 35а.-Арк. 3-4 зв; Огієнко I. 

Моє життя.-С. 634.
64 КПМДА.-Ф.Р. 582, on. 1, спр. 2.-Арк. 59.
65 Там само.-Спр. 137.-Арк. 92.
66 Там само.-Спр. ЗО.-Арк. 8-19; Наш шлях.-1920.27 квітня; 

Огієнко І. Рятування України.-С. 50-51; його ж. Моє життя.-С. 
629; Записки Кам’янець-Подільського державного україн
ського університету.-1920.-Т. 5.

67 Наш шлях.-1920.-7 березня; Огієнко І. Моє життя.-С. 
629* його ж. Рятування України.-С. 51.

68 КПМДА.-Ф.Р. 582, on. 1, спр. 2.-Арк. 62; спр. І46.-Арк. 
26; спр. 145.-Арк. 20; Наш шлях.-1920.-3 квітня; Огієнко І. 
Рятування України.-С. 51.
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ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКІ 
ПЕРЕТВОРЕННЯ 

НА ПОДІЛЛІ В 1918-1920 РР.

БаюкМ.І.

- Культурне відродження на Поділлі починалося у над
звичайно складних умовах. В країні повсюди панувала 
розруха, страшна дорожнеча, яка заставляла всі інсти
туції по кілька разів на рік переглядати свої бюджети і 
кожен раз збільшувати своїм службовцям жалування на 
50, а то і на 100 відсотків.

В одному з документів читаємо: “Сусідні земства як 
Летичівське, Вінницьке, Броцлавське і інші вже звернули 
увагу на таку гірку долю учительства і на своїх зібраннях 
постановили збільшити плату своїм учителям на 100% 
проти того, що вони одержували до початку 1918 року”. 
“А тому Кам’янецька управа пропонує на час дорожнечі 
побільшити жалування всім учителям на 75 карбованців 
в місяць з земських коштів, і просить зібрання зробити 
постанову про внесення до кошторису 1918 року коштів 
для 278 учителів, існуючих шкіл, 250200 крб. в рік, для 42 
учителів нових шкіл за 4 місяці 12600 крб.”1.

З самого початку організації народної освіти серед 
населення існувала ще й інша проблема. Потрібні були 
нові підручники для шкіл і книги для дорослих, величез
на кількість зошитів, олівців, шкільного обладнання. 
Щоб подолати ці труднощі, втілити в життя декрети і 
постанови уряду в галузі освіти і культурного будівниц
тва, необхідна була масова і рішуча підтримка трудящих 
міста й села. Так, в докладі Кам’янецького повіту про 
підручники і навчальні прилади для учнів сільських по
чаткових шкіл в 1918-19 рр. відмічалося: “Кожна школа 
потребує, щоб вона була завчасно забезпечена підручни
ками, папером, перами і іншими навчальними прилада
ми і чим вона краще забезпечна всіма вищезгаданими 
Речами, тим корисніше буде йти її праця; без книжок і 

! Саперу наука в школі не може проводитися”2. Однак не
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кожна Земська каса мала в своєму розпорядженні кощ. 
ти, щоб забезпечити учителів повністю навчальними 
приладами, книгами. Тому “Управа пропонує, щоб 
батьки самі подбали про забезпечення своїх дітей книж
ками, папером, приладами, що стосується бідних 
батьків, котрі не будуть мати змоги забезпечити своїх 
дітей власними коштами на книжки, та папір, то дітям 
таких батьків завжди зможе допомогти місцева шкільна 
Рада зі своїх коштів”3.

Надіючись на всенародну підтримку започаткованої 
справи, повітові та губернські управи часто використо
вували пресу. Зокрема, в журналі “Село” №34 читаємо: 
В цьому році (1918) на Подоллі відкривається 79 нових 
вищих початкових шкіл. Всього з існуючими до сього 
часу школами тепер їх має бути 128. По повітах школи 
розташовані так: Балтський повіт - 9 шкіл, Браславський 
-18, Вінницький - 17, Гайсинський - 11, Кам’янецький- 
14, Летичівський - 6, Літинський - 8, Могилівський -11, 
Ольгопільський - 8, Проскурівський - 6, Ново-Ушицький 
- 10, Ямпільський - 10.

Вступати в 1-й клас цих шкіл можуть діти, що пройш
ли початкову школу і мають не менше 11 і не більше 13 
років; в другий клас може поступати той, хто скінчив 
двокласову школу і має не більше 15 років.

В школах будуть навчати: 1) закону божого, 2) рідної 
мови, 3) російської мови, 4) арифметики, 5) алгебри, 6) 
геометрії, 7) клесленню, 8) історії рідного краю та чужих 
країв, 9) географії, 10) природознавству, 11) фізиці, 12) 
малюванню, 13) співам, 14) німецької та французької мо
вам, 15) ручним виробам (рукоділля - для дівчаток).

“Селяне, - закликала газета, - посилайте своїх дітей до 
цих шкіл, бо тепер прийшов такий час, шо невченому ду
же тяжко жити на світі. Посилаючи своїх дівчаток до 
школи, ви наказуйте пильно вчитися, бо треба бути вче
ним. Пам’ятайте слова поета:

Бач, кругом яка темнота?
Бач як тяжко жити?
Біднякові та сліпому -
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Пекло в сьому світі!”
Скінчивши вищу початкову школу, можна було далі 

вчитися у середніх школах, у 5-й клас яких переходили 
без усяких іспитів. Також легко можна буде поступати й 
до різних спеціальних шкіл: чи до технічних, чи сільсько
господарських, чи художніх. Той, хто не зможе далі вчи
тися і побажає закінчити свою освіту тільки вищою по
чатковою школою, має права чотирьох класів середньої 
школи; такого охоче будуть приймати на різні служби: 
на пошті, залізниці, в банку, в суді. Скінчивши вищу по
чаткову школу, людина буде здатною розібратися у 
житті. Школа розвине його світогляд, платня за вчення 
не більш 40 крб. на рік4.

Керівництво народною освітою зосереджувалося в 
руках новоствореної шкільної ради. Представники 
земств, міст, учителі і діячі народної освіти на повітових, 
губернських і крайових з’їздах визнали, що для найкра
щого керівництва всю справу народної освіти слід пере
дати так званим повітовим шкільним радам.

За проектом Міністерства народної освіти України 
повітова рада освіти мала складатися з такої кількості 
представників5: від повітової земської управи - 2, повіто
вого земського зібрання - 4, міських самоврядувань - 2, 
інструкторів і завідуючих народної освітою - 3, ук
раїнської міської ради освіти -1, кооперативних спілок - 
1, організованих лікарів - 1, повітової учительської 
спілки -14.

Шкільна рада обирає голову і виконавчий орган - уп
раву. Всі члени обираються на 3 роки.

Поряд з нижчими початковими школами, з осені 1918 
року почали відкриватися вищі початкові школи. 
Міністерство народної освіти запропонувало відкрити 
на Поділлі 50 вищих початкових шкіл переважно для 
цітей селян. “З приводу цього управа Кам’янецька про
понує одчинити з осені 4 вищі початкові школи мішано
го типу, а саме: в Ярмолинцях, Юринцях, Чорному Ост
рові і Іванківцях-Олешинських. При запропонованих 
Школах належало б заснувати інтернати для дітей з дале
ких сіл, в яких вони мали б за невелику плату притулок,
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харч і догляд”6.
Особливою проблемою освіти стало викладання іно

земних мов. За ухваленим Міністерством народної 
освіти планом єдиної школи у всіх вищих початкових 
школах потрібно викладати чужеземну мову7. Саме 
цьому питанню було приділено особливу увагу на 
зібранні педагогічної ради Горо донської вищої початко
вої школи, яке відбулося 6 листопада 1918 р. Педа
гогічна рада ухвалила: “Навчання чужих мов ввести в 
школі негайно, щоб задовольнити бажання і вимоги 
батьків дітей, а також припинити перехід учнів в Поль
ську реальну школу, який в останні часи значно 
збільшився тільки через те, що в Польській школі викла
даються чужі мови”.

Органи народної освіти Поділля розробляли кон
кретні плани діяльності в галузі шкільного будівництва. 
Зокрема, ставилося завдання: домогтися у найкоротший 
строк загальної писемності шляхом організації шкіл, які 
б відповідали вимогам сучасного обов’язкового і без
платного навчання; демократизувати початкові, середні 
і вищі школи, організувати єдину для всіх громадян 
цілком світську школу; створити курси і школи не лише 
для дітей і підлітків, а й для дорослих; сприяти всьому, 
що допомагає навчанню й освіті народних мас, розши
рює і поглиблює культурно-освітній рух.

Чимало уваги приділялося дошкільному вихованню. 
У доповіді про позашкільну освіту і дошкільне вихован
ня дітей Кам’янецького повіту відмічалося, що при са
мих щирих асигнованих коштах на шкільну освіту, при 
найкращих бажаннях про поширення освіти між людь
ми, ніщо не допоможе, як не буде проводитися широко 
позашкільна освіта дорослого населення. Школа встиг
не дати дітям тільки частину тої освіти, яка від неї зале
жить, буде мати не такий гарний вплив на душу дитини, 
якого від неї чекає все громадянство і держава до того 
часу, доки не буде повсюдно здійснюватися дошкільне 
виховання дітей. Враховуючи питання, пов’язані з поши
ренням освіти серед підростаючого покоління, доросло-
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го населення, “Управа пропонує затвердити по всіх се
лах та містечках, де тільки є школи, літом дитячі садки. 
В садках цих мають збиратися щоденно всі малі діти і 
проводити свої забави під доглядом і керуванням 
місцевих учителів або учительок. Для дорослого насе
лення одчиняти при всіх школах просвіти, в котрих 
шонедільно в святкові дні проводити лекції, співи, кон
церти, а також інші заняття для підвищення духовного 
рівня”8.

Найближчими завданнями в галузі народної освіти 
ставало проведення безплатної, обов’язкової загаль
ної, політехнічної освіти для всіх дітей до 17 років, пов
не здійснення принципів єдиної трудової школи, на
вчання рідною мовою, спільне для дітей обох статей, 
звільнення школи від будь-якого релігійного впливу, 
підготовка нових кадрів працівників освіти.

2 липня 1919 року Раднарком України схвалив 
“Положення про єдину трудову школу Української 
Соціалістичної Радянської Республіки”, за яким у рес
публіці створювалася єдина трудова школа, що поділя
лася на два ступені: перший - для дітей від 7 до 12 років, 
другий - від 13 до 16 років. До єдиної трудової школи 
приєднувався дошкільний заклад для дітей віком від 
п’яти до семи років9.

Втілення в життя постанов у галузі народної освіти 
відбувалося в надзвичайно складних умовах воєнного 
часу. Це особливо давалися взнаки в 1919-1920 рр. Ба
гато шкільних приміщень було зруйновано під час 
воєнних дій, не вистачало палива, шкільного облад
нання.

За даними Наркомату освіти України, в 1919 році 
30% початкових шкіл не мали власних шкільних 
приміщень, майже 50 - розміщувалися в будинках, які 
не відповідали елементарним вимогам шкільної 
гігієни. Найстрашнішими ворогами школи, дітей і вчи
телів були епідемії, голод, розруха, бандитизм. 
Потрібно було рятувати від голодної смерті, хвороб, 
бездомного блукання, морального розтління десятки 
тисяч безпритульних дітей і сиріт. Не краща картина
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була й на Поділлі. Знання учням приходилося здобува
ти за важких умов, у холоді і голоді. З усіх учнів не бу
ло й 5%, які будучи матеріально забезпечені, могли 
цілком віддатися навчанню.

“Повітовий упродком, розуміючи скрутне ма
теріальне положення учнів, зобов’язався організувати 
допомогу бідним і безпритульним дітям грішми, про
дуктами та іншими потрібними речами”10. Колегія 
відділу народної освіти звернулася до ревкому з про
ханням - видати шкільному підвідділові 1 млн.крб., не
обхідних на виплату за права навчання бідних учнів і 
для видачі стипендій вихованцям учительської 
семінарії11.

У жовтні-грудні 1920 року у визволених від ворожих 
військ губерніях України, в тому числі і на Поділлі, 
провадився Тиждень захисту дітей. До проведення цієї 
всенародної компанії були залучені громадські ор
ганізації.

29-го грудня 1920 року відділ народної освіти ро
зповсюдив таке розпорядження: “3 початку 1921 року 
всі школи, що існують в Кам’янці та його повіті, пере
творюються в єдину трудову школу...”12.

Одночасно було визнано доцільним провести певну 
реорганізацію. Внаслідок чого: 1-шу - єдину трудову 
школу утворила гімназія Руданського, 2-гу - державна 
дівоча гімназія, 3-тю - селянська дівоча гімназія і 
Біланівська школа, 4 - школа Підгурського, 2-га міша
на вища початкова школа і Русько-Фільварецька по
чаткова школа, 5 - селянська хлоп’яча гімназія, се
лянська прогімназія і Пирогівська школа, 6 - дівоча ви
ща початкова школа, хлоп’яча вища початкова школа, 
Гринченківська, Пушкінська і Гоголівська школи, 7 - 
перша мішана початкова вища школа і дівоча почат
кова школа, S - залізнична вища початкова школа, 
Шевченківська, Мукша-Ворошковецька, Мукша-Ки- 
тайгородська і початкова школа на станції, 9 - 
хлоп’яча російська гімназія, 10 - російська дівоча 
гімназія, 11 - гімназія Славутинської, 12 - польські
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школи, ЇВ і 14 - єврейські школи.
Старші класи середніх шкіл ліквідовувалися. 

Замість них утворювалися професійні школи1*
Н а Україні після закінчення єдиних трудових шкіл 

діти могли продовжувати навчання в середніх проф
есійних учбових закладах. Такий напрям організації 
освіти на Поділлі зокрема, і в республіці взагалі, був 
схвалений IV Всеукраїнським з’їздом Рад. Враховуючи 
складне матеріальне становище трудящих, серед насе
лення Поділля був поширений такий лозунг “Хто хоче 
мати хліб в своїх руках, хто хоче бути корисним грома
дянином, хай іде вчитися до професійної школи”' 4.

Для керівництва професійними школами, розвитку і 
поширення професійної освіти, розвиткові промислу 
при відділі народної освіти Кам’янецького ревкому бу
ла організована секція професійної освіти. 28-го серп
ня 1920 р. вона повідомила, що навчання в інструк
торській ткацькій школі почнеться з 1-го вересня 1920 
р. В школі є такі відділи: ткацтва, виробу килимів, ви
шивання та фарбування.

До школи приймаються всі бажаючі дівчата та 
хлопці не молодші 14-ти років і добре грамотні. При 
школі є інтернат15.

Особливу увагу відділ народної освіти приділяв за
лученню неграмотних дорослих до школи. В зв’язку з 
цим було прийнято спеціальну відозву до трудящих 
“Неграмотні дорослі до школи”. В ній, зокрема, гово
рилось: “Велика соціалістична революція поставила у 
влади пролетаріат і бідніше селянство. Вже майже три 
роки вони високо держать прапор визволення, ге
роїчно відбиваючи злі напади всіх численних ворогів. 
Тяжко і з великим зусиллям доводиться вести проле
таріатові всю визвольну боротьбу за краще майбутнє, 
бо неозброєний він світом знань. Найсильніший ворог 
його це темрява, недосвідченість народних мас, і коли 
пролетаріат цього ворога переможе, йому не страшні 
будуть як зовнішні, так і внутрішні вороги”16.

Відділ народної освіти Кам’янецького ревкому, йду
чи назустріч культурно-освітнім вимогам, розгортав
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активну працю по їх задоволенню. Всі можливі в той 
час форми освітньої праці були використані в цій 
справі. Силами інструкторів відділ організовує в 
Кам’янці і повіті школи для дорослих, курси, читання, 
лекції, просвітні товариства, бібліотеки і т.д. “Зараз, - 
відмічав заввідділом народної освіти, - в Кам’янці і 
його околицях відділ відкриває школи для дорослих в 
різних пунктах.

Запис проводиться до 16 серпня, щодня ввечері з 5 
до 8 години по таких школах: ім.Т.Г.ІІІевченка на Ци- 
ганівці; ім.Пирогова на Польських Фольварках; ім.Ту- 
роговича на Руських Фольварках; ім.О.С.Пушкіна в 
осередку міста; Біпанівський на Біланівці; Боришко- 
вицько-Мукшанській на Б-Мукші; Китайгородсько- 
Мукшанській на К-Мукші”17. Основні завдання шкіл 
для дорослих були такі: навчати рідної мови, вміння 
користуватися нею усно, дати необхідні знання з ариф
метики (разом з географією та кресленням, вмінням за
стосовувати ці знання у щоденному житті); дати деякі 
відомості з природознавства, краєзнавства, викликати 
зацікавлення до книжки і самоосвіти.

Курс шкіл поділявся на два семестри, не більше 3-х 
місяців кожний. Кожний семестр мав свій закінчений 
курс знань і умінь.

Предмети, які вивчалися в школах, поділялися на: 
основні - мова і математика з кресленням і додаткові - 
природознавство, географія, історія і т.п. І основні, і 
додаткові предмети вважалися однаково важливими 
для розвитку слухачів і поділялися лише по способу їх 
продовження: курс основних предметів - обов’язковий 
і систематичний. Читання і праця по додатковим пред
метам велися залежно від того, чи вміє слухач читати і 
який його загальний розвиток.

До складу слухачів за “Тимчасовою інструкцією для 
шкіл дорослих 1-го ступеня” мали входити дорослі чо
ловіки і жінки (робітники, прислуга, селяни-хлібороби
І Т .П .) .

При відсутності спеціальних шкіл для підлітків, до
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к
школи дорослих допускалися підлітки18.

Управління школою здіснювала рада школи, яка 
складалася з голови, учителів і представників від слу
хачів.

Педагогічна рада школи відповідала за педагогічні, 
адміністративні і господарські справи.

Заняття проводилися у час, вільний від праці.
Проте дальший розвиток шкільної освіти наштовху

вався на труднощі матеріального характеру. В 1920 р. 
у республіці налічувалося 20 тис. шкільних приміщень 
та інших дитячих закладів, які потребували невідклад
ного ^ремонту, вартість якого оцінювалася в 1 млрд.

1 Хмельницький обласний державний архів (далі - 
ХмОДА).-Ф.Р-6, on. 1, сгір. З.-Арк. 109.

2 Там само.-Арк. 25.
3 Там само.-Арк. 26.
4 "Село".-1918.-№34.
'  ХмОДА.-Ф.Р-6, on. 1, спр. З.-Арк. 26.
6 Там само.-Арк. 27.
7 Історія УРСР.-Т. 5-С. 546.
8 ХмОДА.-Ф.Р-б, on. 1, спр. З.-Арк. 29.
9 Історія УРСР.-Т. 5.-С. 546.

0 "Вісті".-1920.-7 грудня.
J * * "Більшовик".-1920.-7 сі^ця. .
}2 ХмОДА.-Ф.Р-6, on. 1, спр. 19.-Арк. 23.
13 Там само.
*4 Шевчук Г.М. Культурне будівництво на Україні у 

1921-25 pp.-K.-I963.-C. 93.
J-j ХмОДА.-Ф.Р 6, on. 1, спр. І.-Арк. 48.
|°  Там само.-Арк. 49.
17 Там само.-Арк. 50.
J8 Там само.-Арк. 63.
19 Історія України.-Т. 5.-С. 546.
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Лилш ський В.В.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І 
СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС 

ОСВІТЯН УКРАЇНИ У 20-ТІ РОКИ

Матеріальне забезпечення і соціальний статус освітян 
залежали від рівня заробітної платні, житлових і побуто
вих умов, а також від кількості навчальних годин, 
соціальної захищеності і відношення влади до потреб пе
дагогів. В радянській історичній літературі склався сте
реотип виключно позитивного висвітлення того, як 
вирішувались ці питання. Тому є потреба дати об’єктив
ний аналіз не стільки досягнень, скільки невирішених 
проблем. Слід також зазначити, що багато негативних 
тенденцій мовби перейшли з 20-х років у сучасне ук
раїнське суспільство, принижуючи гідність педагога, від 
якого в значній мірі залежить майбутнє демократичної 
Української держави. Докорінна зміна соціального ста
тусу вчителя і викладача у нашому суспільстві є 
невідкладною потребою сьогодення, що обумовлює ак
туальність цієї проблеми.

Після закінчення громадянської війни в умовах про
довольчої скрути заробітна платня працівникам освіти 
надавалась у натуральному виразі. 1-го липня 1920 р. 
Раднарком України прийняв постанову “Про забезпе
чення продовольством працівників освіти”, згідно якої 
вони отримували предмети першої необхідності через 
кооперацію [1, ф. 1, оп. 20, спр. 301, арк. 17]. У серпні 
1921 р. на колегії Головного управління професійної 
освіти (Головпрофос) були розроблені принципи оплати 
працівників освіти. По-перше, встановлювались персо
нальні ставки, виходячи з місцевих умов і кваліфікації 
працівників освіти. По-друге, наголошувалось на нату
ральній оплаті у сільській місцевості і, по-можливості, у 
містах [2, ф. 166, оп. 2, спр. 233, арк. 14]. У серпні 1921 р. 
на засіданні бюро Харківського губкому КП(б)У було 
вирішено виділити вчителів у особливу ударну кате
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горію для забезпечення їх продовольчими товарами і 
одягом. Задля цього був створений спеціальний фонд [1, 
іф. 1, оп. 20, спр. 556, арк. 85].

Натуральна оплата праці здійснювалась і в закладах 
професійної освіти (школи учнівства, професійні школи, 
професійні курси, кустарно-промислові школи, техніку
ми і інститути). В жовтні 1921 р. викладачі гірничо
технічних курсів Гришинського району Донецької гу
бернії отримали з натурфонду тканини та одяг на за
гальну суму більш 3500000, а за січень 1922 р. - хліб і му
ку у середньому 24 кг на одного викладача [3, ф.р.-2087, 
on. 1, спр. 11, арк. 1; спр. 4, арк. 10]. 
і У різних регіонах України заробітна плата 
працівників освіти була неоднаковою. Це залежало, на
самперед, від місцевих фінансових і продовольчих Мож
ливостей. Наприклад, у листопаді 1922 р. між 
губвідділом Всеукраїнської спілки гірників і 
профспілкою працівників освіти Донецької губернії бу
ла укладена угода, за якою викладачі, що обслуговували 
навчальні заклади гірників (загальноосвітні школи, 
школи лікнепу, школи учнівства, професійні курси) от
римували заробітну плату за ставками союзу гірників. В 
залежності від кваліфікації і стажу працівники шкіл 
соціального виховання тарифікувалися від 7 до 14 ро
зрядів, а викладачі профосу від 11 до 17. По тарифній 
ставці 12 розряду в місяць можна було отримати 76 кг 
хліба, 4 кг борошна, 8 кг м’яса, 2,7 кг жирів, 2 кг цукру 
при наявності цих продуктів на складі [3, ф.р.-2087, on. 1, 
спр. 2, арк. 81; спр. 4, арк. 92]. У той же час (серпень 1922 
р.) вчителі Нижче-Дунайської волості Куп’янського 
повіту на Харківщині за цілий рік отримали 17 кг зерна 
і 100 тис. грошей [4, ф.р.-203, on. 1, спр. 781, арк. 149].

■ У монографії Г.Ясницького вказується, що у 1921 р. 
заробітна плата вчителів складала 30 крб. на місяць [5, с. 
188]. Але за даними фінансового відділу Нркомосу се
редній оклад працівника освіти у жовтні 1922 р. складав 
З крб. 24 коп., а у вересні 1923 р. - 7 крб. 48 коп. у новій
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валюті [і , ф. і , on. 20, спр. 1776, арк. 67]. Тому є підстави 
вважати, що Г.Ясницький помилився, переводячи ра
дянські знаки на золоті рублі.

Дуже низька платня освітянам обурювала як педа
гогів, так і керівництво освіти. В липні 1923 р. нарада 
завідувачів губернськими відділами соціального вихо
вання затвердила вимогу до уряду - “підвищити ставки 
вчителів до норми середньої ставки у промисловості” [4, 
ф.р-820, on. 1, спр. 752, арк. 168]. Підтиском освітян у бе
резні 1924 р. ЦК КП(б)У видав циркуляр, за яким плану
валось довести заробітну плату прцівникам освіти у се
редньому до ЗО крб. на місяць [1, ф. 1, оп. 20, спр. 1854, 
,арк. 68]. Але підвищення платні освітянам відбулось не 
стільки за рахунок нових надходжень коштів, скільки 
ішляхом перерозподілу освітянського бюджету. В квітні 
1924 р. нарком освіти В.Затонський надіслав листа 
завідувачам губернськими відділами освіти, де було вка
зано, що з 1 травня посадові оклади керівників освіти від 
І100 до 150 крб. будуть скорочені на 10-20% [3, ф.р-1512, 
on. 1, спр. 1, арк. 114]. Збережені таким чином кошти 
пішли на підвищення зарплати вчителям.

Протягом 20-х років заробітна плата вчителів номіна
льно підвищувалась. З 1922/23 до 1926/27 навчального 
іроку вона зросла у місті у 5, а у селі у 10 разів [6, с. 108]. 
Але це зростання, по-перше, нівілювалось частково 
інфляцією, по-друге, великими відрахунками із зарплати 
до різноманітних профспілкових і громадських ор
ганізацій та фондів. Тільки профспілкові внески склада
ли 5% від зарплати [3, ф.р-577, on. 1, спр. 8, арк. 1]. Разом 
з тим, у цей час йшло вирівнювання оплати праці вчи
телів у місті і у селі; що було, безумовно, позитивною 
тенденцією.

До кінця 20- років зарплата вчителів на Україні була 
нижчою порівняно з РРФСР. Тому 23 лютого 1928 р. 
РН К УСРР прийняв рішення про підвищення заробітної 
плати з 1 квітня 1928 р. вчителям другого концентру (5- 
7 класи) загальноосвітніх шкіл і професійних шкіл [7, 
1928.-7 березня]. Наприкінці 20-х років вчителі отриму
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вали у школах першого концентру - 75%, а другого 50% 
1 від рівня Дореволюційної зарплати [9 ,1928.-Xq6.-C. 55]. У 
1928 р. журнал “Студент революції” писав: “Вчитель на 
селі отримує 30-40 їсрб., Що по суті дорівнює стипендії 
студента” і вимагав підвищення зарплати вчителів [9, 
1928.-Xq6.-C. 55]. У школах ФЗУ вйклаДачі отримували 
приблизно однакову зарплату з підлітками, яких вони 
навчали (35-40 крб.) [10.-1926.-Xq5.-C. Зі ].

У липні 1926 р. РНК УСРР прийняв постанову, за 
якою встановлювався поясний поділ округів України. 
До першого віднесли 7 індустріально розйиненних 
(Харківську, Київську, Одеську, Катеринославську, Ар- 
теміВську, Сталінську, Луганську), до другого - менш ро
звинені індустріальні округи, до третього - переважно 
сільські [3, ф.р-349, on. 1, спр. 4, арк. 257-258]. У першо
му поясі зарплата була на 10-20% більшою За третій.

На протязі 20-х років мали місце затримки у виплаті 
заробітної платні освітянам. Найбільш тривалими вони 
були на початку 20-х років. У довідці про заборгованість 
освітянам Харківської губернії повідомлялось, що на 1 
жовтня 1922 р. заборгованість губернському відділу 
соціального виховання складала 343 млн.крб., губернсь
кому відділу професійної освіти - 9 млн.крб., політичної 
освіти - 3,8 млн.крб. [4, ф.р-205, on. 1, спр. 587, арк. 39]. 
У середині 20-х років затримки зарплати дещо зменши
лись, але були дуже поширені по усіх округах України [З, 
ф.р-349, on. 1, спр. 9, арк. 2; спр. 13, арк. 33; 4, ф.р-203, 
on. 1, спр. 781, арк. 149]. Взимку 1926 р. від діли ДНУ до
кладали про посилення антирадянських настроїв серед 
вчителів у зв’язку з затримками виплати заробітної пла
ти. Наприкінці 20-х років у окремих регіонах мали місце 
лише незначні затримки у виплаті зарплати. Наприклад, 
у 1928 р. у Сталінський окрузі виплату зарплати освітя
нам затримували тільки до 10 днів.

Отже, незважаючи на певні поліпшення, зарплата 
вчителів до кінця20-х років залишалась низькою і була 
вдвічі меншою від середньої зарплати робітника у про
мисловості.

У вищих навчальних закладах на початку 20-х років
227



оплата праці здійснювалась у натуральній формі, а по
чинаючи з 1923 р. - у грошовій. Але розміри зарплати 
викладачів і професури були низькими і знаходились за 
межами нормального фізичного існування. У вересні 
1923 р. Донгубвиконком прийняв рішення просити Рад- 
нарком України підвищити зарплату професурі Лугансь
кого інституту народної освіти до 43-60 крб., оскільки ця 
сума є мінімумом фізичного існування. У жовтні 1924 р. 
Головпрофос прийняв постанову, згідно якої здійсню
вався перехід до бригадно-семінарської форми навчан
ня, що призвело до значного збільшення навантаження 
викладачів [2, ф. 166, оп. 4, спр. 517, арк. 148]. Але у 
виділенні додаткових коштів вузам було відмовлено. Ба- 
,гато викладачів і професури виказали протест цим діям 
Головпрофосу, коли написали заяви про звільнення. У 
жовтні і листопаді 1924 р. заяви про звільнення подали 
професори Харківського сільськогосподарського інсти
туту: Паладій, Руденко, Бабко, Янта та інші. Однак 
правління інституту відмовило їм у звільненні.

Щоб уніфікувати заробітну плату у вузах у 1923/24 
навчальному році був проведений перепис усіх науково- 
викладацьких сил. На початок 1925 р. було зареєстрова
но 3362 наукових працівники, з яких близько 3000 - вик
ладачі вузів. Усіх їх розподілили по категоріях. До пер
шої увійшли початківці, які не мали необхідної 
кваліфікації (оклад 88 крб.). До 2 і 3 - професори і викла
дачі високої кваліфікації (середній оклад 152 крб.). До 4 
і 5 - видатні вчені (111 осіб з окладом 200 крб.) [11, с. 91]. 
У 1926/27 навчальному році зарплата у вузах дещо зрос
ла, замість почасової, було введено штатну систему оп
лати праці. Але слід зазначити, що при переході до 
штатної системи оплати праці багато викладачів до шта- 
:ту не увійшли і їм знизили зарплату [1, ф. 1, оп. 20, спр. 
2704, арк. 2].

Нове підвищення заробітної плати на 15-30% у вищій 
школі відбулось у 1928 р. разом з підвищенням річного 
навантаження викладача. У доповідній записці 
профспілки працівників освіти у листопаді 1928 р. зазна
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чалося, що цей перехід фактично означає не підвищення 
оплати праці, а її зниження, від 60 до 74% викладачів ма
ли втрати у зарплаті. Нова система оплати праці у вузах 
мала заощадити 140 тис.крб. [1, ф. 1, оп. 20, спр. 2703, 
арк. 20-21]. Всеукраїнська профспілка працівників освіти 
при укладані колективного договору з Наркомосом у 
травні 1928 р. вказала на фактичне зниження зарплати 
викладачів і звернулась до колегії Наркомату праці [12, 
1928.-29 мая].

У вузах технічного профілю зарплата була вищою на 
15%. У 1929 р. окремі штатні професори Дніпропет
ровського гірничого інституту отримували до 266 крб. 
на місяць, а викладачі - 130 [2, ф. 166, оп. 6, спр. 8319, 
арк. 9]. Твердження Г.Касьянова про те, що середня за
рплата у 1927 р. складала 250 крб. [11, с. 91] є помилко
вим, оскільки на той час вона була майже вдвічі мен
шою, навіть у 1929 р. тільки деякі штатні професори ма
ли такий оклад. Слід зазначити, що у 1929 р. середня за
рплата службовця становила 139,5 крб., а робітника про
мисловості - 77,3 крб. [2, ф. 166, оп. 9, спр. 935, арк. 4]. 
Тому оклади викладачів і професури на той час були 
відносно високими, але їх отримували лише штатні 
працівники, які складали менше половини загальної чи
сельності.

Таким чином, проблему заробітної платні педагогів у 
20-ті роки слід вважати вирішеною лише частково, 

і У матеріальному забезпеченні педагогів важливе 
місце займав їх соціальний захист за рахунок громадсь
ких фондів споживання. Це стосується, перш за все, за
безпечення вчителів і викладачів житлом. Протягом 20-х 
років влада намагалася вирішити цю проблему. На по
чатку 20-х років вчителів і викладачів розселяли у вільні 
або кинуті квартири, будинки, хати. У серпні 1924 р. Го- 
ловпрофос розглянув питання про надання житла викла
дачам. Було вирішено разом з фінансово-економічним 
управлінням виділити спеціальні кошти на будівництво 
житла [2, ф. 166, оп. 2, спр. 443, арк. 11].

У другій половині 20-х років цю проблему прагнули 
розв’язати за допомогою коштів профспілок і
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підприємств. Так, профспілка робітників вугільної про
мисловості протягом 1925 р. виділила кілька квартир 
для вчителів, відряджених на роботу у Чисгяківський 
район. Донецький гірничий інститут у 1926 р. отримав 
від тресту Донвугілля кошти на будівництво квартир для 
викладачів [3, ф.р-2580, on. 1, спр. 6, арк. 111; ф.р-1087, 
on. 1, спр. 9, арк. 11]. Вирішити проблему забезпечення 
освітян житлом у 1927/28 навчальному році намагались 
також за допомогою житлових кооперативів. У лютому 
1928 р. РНК УСРР видав постанову, якою зобов’язав 
підприємства будувати не тільки школи, а й квартири 
для вчителів [13, 1928.-№5.-С. 217]. Вчителі, які не отри
мували житла, згідно закону, мали право на компен
саційні виплати, розміри яких були різними в округах і 
постійно підвищувались [3, ф.р-1512, on. 1, спр. З, арк. 
300].

Окремі керівники вузів зловживали службовим стано
вищем, жили у інститутських будинках безкоштовно. Ре
агуючи на ці факти, Наркомос у вересні 1927 р. надіслав 
листа ректорам, яким заборонив керівництву вузів жити 
у домах безкоштовно і забов’язав їх сплачувати кому
нальні послуги на загальних засадах [2, ф. 166, оп. 6, спр. 
795, арк. 54].

Якщо у містах забезпечення освітян житлом у деякій 
мірі вирішувалось, то у сільській місцевості головною 
причиною вчительських вакансій була відсутність жит
ла. Наприкінці 20-х років Харківський губернський 
відділ народної освіти констатував, що випускники пе
дагогічних інститутів відмовляються їхати працювати у 
села, оскільки там немає житла, що ця проблема загост
рюється з кожним роком [4, ф.р-845, оп. З, спр. 2702, арк. 
20].

Отже, різноманітні спроби і намагання вирішити про
блему забезпечення педагогів житлом були безсистемни
ми та малоефективними.

Щодо відпусток, то в травні 1921 р. мала колегія Го- 
ловпрофосу заслухала це питання стосовно професури. 
Розмір відпустки для викладачів вузів дорівнював 1,5
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місяці. У травні 1928 р. під тиском профспілок він був 
збільшений до 2 місяців. Перебуваючи у відпустці, вик
ладачі мали змогу протягом місяця відпочити у одному з
4-х будинків для вчених, у 1923 р. було відкрито ще один 
у Ялті.

Сільським вчителям, які отримували найменшу серед 
освітян зарплату, надавались пільги: виплата продо
вольчої надбавки за кожні 3 роки стажу, безкоштовне 
користування житлом і комунальними послугами. Діти 
вчителів на пільгових умовах приймались до вузів, за
безпечувались гуртожитком і стипендією. Кожні 5 років 
сільські вчителі мали змогу за державні кошти поїхати 
до культурних центрів країни. Але подібні пільги над
авались далеко не у повному обсязі. Місцеві органи вла
ди відмовлялись виділяти вчителям земельні ділянки, не 
сплачували кошти за комунальні послуги і канцелярські 
товари, або затримували ці виплати [4, ф.р.-845, оп. 2, 
спр. 233, арк. 340].

Слід звернути увагу на те, як у 20-ті роки вирішува
лись питання пенсійного забезпечення освітян. У січні 
1920 р. Харківський відділ соціального забезпечення 
встановив розмір пенсії у 120 тис.крб. на рік. В пол
оженні про інститути, прийнятому в грудні 1924 р., були 
встановлені норми виходу викладачів на пенсію. При до
сягненні 65 років (і наявності стажу 10 років), або стажу 
25 років, незалежно від віку, викладачі виходили на 
пенсіїо із збереженням службового окладу у повному об
сязі. У разі втрати працездатності і при наявності стажу 
не менш 15 років пенсіїї складала 50%, а якщо стаж дося
гав 20 років - 100% від окладу [2, ф. 166, оп. 4, спр. 314, 
арк. 204-205]. У листопаді 1925 р. було прийнято закон 
їіро пенсійне забезпечення наукових працівників, за 
яким розмір пенсії зменшувався до 70% окладу, а у 1926 
р. цю суму зрізали і встановили у фіксованому розмірі - 
для викладачів до 75 крб., професорів до 120 крб. Для 
окремих видатних вчених пенсіїї зберігалась у розмірі 
повного окладу. Такі пенсії у 1927 р. отримували 59 осіб, 
серед яких Д.І.Багалій, Д.О.Граве та ін. Перехід у 1926 р. 
від процентного до фіксованого абсолютного нараху
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вання персії ніяк не сприяв її підвищенню, оскільки за
рплата викладачів зростала, а пенсія залишалась на од. 
йому рівні.

Зрозуміло, що для повноцінного фізичного та духов
ного існування вказані заходи соціального захисту були 
замалі, але виходячи з конкретних умов і можливостей 
часу, в цілому їх слід вважати задовільними.

Розуміючи значення для суспільства особистості пе
дагога, керівники комуністичної партії, неодноразово 
робили заяви про необхідність підвищення його соціаль
ного статусу. Проте в багатьох округах освітяни відчу
вали на собі адміністративне свавілля влади, представ
ники якої часто діяли за межами закону. Так, у Свер- 
дловській волості на Харківщині у 1922 р. виконком на
зивав вчителів “дармоїдами” і не давав коштів для існу
вання, щоб “вони жили за рахунок старого жиру”. Вчи
тельку Бугайову з Верхньо-Дунайської школи було за
арештовано за те, що вона відмовилась взяти участь у 
самодіяльній виставі [4, ф.р-150, on. 1, спр. 690, арк. 15]. 
Інколи педагогів примушували працювати 2-3 зміни у 
школі, а потім безкоштовно навчати грамоті дорослих у 
лікнепах. Так, у 1922 р. переважна більшість вчителів 
безкоштовно працювала у лікнепах Одеської округи [14, 
ф.р-150, on. 1, спр. 690, арк. 13]. Те ж саме спостерігалось 
у багатьох інших округах України. У частини 
суспільства зберігалось відношення до так званої “білої 
кістки”, а слово “інтелігент” часто вживалося з 
відтінком призирства. У грудні 1924 р. ЦК КП(б)У 
надіслав до партійних комітетів листа “Про поліпшення 
правового становища вчителів”, де закликав підвищити 
авторитет союзу працівників освіти як природного за- 
хистника прав вчителів [15,1924.-18 декабря]. Спеціальні 
заходи по захисту вчителів від адміністративного 
свавілля схвалив у постанові від 12 червня 1925 р. Рад- 
нарком УСРР. Вчителів заборонялось використовувати 
на технічній роботі, яка не пов’язана з їх безпосередньою 
працею [16, с. 21].

У 1925 р. були також зроблені певні кроки у напрям*
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ку захисту прав викладачів вузів від політичного тиску 
студентських партосередків. Ці заходи вцілому сприяли 
покращенню правового і політичного стану педагогів, 
підвищенню їх соціального статусу. Але слід відзначити 
наявність подвійного стандарту в діях керівництва 
КП(б)У і уряду України. З одного боку, вони намагались 
залучити педагогів до активної співпраці і підвищити їх 
соціальний статус, а, з іншого - використовували 
соціальні протиріччя у суспільстві для розгортання 
політичних репресій проти демократично налаштованих 
.освітян, що врешті-решт негативно відбивалось на ста
новищі усіх викладачів і вчителів.
. Восени 1922 р. партійні органи розпочали першу у 20- 
ті роки кампанію політичних репресій у закладах освіти. 
Викладачі і професори, які виступили за надання авто
номії вузам, були звільнені з інститутів Харкова без пра
ва подальшого викладання. У медичному інституті були 
звільнені професор Попов, Брант, Валяшко, Вегнер, Ка
ховський та інші. Спорожніли ректорські крісла і проф
есорські кафедри у педагогічному та сільськогоспо
дарському інститутах [17, с. 71]. У жовтні 1922 р. 70 вик
ладачів і професорів було вислано за кордон.

У грудні 1922 р. хвиля репресій досягла вузів Києва, 
Одеси, Катеринослава та інших міст. Списки на 
звільнення викладачів складали партосередки вузів. Вос
ени і взимку 1922 р. в планах роботи партосередків 
київських, катеринославських і одеських вузів було за
писано: “Вигнати з інститутів реакційних професорів”. 
За рішенням колегії Головпрофосу України професори 
Гермайзе, Яната, Корчак, Чеховський, Кистяковський 
та ін. були звільнені з вищої школи [17, с. 37, 71]. Після 
політичної чистки у вищій школі Головсоцвих 13 червня 
1923 р. видав циркуляр про політичну перевірку вчи
телів. У ході перевірки на основі різноманітних доносів, 
наклепів багато вчителів було звільнено, або переведено 
У іншу місцевість за політичними мотивами [4, ф.р-820, 
on. 1, спр. 752, арк. 51].
1 Хвиля політичних репресій у системі освіти прокоти
лася наприкінці 20-х років. У 1927 р. Харківська губер
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нська комісія позбавила виборчих прав професорів тех
нологічного інституту Мухачова, Столярова, Красусь- 
кого і Герцевича. Після так званої “шахтинської справи” 
політичне цькування і масові звільнення педагогів про
йшли у всіх освітніх закладах соцвиху і профосу.

- Поряд з наведеними факторами, які впливали на зни
ження соціального статусу педагогів, слід також враху
вати і внутрішні. Серед останніх суттєве місце займали: 
пияцтво, моральний занепад, нездоровий психологічний 
клімат і т.д. Так, у листопаді 1928 р. профспілка освітян 
Артемівської округи вказала, що, внаслідок бездушного 
відношення місцевої влади до вчительства, його тяжкого 
матеріального стану, доведені до відчаю педагоги почи
нають пиячити, закінчують життя самогубством [3, ф.р- 
1512, on. 1, спр. 1, арк. 63-66]. У педагогічних колективах 
виникали постійні конфлікти, сварки за розподіл на
вчальних годин. В окремих випадках такі колективи до
водилося розформовувати, як це було у Старо-Ми
хайлівській школі на Донеччині [3, ф.р-349, on. 1, спр. 14, 
арк. 382-383]. Подібна ситуація складалась на деяких 
вузівських кафедрах. Виступаючи на зборах викладачів 
Харкова у лютому 1929 р., представник Головінспекції 
Озерський казав,, що “на кафедрах сварки, підсижуван- 
ня, навіти, протекціонізм, використання службового 
стану” [9 ,1929.-№1-2.-С. 17].

Сьогодні, як і у 20-ті роки, ми маємо аналогічний 
набір невирішених питань у матеріальному забезпе
ченні, захисті, рівні соціального статусу освітян. Більше 
того, ці негативні тенденції в умовах незалежної Ук
раїнської держави набули загрозливих розмірів. Пер
шим кроком на шляху їх подолання повинна стати низка 
законів стосовно освіти і освітян, яка зараз опраць
овується у Верховній Раді України.

1. Центральний державний архів громадських організацій і 
політичних партій.

2. Центральний державний архів вищих органів влади і 
державного управління України.
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М аньковська Р.В .

СОЦІОЛОГІЗАЦІЯ МУЗЕЙНИХ ЕКСПОЗИЦІЙ 
В УКРАЇНІ

Кінець 20-х - початок 30-х рр. увійшов в історію на
родів СРСР як період “великого перелому”, що зачепив 
усі сфери соціального, економічного, політичного, ду
ховного життя суспільства. В політичній сфері він харак
теризувався встановленням режиму одноосібної влади, 
посиленим насадженням Сталіним культу особи, усунен
ням з політичної арени його опонентів та конкурентів, 
тоталітаризацією держави, форсованим формуванням і 
утвердженням командно-бюрократичної системи.

З к. 20-х рр. більш відчутним став ідеологічний тиск, 
адміністрування і в музейництві, що в свою чергу, було
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наслідком корінної ломки в галузі суспільних наук. Ук- 
рнаука прагнула обмежити права музейних закладів, Ук- 
рполітосвіта, яка відала агітаційною і пропагандистсь
кою роботою, всіляко намагалася підпорядкувати ці ус
танови своєму впливу, нав’язати їм політичну роботу з 
населенням. Музеї поступово набувають ознак соціаль
них інститутів, стають політосвітними установами.

Почалась перебудова музеїв, в ході якої значно зміни
вся склад наукових кадрів і керівництва. Розпочалась 
ліквідація сховищ, в результаті чого частина пам’яток 
була втрачена для народу. Серйозну негативну роль 
відіграла система вульгарно-соціологічних уявлень про 
те, що в мистецтві потрібно народу, а що являється для 
нього “чужим”, “ідеологічно-шкідливим”. Помітно 
прослідковується новий напрямок у діяльності музеїв: 
посилюється увага до організації масової пропаганди і 
водночас зменшується до науково-дослідної і фондової 
роботи. Музеї мобілізовувались на участь у всіх політич
них кампаніях в країні: пропаганду індустріалізації, кол
госпного будівництва, нового соціалістичного побуту, 
проведення антирелігійної роботи тощо.

Ідеологічний тиск, прикритий боротьбою за мар- 
ксизм-ленінізм, намагання перетворити музеї в “інстру
мент культурної революції” вимагали докорінних змін в 
експозиціях, перегляду їх структури, складу експонатів, 
принципів групування й розміщення, форм роботи му
зеїв.

Як відомо, основу експозицій становила історія ро
звитку суспільних формацій. Нова структура шкутильга
ла притаманним часові вульгарним соціологізмом, ан
тиісторизмом. Експозиційна робота, яка вважалась у 
минулому частиною просвітницької діяльності музеїв, 
була оголошена на початку 30-х рр. “ударною” роботою 
на музейному фронті, через експозиції пропонувалось 
вести основну пропагандистську діяльність. В такій си
туації повинен був принципово змінитись її зміст. Якщо 
в 20-ті рр. експозиції розкривали матеріальну,духовну 
спадщину народу, то тепер вони, як правило, мали пред-
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Г-----------------------------------------------------------------------
ставляти досягнення соціалізму в політичній, еко- 
помічній, соціальній і культурній сферах.

Нові експозиції мали бути побудовані в надто стислі 
строки, що на практиці виявилося нереальним. Спряму
вання зусиль працівників на реалізацію експозиційних 
завдань, на розкриття нової тематики призвели до зга
сання наукових досліджень, які успішно розвивались в 
20-ті рр.
І Г остро постало питання щодо складу експонатів. В ті 
роки головною небезпекою в музейній справі був “фети
шизм музейних речей”, як головний фактор, що гальму
вав розвиток марксистських експозицій на шляху пере
творення музеїв у засіб масової пропаганди. Такий 
Підхід завдав чимало шкоди, засуджувалося необхідне 
для кожного музейного працівника вміння визначати, 
описувати, вивчати і систематизувати предмети ма
теріальної культури. Термін “предметність” надовго 
зник з музейної термінології. В одному з обласних музеїв 
новий директор, необізнаний з музейною справою, по
бачивши старовинні зразки знарядь праці, розпорядився 
дві третини їх здати в утиль-сировину1.

Намагання побудувати “марксистську експозицію”, 
помножене на вульгарно-соціологічні погляди, було 
особливо поширене в області популяризації історії 
(“історія розвитку суспільних форм”, “історія класової 
боротьби”, “суспільствознавство”).

Особливих змін зазнало комплектування фондів, яке 
перестало розглядатись як робота по формуванню дже
рельною бази науки, перетворилось у збір експонатів 
для експозицій, різко звузилось тематично. В музей над
ходили тільки ті речі, і в тій кількості, що були потрібні 
для експозиції. Від неї стала залежати змістовна спрямо
ваність комплектування. Переважаючим у ньому стало 
придбання експонатів, які характеризували сучасність. 
До того ж в це поняття включалось лише те, що увійшло 
в життя народу разом з радянською владою і вважалось 
п досягненням: нова техніка на колгоспних ланах, сучас
не обладнання заводів і т.ін.

Такий напрямок комплектування призвів до того, що
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в музейних збірках осідали речі, документи, які відобра
жали не історію народу, а сучасну економічну, політич
ну, соціальну сфери життя.

Таке становище викликало обурення музеєзнавців- 
професіоналів. В 1929 р. вийшла книга Ф.І.Шміта “Му
зейное дело. Вопросы експозиции”, де він розвиває тео
ретичні і практичні висновки по музейній справі за попе
реднє десятиріччя. Зазначаючи, що люди йдуть в музей 
подивитись не окрему річ, а їх сукупність, поповнити 
свої знання з тієї чи іншої теми. Він акцентує: “Не речі 
заради речей, а речі заради людей”2. Автор підсумовує, 
що музей не стає ним, тому що в ньому збираються 
рідкісні речі, а виключно тому, що працівники музею 
виставляють буденні і всім відомі речі в певному 
взаємозв’язку і допоможуть виявити через них ту чи 
іншу істину. Шкідливим не може бути показ ніяких ре
чей, музей повинен мати не тільки тему, а й підводити до 
певних висновків3. Ф.І.Шміт вважав, що експозиція має 
бути розрахована на відвідувача, що зміна її - один із ос
новних принципів. Чимало рекомендацій видатного му
зеєзнавця про розміщення колекцій, побудову експо
зицій зберігають своє значення й понині: необхідність 
вивчення психології сприйняття експозиції відвідувача
ми, актуальність розробки методів наукового проекту
вання музейних експозицій. Науковець окреслив у своїй 
праці основні вимоги до учбових посібників по му
зеєзнавству.

Влітку 1930 р. відбулось об’єднане засідання пред
ставників київських музеїв, на якому виступив заступник 
завідуючого Укрнауки М.Коник. Він підкреслив, що ос
новним завданням є поєднання експозиції з показом ви
робництва. В обговоренні взяли участь О.С.Гіляров, 
Ф.Л.Ернст та ін., які наголосили, що припинення проце
су накопичення фондів згубно позначиться на стані ба
гатьох пам’яток4.

В обстановці гострих дискусій, думок, які відобража
ли різні погляди на сутність музею та його роль в ідео
логічній боротьбі, відбувався 1-й Всеросійський музей
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ний з’їзд. Питання експозиції були в центрі уваги його 
учасників. Експозиція визнавалася “специфічною мовою 
музею”. В доповідях, резолюції говорилось про не
обхідність їх створення на марксистській основі, при
нципах діалектичного матеріалізму, мета кожної - спри
яти засвоєнню діалектикр-матеріалістичної точки зору 
на дійсність.

Були сформульовані “настанови” щодо експозицій 
музеїв різних профілів:

- історичні: потрібно перебудувати всю експозицію 
музеїв, зробити їх наочними ілюстраціями основних 
формул Маркса, Енгельса, Леніна, Сталіна і директив 
партії, стати знаряддям мобілізації широких мас на мак
симально активну участь у соціалістичному будівництві, 
боротьбі з класовим ворогом;

- художні: будувати експозицію на основі діалектич
ного матеріалізму, пояснюючи художній матеріал з мар
ксистсько-ленінських позицій. Вона повинна відобража
ти художні стилі у відповідності з соціально-економічни
ми формаціями, боротьбою і зміною класів в історії ро
звитку суспільства;

- природничі: замінити архаїчні застарілі експозиції 
дореволюційних музеїв методами марксистського пока
зу, який повинен відновити зв’язок музею з подіями 
сьогоднішнього дня і надати йому значення, як одного з 
дієвих засобів войовничого марксизму:
* - технічні: визначаються марксистською м етод о
логією, звідки випливає розуміння ними певних завдань. 
Вони повинні стати знаряддям індустріалізації;

- краєзнавчі: повинні давати комплексну характерис
тику певної економічної епохи, яка характеризується ро
звитком виробничих відносин та класової боротьби;

- соціальні: основним елементом тут мають бути не 
пам’ятки, а закони розвитку суспільства, викладені через 
тексти і різного роду ілюстрації5.

Таким чином, з’їзд сформулював такі вимоги до ек
спозиції: 1) вона повинна базуватись на марксистсько- 
діалектичній філософії; 2) бути ідеологічно витрима-
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ною; 3) основна небезпека - “речовизм” - безідейний 
показ предметів.

На з’їзді не фігурував термін “тематична експозиція”, 
але фактично про неї йшла мова. Тільки система логічно 
побудованих експозиційних коплексів, які відображають 
взаємозв’язки предметів і явищ, могла вирішити постав
лені в загальній формі завдання. З’їзд не вирішив питан
ня про специфіку музеїв, не висловив конкретних реко
мендацій для практичної реалізації поставлених завдань.

В умовах жорстокого ідеологічного та адміністратив
ного тиску з’їзд прийняв ряд помилкових установок: про 
пріоритет політико-виховної роботи над іншими на
прямками діяльності музеїв, недооцінку речей-оригі- 
налів в експозиції, підпорядкування діяльності музеїв ви
могам політичних кампаній. Навіть слово музей було 
оголошено “старим и затхлим”. В результаті - системот- 
ворним елементом музеїв було визнано не музейні ко
лекції, а певні політичні лозунги, які музеї повинні 
втілювати в життя.

Все це привело до негативних наслідків в музейній 
справі. Теоретична основа питань музейного будівницт
ва в нових умовах не була розроблена. Сильний політич
ний тиск адміністративно-командної системи підірвав 
музейну функцію документальності, суть музейної ек
спозиції, з якої вилучались оригінали і підмінялись ідео
логічними символами.

Впав престиж музею, як культурного закладу. Про це 
свідчить лист Г.Ільченка - музейного працівника з 
Чернігова до музеєзнавця В.Кравченка, в якому він у 
1932 р. повідомляє про місцевого працівника політ
освіти, що побудував експозицію, використовуючи ма
люнки з журналів6.

Місце оригіналів займали копії, карти, діаграми, тек
сти. В боротьбі з “речовизмом” музейні праціники від
правляли до сховищ археологічні, етнографічні, істори- 
ко-побутові матеріали. Експозиція перетворювалася на 
набір наочних посібників. Співробітники музеїв не 
націлювались на вивчення фондів і використання їх в ек
спозиціях. Подібний інтерес розцінювався як “музейне
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Ічванство”, як “убогий” підхід до побудови експозиції7. 
Спроби пов’язати пропагандистський показ з предмета-, 
ми (зберегти пам’ятки-оригінали в експозиції) призводи
ли до серйозних помилок. Ряд музеїв ввели в свої експо
зиції багатотиражні, розмножені друкованим способом 
матеріали, які стосувались тих чи інших загальноісто- 
ричних моментів. Збиральницька, науково-дослідниць
ка робота занепала. Все було обмежено тільки загаль
ним схематичним підходом, підмінювалось універсаль
ними планами і збиранням не справжніх музейних експо
натів, а готових багатотиражних видань, плакатів, схем, 
малюнків тощо.

Прикладом нового науково-методологічного підходу 
до створення експозицій музеїв УСРР є план побудови 
експозиції Дніпропетровського історичного музею за 
1932 р. В ньому підкреслювалося, що “матеріал розта
шовується по темах за марксистською історичною схе
мою розвитку суспільних формацій. В межах теми ма
теріал розбивався на підтеми. Кожне з явищ в межах 
підтеми експонувалось як комплекс, що будується на ос
нові оригінальних експонатів”8. Краєзнавчі музеї буду
вались не завжди на місцевому матеріалі, а демонструва
ли загальний характер розвитку в усіх відділах музею.

В 30-ті рр. Науково-дослідний інститут методів 
краєзнавчої роботи, а з 1937 р. і музейної, розробив єди
ний тематико-експозиційний план відділу соціалістичного 
будівництва, рекомендований для всієї мережі краєзнав
чих музеїв9. Цілком очевидно, що така вузька схема вхо
дила в протиріччя з музейними колекціями, ігнорувала 
місцеві особливості, сприяла насадженню стереотипів у 
музейній експозиції. При такому “універсальному підході” 
ігнорувався творчий підхід до побудови експозиції, про
цес перетворювався в механічний підбір ілюстративного 
матеріалу. Про це свідчить тематико-експозиційний план 
Нікопольського краєзнавчого музею за 1940 р., в якому 
розвиток сільського господарства був представлений ано
таціями, схемами, діаграмами10.

Уніфікація структури експозиції призвела до одно
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манітності глядацького ряду. Рекомендації інституту 
орієнтували музейних працівників не на поглиблену ро
боту по комплектуванню музейної колекції, а на виго
товлення експонатів.

Про усвідомлення завдань краєзнавчих музеїв 
свідчить звернення дирекції Коростенського музею: 
“Ми, робітники освіти і науки, повинні допомагати про
летаріату, та його партії в справі соціалістичної перебу
дови як міста, так і села і всю свою науково-дослідниць
ку та культурно-освітню роботу підпорядковувати до за
вдань цієї соціалістичної перебудови... Краєзнавчі музеї 
повинні набути значення культурного конденсатора, що 
водночас був би провідником завдань партії і радянської 
влади”11.

В художніх музеях того часу теж йшов пошук “нових” 
методів побудови експозиції. Після музейного з’їзду вво
диться “історико-художній принцип” з допомогою яко
го намагалися на художніх творах різних шкіл відобра
зити картину тієї чи іншої епохи, в чому й проявились 
помилки, притаманні вульгарному соціологізму.

Але такі формалістичні, абстрактні експозиції не мог
ли існувати довго. Скоро з’являється прагнення змінити 
положення, виникають думки реорганізувати експозиції. 
Ф.Я.Кон, який з 1933 р. очолював музейний відділ при 
Наркомосі РСФРР, звинувачував музейників в тому, що 
одні намагаються втиснути наукову і експозиційну робо
ту в рамки давньої історії і археологічних розкопок, інші 
- пішли по шляху відмови від речевого показу, будуючи 
експозицію не на фактичних матеріалах, уникають 
найбільш цікавого, створюючи схематичні відділи 
соціальних формацій12.

У пресі не один раз порушувалося питання про вико
ристання текстів в експозиції. Наголошувалося, що 
безмірне використання слів, графічних засобів надає му
зейному показу плакатний безпредметний вигляд1̂ . То
му пропонувалась спеціальна система використання 
текстів, їх класифікація, мова та оформлення, що вело до 
зменшення їх в експозиції.

Щоб вирівняти збочення в розвитку музейної справи, 
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було видано ряд розпоряджень. В 1936 р. виходить “Ти
пове положення про місцеві музеї, крайові (обласні і рай
онні), що знаходяться на місцевому бюджеті” за підпи
сом Н.Крупської. В ньому давалось визначення 
краєзнавчих музеїв і акцентувалось, що їх завдання - 
вивчення природи, історії краю, його виробничих відно
син14, а це повертало місцеві музеї обличчям до спе
цифіки території, яку вони досліджували. За наказом 
Наркомосу РСФРР від 4 січня 1938 р. прийом експозицій 
та виставок проводився спеціальними комісіями, що по
силювало вимоги до створених експозицій15. Ця практи
ка була поширена і в Україні. Таку комісію очолював 
професор Ф.Л.Ернст. Приймаючи експозицію Ялтинсь
кого музею, комісія знайшла її “безграмотною” і “не
охайною” і констатувала, що музей ставить за мету відо
браження економічних формацій та загальної схеми 
суспільства, не маючи для цього колекційного матеріалу 
та наукової основи. Притягнення експонатів до певної 
схеми і штучне заповнення прогалин призводить до гру
бої соціологізації16.

Поступово в суспільстві починає перемагати прогре
сивний погляд на музей, як на специфічний заклад з ба
гатофункціональним механізмом.

Отже, в кінці 20-х - протягом 30-х рр. тягар сталінщи- 
ни не обминув музеї. Перший Всеросійський музейний 
з’їзд зафіксував положення, згідно якому музейна експо
зиція - це не мова речей, а мова ідей. В результаті в ек
спозиціях процвітав вульгарно-соціологічний підхід, не
гативні наслідки якого виявились у вилученні з них 
оригінальних речей. їх місце займали схеми суспільно- 
економічних формацій. Таке прагнення держави пере
творити музеї в пропагандистські центри призвело в се
редині 30-х рр. не до відродження їх, а до упадку, коли 
повністю ігнорувались його специфічні риси: науково- 
дослідницька робота, комплектування фондів, показ 
історії краю через речі-оригінали. В кінці 30-х рр. 
помітним стає прагнення вивести музеї з кризового ста
новища, але цьому перешкодила Велика Вітчизняна
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війна. Т ай  донедавна діяльність музеїв була підпорядко- 
вана догматичним ідеям класовості, непримиренності 
духовних інтересів різних верств суспільства. А тому, 
зміни, що відбуваються в нашому житті, ведуть до не
обхідності реформ в культурній сфері з врахуванням 
досвіду минулих десятиліть. Стрижнем таких перетво
рень повинно стати реформування культурної політики 
в державі. Адже наш народ створив культуру, пройняту 
високим патріотизмом і гуманізмом, вписав свою 
сторінку в історію світової культури, тож відродження і 
популяризація історико-культурної спадщини сприяти
муть духовній консолідації суспільства, підвищенню ста
тусу нашої держави як країни демократичної, з високим 
рівнем культури у світовому співтоваристві. * 1

1 Захаревич Н. Емпіреї душі.-Культура і життя.-1990.-17 
червня.

2 Шмит Ф.И. Музейное дело. Впоросы экспозиции.-!!., 
1929.-С. 86.

3 Там само.-С. 88.
4 ЦЦАВО України.-Ф. 166, on. 9, спр. 1507.-Арк. 64.
5 Первый Всероссийский музейный съезд. Тезисы докла- 

дов.-М.-Л.-1930.-С. 13-34.
6 Культура і життя.-1990.-17 червня.
7 Советский музей.-1935.-№5.-С. 4-7.
8 РФ ІМФЕ НАНУ.-Ф. 16, одн.зб. 23.-Арк. 8, 9.
9 Березин А. Отдел социалистического строительства// 

Советский музей.-1939.-№4.-С. 7-14.
Ю ЦЦАВО України.-Ф. 166, on. 11, спр. 480.-Арк. 3-18.
11 Краєзнавство.-Х.-1930.-№1-5.-С. 65.
12 Кон Ф. Музеи за 20 лет//Советский музей.-1937.-№9-10.- 

С. 6.
13 Павлов М. Вопросы методики и техники музейного 

показа//Советский музей.-1937.-№2.-С. 7.
14 Сборник приказов и распоряжений по НКП РСФСР.- 

М.-1936.-№13.
15 Советский музей.-1938.-№1.-С. 46.
16 Корниенко В. Ялтинский музей//Советский музей.-М.- 

1937.-№1.-С. 16.
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ШевчукЖЛ.

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ У ГРОМАДСЬ
КОМУ РУСІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ РІДНОЇ МОВИ 

(60 - ПОЧАТОК 90-х РР.)

Дослідження питань, пов’язаних із зародженням і 
діяльністю громадського руху за збереження рідної мо
ви, як протидії політиці русифікації України у 60-80-х рр. 
має велике наукове значення. В умовах незалежності Ук
раїни це дає можливість виявити шляхи формування 
громадянського спокою в багатонаціональній державі, 
якою є Україна. З іншого боку, вивчення процесів,, 
пов’язаних із протидією русифікації України, показує- 
вклад української інтелігенції у формування підвалин не
залежності держави, збагачує історичну науку новим 
фактичним матеріалом.

Підкреслимо, що пріоритет у розробці даної пробле
ми належить, перш за все, зарубіжним дослідникам, які 
прагнули до узагальнення негативних наслідків ру
сифікації України. Помітний внесок у розробку 
національно-культурних питань у цілому зробили 
Р.Ільницький, А.Камінський, І.Клейнер, І.Лисяк-Руд- 
ницький, М.Прокоп1. Однак їх роботи через відірваність 
джерельної бази мали елементи описовості, хибували 
тенденційністю.

Вітчизняні історики почали торкатися цієї проблеми 
лише у другій половині 80-х років внаслідок послаблен
ня жорсткого ідеологічного контролю. Це створило 
умови до появи ряду оригінальних робіт, які привертали 
увагу свіжістю у постановці питань, глибиною аргумен
тації, актуальністю проблематики. Серед них можна 
відзначити роботи В.Барана, Г.Касьянова, Ю.Курносо- 
ва, О.Бажана, Ю.Зайцева, А.Кондрацького2.

У цих роботах розкрито наслідки політики ру
сифікації України. Як свідчать архівні джерела, у 1986-
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1987 навчальному році, в порявнянні із 1955-1956 рр., пи
тома вага учнів у школах з українською мовою навчан
ня зменшилася із 72,8% до 40,6%. Лише п’ята частина 
дітей перебувала у дошкільних навчальних закладах з 
ужитком української мови. Помітною була тенденція до 
зменшення числа художніх фільмів на українській мові. 
Із 329 тис.копій україномовні складали лише 6,1%. Не 
краще становище було із книгодрукуванням. Так, у 1967 
р. в Україні із 323 періодичних видань українських було 
лише 1263. Україномовна книжкова продукція в СРСР у 
1963 р. складала лише 4,3 відсотки при 17 відсотках ук
раїнського населення. У 1975 р. українською мовою бу
ло опубліковано 2651 назву книг, російською - 5693. У 
1980 р. відповідно: 2164 і 65924.

Звичайно, така політика викликала не тільки негатив
ну оцінку, але й опір. Серед числа тих, хто протестував, 
бачимо представників інтелігенції, робітництва, селян, 
студентської та учнівської молоді. Громадський рух за 
збереження рідної мови проявився під час петиційної 
кампанії, в публікаціях самвидаву та ін. Це, зокрема, 
засвідчила і конференція з питань культури української 
мови, яку провів Київський державний університет 
спільно з Інститутом мовознавства 11-15 лютого 1963 р. 
В ній взяло участь близько 800 учених, викладачів вищих 
навчальних закладів, учителів шкіл. Конференція висло
вилася за розширення ужитку української мови. І хоча 
рішення її носили рекомендаційний характер і проходи
ла вона у рамках офіційно дозволених, все ж хід її стур
бував вище політичне і державне керівництво. Про це 
засвідчує те, що у матеріалах, які були видрукувані після 
її проведення видавництвом “Наукова думка”, були 
відсутні виступи, що носили гострий характер.

У цей період з’являєься ряд оригінальних праць, у 
яких висловлюється глибока стурбованість станом ук
раїнської мови. Серед них по праву можна ввділити ро
боту І.Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?”. Напи
сана на відкритих статистичних джерелах, документах, 
опублікованих у збірниках і монографіях, на основі тео
ретичної спадщини К.Маркса, Ф.Енгельса, В.Леніна во
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на була розцінена існуючою владою “як пасквіль на ра
дянську дійсність”5.

Не зважаючи на те, що офіційними структурами було 
зроблено все, щоб замовчати названу працю, вона набу
ла поширення засобами самвидаву і стала помітною 
подією у колах української інтелігенції. Таке ж звучання 
дістали праці Івана Геля “Грані культури”, Степана 
Хмари “Етноцид українців в СРСР”, Олекси Тихого 
“Роздуми про українську мову та культуру у Донецькій 
області” та ін. Вони відіграли значну роль у формуванні 
громадської думки навколо проблем збереження ук
раїнської мови, розширення сфери її вжитку.

В авангарді боротьби за рідну мову у 60-80-х роках 
йшли відомі діячі літератури, мистецтва: Максим 
Рильський, Микола Бажан, Андрій Малишко, Володи
мир Сосюра. Періодика того часу зберегла для нас вис
тупи на захист рідної мови письменників Микити Шу- 
мила, Любомира Дмитерка, Натана Рибака, Степана 
Крижанівського, режисера Олександра Скрипченка та 
багатьох інших.

Активізації громадського руху за збереження рідної 
мови у 60-х роках сприяв вихід у світ роману Олеся Гон
чара “Собор”. Центральною фігурою його був образ 
Володьки Лободи, котрий зневажає і принижує культу
ру свого народу, його традиції, нищить паростки духов
ності. Роман Олеся Гончара будив суспільну свідомість, 
змушував широкий загал замислюватися над проблема
ми майбутнього українського народу.

У середині 60-х років у рух за збереження української 
мови включилися нащадки видатних діячів української 
культури. Серед них Поліна Довженко, Зоя Коцюбинсь- 
ка-Юхименко, Леся Кропивницька, Віра Нечуй-Левиць- 
ка, Остап Лисенко, Назар Тобілевич. 20 травня 1968 р. 
вони звернулися з листом до ЦК Компартії України, у 
якому виклали свою позицію щодо тогочасного стану 
української мови6. Син Івана Франка Тарас у листі до 
газети “Правда” 6 вересня 1956 р. підкреслював, що 
заміна українських шкіл російськими є не тільки прямий
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випад проти мови братнього народу, а й замах на ук
раїнську мову і не може бути розцінений як прихильне 
ставлення до розвитку української культури7.

Турботою про відродження української мови була 
пронизана діяльність клубів творчої молоді. У Києві, на
приклад, ініціатором створення клубу творчої молоді 
стали Лесь Танюк, Людмила Семикіна, Галина Севрук, 
Віктор Зарецький, Алла Горська. У рамках роботи клу
бу вони започаткували проведення літературних ве
чорів, зустрічей. Одними з перших пройшли зустрічі за 
участю В.Симоненка, І.Жиленка, М.Вінграновського, 
М.Хол одного, В.Коротича.

Спроба відкрити клуб творчої молоді у м.Дніпропет- 
ровську оцінювалася у доповідній Дніпропетровського 
управління КДБ таким чином: “...Провели два зборища, 
на яких обговорювали питання про нібито наявне в Ук
раїні нігілістичне ставлення до української мови, літера
тури і мистецтва, нарікали на те, що численні батьки-ук- 
раїнці віддають своїх дітей на навчання у російські шко
ли, що у центрі м.Дніпропетровська багато російських 
шкіл тощо, що у зв’язку з цим здійснюється русифікація 
українського населення”8.

Як подію небажаного характеру охарактеризували 
владні структури засідання гуртка української літерату
ри філологічного факультету Київського університету 13 
квітня 1965 р. У ньому взяло участь близько 400 сту
дентів. Особливе занепокоєння вищого політичного 
керівництва викликало бажання студентів утворити 
постійний орган для організації проведення диспутів.

Намагання створити клуби для вирішення національ
но-культурних проблем робила не тільки молодь Ук
раїни, а й та, що проживала за її межами. У жовтні 1956 
р. до постпредства України при уряді СРСР у м.Москві 
звернувся студент II курсу факультету журналістики 
МДУ Л.Кореневич, який запропонував створити това
риство студентів-українців у Москві. Для зустрічі з 
Л.Кореневичем виїхав завідуючий відділом науки ЦК 
КПУ Ф.Д.Овчаренко. У Звіті про поїздку у Москву він 
писав: “Для обгрунтування своєї попередньої думки Ко-
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реневич наводив багато фактів із своєї подорожі, зробле
ної влітку ц.р. по Україні і де він нібито зустрічав грубе 
порушення національної політики (відсутність ук
раїнських шкіл в м.Жданові, Шостці, Глухові; викладан
ня предметів російською мовою у вищих та середніх уч
бових закладах і т.ін.). Кореневич рішуче настоював на 
введенні в УРСР єдиної державної мови - української, на 
забороні викладання в початкових, середніх та вищих 
школах російською мовою, на виданні книжок та 
періодичної преси тільки українською мовою, на вико
ристанні усіма тими, хто працює в державних установах 
та партійних органах, української мови”9.

Ця зустріч завершилася тим, що заввідділом науки, 
вузів і шкіл ЦК КПРС В.Кирилін звернув увагу партор- 
ганізації та ректорату МДУ на необхідність посилення 
ідейно-виховної роботи серед студентів10.

Таким чином, у 60-80-х роках на грунті турботи про 
збереження української мови виникає, збагачується гро
мадський рух, учасниками якого стала інтелігенція, 
робітництво, студентство. Вони гуртували навколо себе 
різні верстви населення ідеєю відродження української 
мови, привертали до цієї проблеми увагу широких кіл 
громадськості як в Україні, так і за її межами. У пере
важній більшості цей рух діяв в офіційному руслі і робив 
найголовніше - формував, викристалізовував, будив гро
мадську думку необхідністю дбайливого ставлення до 
своєї мови, культури, історії.

1 Ільницький Р. Стан і перспективи визвольної справи в 
Україні/Оцінка "Українського демократичного руху"// 
Матеріали Конгресу вільної думки. Серія А. Збірник.- 
Мюнхен,. 1973; Камінський А. Яка орієнтація?-Сучасність, 
1981; Лисяк-Рудницький І. Політична думка українських 
радянських дисиденТів//Нариси з історії України.-Львів: 
Меморіал, 1991; Прокоп М. Перспективи опозиції в СРСР і 
Захід//Сучасність.-1974.-№2; Клейнер І. Національні 
проблеми останньої імперії//Національне питання в СРСР 
очима радянських дисидентів.-Париж, 1978.
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2 Баран В. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953-1985 
рр.-Львів: МП Свобода, 1992; Касьянов Г. Незгодні: 
українська інтелігенція в русі опору 1960-80-Х.-К.: Либідь, 
1995; Курносов Ю. Інакомислення в Україні (60-ті - перша 
половина 80-х рр. XX ст.).-К., 1994; Бажан О. Дисидентсгво як 
вияв кризи тоталітарної системи в 60-80-х роках//УІ Всеукр. 
наук, конфер. з істор. краезн.-Луцьк, 1993; Зайцев Ю. 
Дисиденти: опозиційний рух 60-80-х рр.//Сторінки історії 
України XX ст.-К.: Основа, 1992; Кондрацький А.А. 
М.Хрущов і дисидентський рух в Україні//М.С.Хрущов і 
Україна.-К., 1995.

^ ЦДАГО Укра'іни.-Ф. 1, оп. 25, спр. 159.-Арк. 38.
4 Чуйко В. На шляху до остаточного щезання? Доля 

української книги в суверенній Україні//Літ. Україна.-1993.-9 
вересня.

5 Національні відносини в Україні у XX ст. 36. докум. і 
матер.-К.: Наукова думка, 1994.-С. 384-385.

6 ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 25, спр. І26.-Арк. 64.
7 Там само.-Оп. 24, спр. 4587.-Арк. 70.
° Державний архів Дніпропетровської області.-Ф. 19, оп. 

48, спр. 74.-Арк. 154.
" ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 25, спр. 64.-Арк. 32.
І® Там само.-Оп. 24, спр. 4302.-Арк. 112.
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С ал ій К І

ПРОБЛЕМА АКТИВНО.! УЧАСТІ ВИЩОЇ.. 
ІЄРАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ В .ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ 
УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 
В 2-й пол. XYII- ХУІІІст.

(історико-політичний аспект)

З самого проголошення державної незалежності Ук
раїни наше суспільне життя наштовхнулося на гостре 
протистояння між ієрархіями православних церков в Ук
раїні. Взаємне несприйняття, невизнання, конкуренція й 
боротьба в середині українського православ’я створю
ють значну загрозу політичній стабільності та грома
дянській злагоді в країні. Численні проблемно-політичні 
видання та публікації в українських мас-медіа ставлять 
собі за мету знайти шлях до злагоди й співробітництва 
різних православних конфесій задля зміцнення держав
ного суверенітету України і подолання руйнівних 
наслідків протистояння*.

На жаль, звертає на себе увагу той факт, що у вищез
гаданих публікаціях майже не проводиться грунтовний 
історико-політичний аналіз виникнення суперечностей в 
середині українського православ’я, які сягають своїм 
корінням значно глибше XX -го чи ХІХ-го століть. Ме
тою цього дослідження є історико-політичне висвітлен
ня тих наслідків політичної активності українського 
православного духовенства в 2-ій пол. XYII- ХУІІІст., 
які справляють опосередкований та безпосередній вплив 
на сьогодення.

Середина XYIIct. в історії України характеризується 
сплеском національно-державницького і релігійного 
піднесення всіх верств українського народу та офор
мленням влади нових українських публічних еліт: ко
зацької старшини і вищої ієрархії української православ
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ної церкви, яка очолювала духовенство Київської мит- 
рополії-єпархії і включала в себе єпархії в сучасній Ук
раїні, Білорусі та Литві.

Владу одержують нові політичні персони, які намага
лися своєю діяльністю провести різноманітні зміни в 
політичному житті України, що за їхніми переконання
ми мали сприяти покращенню життя як своєму власному 
прошарку, так і всього суспільства в цілому.

Політичні перетворення безпосередньо торкнулися 
становища церкви та її вищої ієрархії в зміненому 
суспільстві України. Згідно твердженням багатьох 
дослідників історії церкви, перший митрополит Геть
манщини - Сильвестр Косів був живим свідком і послідо
вником тих традицій в українському церковному й 
суспільному житті, коли Церква - єдина легітимна 
національна інституція в умовах відсутності української 
національної держави - брала на себе чимало фунцій ос
танньої, а митрополит і в очах влади, і в очах суспільства 
вважався лідером усієї нації. Нова козацька влада знач
но обмежила повноваження митрополита в справах 
політичних, однак залишила здебільшого недоторкани
ми його прерогативи в питаннях духовних, навіть ро
зширила їх внаслідок перемог 1648-1649 рр. ^

Оцінивши положення Церкви стосовно нової 
публічно-правової еліти козацтва і наслідки політичного 
розриву українських теренів між Річчю Посполитою та 
Московським Царством, вища ієрархія православної 
церкви в Україні розпочала активно виробляти власну 
політичну позицію стосовно цих трьох безпосередньо 
оточуючих її суб’єктів політичного життя.

Окрім цього, Церква усвідомила і розпочала реалізо
вувати багато власних суто корпоративних політико- 
майнових інтересів.

Гетьмани й козацька старшина усвідомлювали ваго
мий духовний, ідеологічний, політичний впливи Церкви 
на внутрішнє життя не лише Гетьманщини, а й на решту 
території України, яка лишалася під владою Речі Поспо
литої. Задля залучення політичного і духовного автори
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тету Церкви на свій бік, гетьмани, починаючи із Б.Хме- 
льницького, та представники старшини розпочали про
цес широкомасштабних майнових та земельних пожертв 
Церкві, нібито компенсуючи майнові втрати української 
церкви в землях, підвладних Речі Посполитій.

Ці заходи виявилися неспроможними задовольнити 
всі інтереси церкви і її представники розпочали брати 
найактивнішу участь в політичному житті Гетьманщи
ни, Московського Царства та Речі Посполитої. Рівень 
цієї участі виявився настільки вагомим, що деякі 
дослідники дійшли висновку про тимчасове церковно- 
світське двовладдя в Гетьманщині, яке тривало з 1654 по 
1685 роки3.

Згаданий період характеризується довгим протисто
янням та руйнівними взаємними впливами козацької і 
церковної еліт Гетьманщини: незгода Київського митро
полита Сильвестра Косова присягати на вірність Мос
ковському царю (Б.Хмельницький навіть був змушений 
писати виправдальні листи до Москви й вибачатися за 
вчинки митрополита)4; митрополити перебували за ме
жами Києва (Д.Балобан та І.Нелюбович-Тукальський) 
тощо. В цей же час відбуваються конфліктні ситуації між 
представниками вищої ієрархії православної церкви в 
Україні та московськими боярами і воєводами.

Але ніякої єдиної політичної програми стосовно дер
жавного життя Гетьманщини й Запоріжжя Церква не 
мала. Вона від самого утворення Гетьманщини і до її 
ліквідації 1648-1764 рр. стояла перед жорсткою не
обхідністю вибору політичної "точки опори". З виник
ненням і наступним утвердженням козацької держави на 
дуже обмеженій території Лівобережжя відбулося 
політичне розз’єднання Київської митрополії на дві не
однорідні частини в Речї Посполитій та Гетьманщині 
(згодом в Російській імперії). Найбільша частина митро
полії залишилася під польським врядуванням, що зго
дом вилилося в насильницьку ліквідацію польським дер
жавним апаратом осередків православ’я в Правобе
режній Україні, Білорусі та Литві. Православні віруючі з
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цих теренів здійснювали постійний тиск на представ
ників вищої ієрархії православної церкви в Україні, ви
магаючи дієвої та негайної підримки їхніх зусиль, спря
мованих на збереження православної віри від польского 
католицького натиску.

Цей тиск православних з Речі Посполитої призвів ра
зом з багатьма зовнішніми та внутрішніми факторами 
до подальшої незмінної орієнтації переважної більшості 
вищого й рядового українського духовенства на правос
лавну Москву, а згодом на Російську імперію, як єдину 
силу, здатну в тих конкретних міжнародних умовах до
помогти українському православ’ю духовно, еко
номічно й політично.

Московський уряд, в свою чергу мав своїм стра
тегічним інтересом через політичне підпорядкування та 
подальшу колонізацію Гетьманщини прорватися до бе
регів Чорного моря. Політичне підпорядкування Геть
манщини без залучення на свій бік Православної Церк
ви в Україні було неможливо. В Москві було вирішено, 
що основним, після військового, питанням московсько- 
української політики стане проблема залучення на свій 
бік української вищої церковної ієрархії. Основною пе
решкодою цьому наміру був канонічний статус 
Київської митрополії, котра до 1686 року залишалася в 
якості автокефальної помісної церкви Костантино- 
польського Патріархату. Також сам внутрішній устрій 
Київської митрополії відрізнявся від устрою Московсь
кого Патріархату.

Якщо гетьман був символом незалежності Гетьман
щини в політичному відношенні, то фігура Київського 
митрополита, підпорядкованого лише формально дале
кому Костантинопольському Патріархові, була си
нонімом самостійності України в духовному і культур
ному відношеннях5.

Для досягнення свого колонізаційного інтересу мос
ковські урядовці використали шлях дрібних заходів, які 
тісніше зв’язували Російську і Українську православні 
церкви - використання окремих представників ук
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раїнського духовенства в здійсненні завдань з Москви, 
залучення духовного авторитету і громадського впливу 
.цих політичних діячів від церкви задля спрямування 
політики Правобережних і Лівобережних гетьманів у 
вигідному для московської політики руслі6.

Якраз в період "Руїни" 1657-1687 рр. сталися великі 
"провали" московської політики в Гетьманщині. Саме в 
цей час зростає участь українського духовенства у 
внутрішньополітичному та зовнішньополітичному 
житті Правобережної і Лівобережної України. Мос
ковський уряд врахував авторитет і політичну силу ук
раїнського духовенства - і вперше це показав на при
кладі єпископа Мефодія (Максима) Филимоновича, кот
рий став агентом впливу Московського уряду. За ним 
пішла низка інших духовних осіб, які прислужували чи 
допомагали московській політиці часто не за матеріаль
ну винагороду, а згідно власних політичних переконань: 
Лазар Баранович, Сімеон Адамович, Гедеон Святополк- 
Четвертинський, Інокентій Гізель тощо.

Вищезгадані духовні особи діяли згідно московських 
інтересів, навіть розташовані в містах Гетьманщини 
московські воєводи повинні були у найважливіших спра
вах радитися з ними. Вони добували необхідну військо
во-політичну інформацію для московського уряду, спос
терігали за діяльністю гетьманів, старшини та московсь
ких воєвод, брали активну участь в зовнішній політиці 
Гетьманщини.

Феномен тимчасового двовладдя світської та духов
ної влади в Гетьманщині російська дворянська й сучасна 
історіографія звично пояснює шляхетським (пропольсь- 
ким) походженням представників вищого Київського ду
ховенства й притаманним цьому стану прагненням вла
ди та органічною спорідненістю з шляхетським режи
мом Речі Посполитої. Подібне твердження не відповідає 
дійсному стану політичних симпатій та уподобань пред
ставників вищої ієрархії православної церкви в Україні. 
Це була спроба ідеологічного перекручування історич
ної дійсності і намагання замовчити наявність незалеж
ної від московського впливу політичної позиції духовен
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ства Київської митрополії.
Досліджуючи політичну історію України в період з 

1654 по 1685 роки, необхідно окреслити окремі напрями 
політичної активності представників вищої ієрархії пра
вославної церкви в Україні. Історико-політичний аналіз 
корпусу архівних документів та дореволюційних видань 
документів, які стосуються згаданого періоду політичної, 
історії українських земель7, дозволяє автору вичленити 
декілька основних напрямів політичної діяльності ук
раїнського духовенства.

А саме:

Діяльність в сфері гетьманської влади:
1. Посередництво у конфіденційних відносинах між 

московським та польським урядами, окремими гетьма
нами.

. 2. Активна допомога обиратися гетьманами окремим 
представникам козацької старшини.

3. Підтримка окремою частиною українського духо
венства гетьмана, повсталого проти московської влади.

4. Збір різноманітної інформації переважно з польсь
ких чи зайнятих польськими військами земель і передача 
її гетьманській та московській адміністрації.

5. Представники українського духовенства часто кло
поталися в Москві про українські справи за прямими до
рученнями гетьманів.

6. Участь представників духовенства в економічній 
боротьбі лівобережного міщанства проти козацької 
старшини.

7. Розробка планів воз’єднання Правобережної і 
Лівобережної України під владою одного гетьмана, а 
згодом російського царя.

8. Політичні наклепи до Москви на гетьманів, козаць
ку старшину та на ворогів з духовенства.

9. Підбурювання та переконування гетьмана до пов
стання проти московського панування.

10. Підримка політичних зносин між ворогуючими 
гетьманами - спроби залучення на свою сторону чи при
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мирення.
11. Участь в усуненні гетьманів козацькою старши

ною і нейтралізація московської реакції.
12. Заступництво за гетьманів перед московським

урядом. ^

Для цілісності розуміння політичної ваги духовенства 
в дипломатичних стосунках Гетьманщини надзвичайно 
важливо мати окрему класифікацію відносин із мос
ковським урядом:

Діяльність в сфері московських інтересів в Україні:
1. Збір внутрішньополітичної та зовнішньополітичної 

інформації для московського уряду.
2. Роздача московських грошових та речових да

рунків гетьманам і козацькій старшині.
3. Окремі представники українського духовенства іде

ологічно схиляли віручих до Московської держави.
4. Клопотання перед Москвою про збереження чи 

введення різноманітних пільг та привілеїв для різних 
верств українського суспільства.

5. Прохання про звільнення ув’язнених московським 
урядом українських політичних діячів.

6. Замирення українського суспільства під час козаць
ких повстань проти московського панування.

Діяльність в сфері власне церковних політичних інте
ресів:

1. Активні зносини із православними в межах Речі 
Посполитої та постійне намагання дієвого їхнього за
хисту за допомогою гетьманської й московської 
адміністрацій.

2. Дії, спрямовані на послаблення влади гетьмана і 
козацької старшини стосовно духовенства.

3. Участь в розробці проектів адміністративно-влад
них перетворень в Гетьманщині.

4. Провокування постійного політичного конфлікту 
між Московським Царством і Королівством Польським, 
складовою якого була оборона Москвою православних
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в польських теренах.
5. Намагання впливати на Генеральну Раду та окре

мих старшин.
6. Перманентне намагання одержання підтверджень 

власних прав та привілеїв на земельні володіння від геть
манського й московського урядів.

Політико-громадська активність українського духо
венства та його участь в міждержавних стосунках викли
кала згодом об’єднану протидію московського уряду і 
гетьмана І.Самойловича. Московський уряд, стабілізу
вавши своє владне становище в Лівобережній Україні, 
вже не потребував окремої Київської митрополії в якості 
незалежного суб’єкта політичного і духовного життя ук
раїнських земель. Гетьман І.Самойлович, піклуючись 
про підсилення своєї влади і забезпечення свого станови
ща, демонстрував з одного боку - особисту відданість 
Москві, з іншого - всіляко обмежував українське духо
венство, котре здавалося йому конкурентом у впливі на 
московський уряд. Основним засобом приборкання ук
раїнського духовенства було обрано організаційне 
підпорядкування Київської митрополії Московській 
патріархії.
v, Узгодженими діями гетьмана І.Самойловича, мос

ковського царя та московського патріарха докорінно 
змінився канонічний статус глави православної церкви в 
Україні - Київського митрополита. З порушеннями пра
вил Собору на митрополичий престол було обрано 1685 
року родича гетьмана - князя Гедеона Святополк-Чет- 
вертинського, який заслужив значний духовний та 
політичний авторитет за активне обстоювання інтересів 
православних в межах Речі Посполитої8. На цьому ж 
Соборі припинила існування українська церква в якості 
автокефальної помісної церкви Костантинопольського 
Патріархату, перетворившись організаційно в складову 
російської православної церкви. Костантинопольському 
патріархові Діонісію поступка Київської митрополії 
Московському патріархові Іоакіму вилилася в усунення
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з патріаршого престолу, на якому він пробув всього 2 
місяці9.

Окремими царськими та патріаршими грамотами бу
ло визначено межі втручання митрополита в політичні 
справи і понижено канонічний титул Київського митро
полита, який втратив у титулі "митрополит Киевский, 
Галицкий и всея России" складову "всея России"10.

Офіційна російська історіографія закінчує переважно 
подіями 1685-1686рр. висвітлення самостійної участі ук
раїнського духовенства в громадсько-політичному 
житті України в складі Польщі та Російської імперії.

В дійсності, українська церква стала на довгий шлях 
інкорпорації у російську церкву, який не закінчився до 
кінця ХУІІІст. Навпаки, українське духовенство розпо
чало активно впливати на російську церкву і протягом 
ХУІІІст. його представники посідали в ній найвищі по
сади: вихідцями з українського духовенства була біль
шість єпископів, вчителів та викладачів російських ду
ховних освітніх закладів, членів Священого Синоду, ду- 
ховників імператриць тощо.

ХУІІІст. дало ряд відомих своєю громадсько-політич
ною позицією українських церковних діячів: Ф. Прокопо
вич, С.Ясинський, М.Значко-Яворський тощо.

Українське духовенство не -припиняло діяльності, 
спрямованої на покращення становища православних в 
межах Речі Посполитої до остаточного приєднання 
Російською імперією Правобережної України 1793-95рр. 
Російські владні структури в цей час досить оперативно 
розпочали процес повернення правосланих монастирів і 
церков їхнім православним господарям та започаткува
ли поступовий (часто суперечливий), але невідворотній, 
згідно російських політичних інтересів, процес згортан
ня уніатської та католицької присутності в Правобе
режжі, що узгоджувалося із корінними інтересами 
українського православного духовенства.

Політична роль українського духовенства в 
Гетьманщині та Російській імперії залишалася 
Достатньо високою протягом всього XVIII століття, що 
яскраво проявляється у доволі обережному ставленні
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російського уряду до українського духовенства і 
відстроченні на довгий термін загальноросійської 
секуляризаційної політики щодо Киівської митрополії 
та інших українських єпархій.

Трагічним в історії української православної церкви є 
непоєднання зусиль церковної й козацької еліти задля 
виборення державної незалежності України. Українська 
церковна еліта не виконала своєї організаційно- 
політичної функції:

а) вона не виробила мотивації політичних дій 
козацької еліти задля досягнення незалежності україн
ського народу;

б) українське духовенство не виробило державни
цької ідеології для українського суспільства;

в) не виробило політичної доктрини.

Основним політичним завданням українського 
духовенства було обстоювання інтересів всіх православ
них в межах католицької Речі Посполитої.

Політична і соціальна немічність Гетьманщини та 
перманентний внутрішній соціальний конфлікт україн
ського суспільства не могли забезпечити реалізацію 
жодного церковного інтересу і українське духовенство 
було вштовхнуто під впливом багатьох внутрішніх і 
зовнішніх факторів до обійм російського колоніалізму. 
Український народ остаточно втратив чорне та біле 
духовенство в якості складової національної еліти після 
приголомшуючої поразки гетьмана І. Мазепи та Карла 
XII під Полтавою. Саме після 1709 року українське 
православне духовенство остаточно втрачає в особі 
гетьмана і козацької адміністрації точку опори й 
остаточно пов’язує своє життя із розбудовою Російської 
імперії, хоча і продовжує зберігати та обстоювати на 
побутовому рівні власні особливості й відмінності.

Бурхливі політичні події сьогодення з новою силою 
ставлять перед політиками, громадянами та церковно
служителями складні випробування на громадську зрі
лість і виваженість. Знову питання створення продук
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тивних та надзвичайно толерантних церковно-дер
жавних відносин непокоїть політиків та духовенство - 
молода українська держава повинна із врахуванням 
історичного досвіду спромогтися дати можливість всім 
конфесіям в Україні відіграти їхнє надзвичайно важливе 
покликання - бути миротворцем задля користі народу 
України.
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науково-практичної конференції 20 травня 1994 року. К.,
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Волош ин Ю . В.

СТАРООБРЯДЦІ ПОМОРСЬКОГО ТОЛК2£ НА ТЕ
РИТОРІЇ СЛОБОЖАНЩИНИ У ПЕРШІЙ ПОЛ

ОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ

Активізація релігійного життя в Україні, що спос
терігається протягом останнього десятиліття, спричини
ла зацікавленість науковців історією окремих релігійних 
конфесій та груп. За цей час з’явилося чимало цікавих 
досліджень. Проте поза увагою вчених продовжують за
лишатись невеликі релігійні об’єднання. Серед них і ста
рообрядці. З огляду на це спробуємо, спираючись на 
оригінальні джерела, що зберігаються у державному 
архіві Харківської області, розглянути особливості 
діяльності цієї конфесії в одному з найбільших центрів її 
розселення в Україні — на Слобожанщині. У хроно
логічному плані обмежимося рамками першої половини 
XIX ст.. Саме у той час з’явились систематичні свідчен
ня про розвиток старообрядництва та заходи уряду по 
боротьбі з ним.

Вперше представники старообрядництва прийшли в 
Україну з Росії ще наприкінці XVII ст. Це були против
ники церковної реформи патріарха Никона, які втікали 
від переслідувань уряду. Селились вони, як правило, по
близу російського кордону — на Чернігівщині, 
Київщині та Харківщині. Старообрядці не змогли виро
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бити єдиного релігійного вчення і поділялись на велику 
кількість різноманітних толків та згод. Найголовнішими 
з них були: попівщина, прихильники якої визнавали не
обхідність священства для спілкування з Богом, і без
попівщина, послідовники якої заперечували його.

На території Слобожанщини у першій половині XIX 
ст. значного поширення набула безпопівщина поморсь
кого толку. На ранній стадії свого існування безпопівці 
заперечували державну владу, не визнавали шлюбу і 
пропагували самоспалення як одну з форм спасіння. 
Проте незабаром вони відійшли від есхатологічних при
нципів, помирились з владою, а також у переважній 
більшості визнали священство.

Перші прихильники цього віровчення з’явились на 
Слобожанщині, очевидно, в середині XVHI ст. Підстави 
для такого припущення дає лист Чугуївського поліцмей
стера до командира уланського полку від 4 березня 1816 
р., у якому говориться, що одна з існуючих у місті старо
обрядницьких каплиць збудована 70 років тому1, тобто 
близько 1746 р.

Подальше розселення безпопівців по губернії відбу
лось, на нашу думку, у другій половині XVIII ст. Як вка
зує В.Міловщов, саме тоді почалось розселення пред
ставників o c h q b h h x  безпопівщинських сект на південь 
від Москви2. їхні слободи з’явилися у Харківському, 
Зміївському, Ізюмському, Куп’янському, Вовчанському 
та Старобшьському повітах. Чисельність старообряд
ницьких общин була різною. Найбільші знаходились у 
таких слободах: Вільховатка (Вовчанського повіту) — 
744 чол., Уди (Харківського повіту) — 290 чол., Хутори 
(Куп’янського повіту) — 239 чол. Усього в губернії, за 
Даними канцелярії Слобідсько-українського губернато
ра, на 1829 р. проживало 2578 чол. безпопівців. Вони за
ймали панівне становище серед старообрядців Слобо
жанщини, яких нараховувалось всього 2814 чол.3

Досить характерним був соціальний склад старооб
рядців. За таємним реєстром губернської поліції, складе
ним у 1810 р., найбільшу групу серед розкольників 
Куп’янського повіту становили різночинці — 221 чол. 
Вони ж домінували і в інших повітах, за винятком Чу
гуївського, де перевага належала військовим — 372 чол.4 
Враховуючи, що Чугуїв був одним з найбільших
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військових поселень того часу, цей факт цілком приро
дний. Відносно різночинців необхідно зазначити, що, 
очевидно, у цей термін на початку XIX століття вклада
лось дещо інше значення, ніж наприкінці. На нашу ду
мку, під цією назвою у даному випадку слід розуміти ту 
частину населення, яка займалась дрібною торгівлею, 
кустарним виробництвом та промислами. Необхідно 
врахувати, що до такого характеру занять безпопівці бу
ли змушені відсутністю вільних родючих земель на мо
мент їх переселення до Слобожанщини. До того ж старо
обрядці користувались, на відміну від інших залежних 
категорій населення, певною особистою свободою. 
Поміщицьких селян серед них нараховувалось всього 
близько 160 чол. на всю губернію5. Це значною мірою 
сприяло їх швидшому залученню, у порівнянні з право
славним^ до товарно-грошових відносин. Не випадково 
в середиш століття значну частину Харківського купец
тва становили саме старообрядці.

За своїм національним складом общини безпопівців бу
ли однорідними. До них входили лише росіяни. В опраць
ованих нами документах Харківського обласного архіву 
зустрічаються лише російські прізвища — Антіпов, Кар
пов, Мітін тощо. На нашу думку, нічого дивного в цьому 
немає, адже характерними рисами безпопівської течії були 
замкнутість та неприйняття всього мирського, а звідси і 
обмеженість контактів з оточуючим середовищем. Ук
раїнці ж, серед яких селились старообрядці, були виховані 
в умовах певної релігійної терпимості і це переймались 
ідеєю боротьби з никоніанством.

Досить несприятливими продовжували залишатись 
для старообрядців політичні умови. Від самого початку 
розколу царський уряд не полишав їх поза своєю ува
гою. За правління Олександра І, політика якого вва
жається чи не найліберальнішою по відношенню до ста; 
рообрядців, за ними було встановлено постійний 
таємний нагляд. Місцевому керівництву наказувалось 
щорічно подавати до міністерства внутрішніх справ 
свідчення, у яких повинні були міститись дані про місце 
знаходження старообрядницьких общин, їх чисельність 
та належність до тих чи інших толків6.

Ситуація різко змінилася після сходження на престол 
Миколи І. Було видано цілу низку законодавчих актів,
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які значно обмежували можливості старообрядців у за
доволенні релігійних потреб. Особлива увага приділя
лась молитовним будинкам та каплицям, в існуванні 
яких уряд вбачав небезпеку подальшого поширення ро
зколу. Імператорським указом від 17 вересня 1826 р. за
боронялось будувати нові та ремонтувати старі моли
товні будинки, а також наказувалось зняти хрести з усіх 
старообрядницьких церков7.

Виконання цього , указу наштовхнулось на пасивний 
опір безпопівців Харківщини. Вони стали влаштовувати 
каплиці у власних помешканнях, як це зробили на хуторі 
Козачка Логвин та Василь Гур’єви, у селі Уди — Архип 
Дорофєєв та житель села Лопані Харківського повіту, 
відставний солдат Тимофій Дєгтярьов8. Це явище набуло, 
як свідчать документи, масового характеру серед старооб
рядців всієї імперії, і у 1836 р. цар звелів начальникам гу
берній не допускати подібних випадків. Крім того, у кап
лицях заборонили влаштовувати престоли, подібно до 
православної церкви9.

Однак і цього виявилося замало. Уряд не зміг ефектив
но перешкодити старообрядцям здійснювати релігійні об- 
ряди.Тому 5 травня 1839 р. з’явився указ, який вимагав від 
місцевої влади більш рішучих дій. Наказувалось опечата
ти всі незаконно збудовані або відновлені молитовні бу
динки та каплиці. Якщо старообрядці самовільно розпе
чатають таку каплицю, її потрібно знищити. Щоб не вик
ликати відкритих проявів протесту, знишення каплиць на
казувалось проводити без попередження10.

Саме на підставі цього указу і були опечатані моли
товні будинки безпопівських общин у с. Уди Харківського 
повіту та селах Тернове і Борове Зміївського. У всіх указа
них випадках старообрядці проігнорували рішення влади: 
вони самочинно повідкривали каплиці і продовжували 
здійснювати у них релігійні обряди. Тоді представники 
Уряду перейшли до більш рішучих дій. У серпні 1840 р. гу
бернатор запропонував палаті державного майна зруйну
вати молитовний будинок в с. Уди. Проте її члени висту
пили проти таких дій, справедливо вважаючи, що це може 
викликати значні хвилювання серед безпопівців. Виріше
но було в подальшому не допускати старообрядців до 
здійснення в ньому богослужінь і чекати, доки він сам ро
звалиться11.
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Значно радикальніше діяли царські чиновники поі 
відношенню до двох інших каплиць. Незважаючи на те,, 
що за постановою таємного губернського комітету від 12' 
жовтня 1846 р. було опечатано молитовний будинок в с.і 
Тернове, безпопівці продовжували здійснювати в ньому1 
богослужіння ще кілька років. Після того, як про це дізна-, 
лись представники влади, будинок зруйнували, а< 
будівельні матеріали, що залишились, продали12. Не зми
рились із знищенням своєї каплиці у 1844 р. і старообрядці:
с. Борового. Через два роки вони відбудували її заново13. 
У зв’язку з цим були заарештовані і відданні до суду на-; 
йактивншіі учасники цієї акції — селяни Тимофій Корєнєв 
та Василь Черкашин і козак Михайло Сєлєванов14.

Не менше завзяття простежується і у прагненні пред
ставників влади та церкви навернути безпопівців на пра
вослав’я. Яскравим прикладом є спроба приєднання вже 
згадуваних нами поморців сіл Уди, Лопань та хутора 
Козачка. У лютому 1835 р. до них відрядили спеціальну 
комісію, що складалась з двох представників світської вла
ди і двох— духовної. До неї увійшли: повітовий суддя Во- 
йтенков, земський справник Тадков, благочинний Ніко- 
лаєвський та священик Акімов. їх місія була не зовсім вда
лою, бо жителі села Уди та хутора Козачка категорично 
відмовились залишати свою віру. Проте сім сімей в с. Ло
пані все-таки погодились на перехід і підписали відповідні 
документу так звані «сказки», у яких вони офіційно заяв
ляли про відхід від поморської секти і приєднання до пра
вослав'я15.

Інколи аргументом для представників влади слугувала 
груба сила. Наприклад, у жовтні 1842р. члени Ста- 
робільського повітового керівництва Репренцев та Вєту- 
хов, прибувши до одного з найбільших старообрядниць
ких сіл — Трьохізбьонки, зібрали розкольників і стали 
«агітувати» їх за перехід на православ’я. При цьому вони 
били селян, рвали на них волосся, а декому поперебивали 
руки. Непокірних замкнули в льох і не давали три дні їжі. 
Крім того, розграбували майно потерпілих на суму 4000 
карбованців. Ці дикунські дії змусили владу порушити 
кримінальну справу16.

Слід зазначити, що старообрядці взагалі і безпопівШ 
зокрема, відрізнялися фанатичною відданістю вірі, тому 
примусити їх перейти на православ’я було не так легко.
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Найчастіше це відбувалось лише після того, як проти ро
зкольників порушувалась кримінальна справа. Приєднан
ня до православ’я звільняло їх від відповідальності. Саме у 
такий спосіб в 1849р. були приєднані селяни Агафья Єго- 
рова, Данило і Катерина Афанасьєви, Кузьма і Ганна 
Сєдих та ін.17 Подібні випадки зустрічались у той період 
дуже часто. Як правило, «перехід» був не щирий. 
Звільнившись від суду, старообрядці продовжували до
тримуватись старих звичаїв.

Ще одним із засобів боротьби з розколом було єди- 
новір’я. Ця течія сформувалась на початку століття як 
компромісний варіант між офіційною церквою та старо
обрядцями - попівцями. Опрацьовані нами документи 
засвідчують, що на Харківщині у середині XIX ст. царські 
урядовці прилучали до єдиновір’я не лише попівців, а й 
безпопівців18. Прихожан Харківської єдиновірської 
Троїцької церкви офіційно нараховувалось 1407 чол.19 
Щоправда, частина з них прийняла новий обряд лише 
формально, щоб уникнути переслідувань, як це зробив на
ставник однієї з общин поморців Григорій Бігунов. Після 
переходу на єдиновір’я його було звільнено від суду і 
припинено розпочату раніше кримінальну справу20.

Чимало зусиль уряд та церква докладали для навернен
ня на православ’я розкольницьких дітей. У першу чергу це 
стосувалось народжених у мішаних сім’ях. Старообряд
ницьким наставникам заборонялось хрестити таких дітей 
або здійснювати над ними інші обряди. Переслідувались і 
батьки, які прилучали до розкольників власних дітей. Са
ме за це у 1841 р. була засуджена селянка Лопані Марина 
Свєчкарьова21. А селянка слободи Ольховатка Параска 
Животова за подібні дії щодо своєї дочки та онука була за
слана на Кавказ22

Таким чином, використані архівні джерела дають 
підстави стверджувати, що розселення безпопівців на те
риторії Слобожанщини розпочалось із середини XVIII ст. 
V першій половині XIX вони займали домінуюче поло
ження серед старообрядців регіону. У етнічному плані їхні 
общини складались виключно з росіян. Економічна ситу
ація, яка склалась на Слобожанщині в той період, визна
чила рід занять більшості представників цієї категорії на
селення: торгівля, кустарне виробництво, промисли. Ця 
обставина, у поєднанні з релігійним самообмеженням,

267



сприяла їх швидкому залученню до товарно-грошових 
відносини за умов становлення капіталізму в Російській 
імперії.

Політична ситуація виявилась для безпопівців менш 
сприятливою. Спершу за ними було встановлено пос
тійний поліцейський нагляд, а з приходом до влади Мико
ли І розпочались серйозні гоніння. Уряд намагався пере
шкодити розвитку старообрядництва шляхом закриття 
молитовних будинків, навернення безпопівців на правос
лав’я і сдиновір’я. Значна увага приділялась роботі з 
дітьми, яких було заборонено виховувати в старообря
дницькій вірі. Однак влада не змогла досягти успіхів у цій 
справі. У багатьох випадках поморці лише формально 
зрікались своїх переконань, залишаючись насправді фана
тично відданими ідеям старообрядництва. 1 11

1 Державний архів Харківської області (далі ДАХО).-Ф. З, 
оп. 31, спр. 67.-Арк. 8.

2 Миловидов В.Ф. Старообрядчество в прошлом и насто- 
ящем.-М., 1969.-С. 23.

3 ДАХО.-Ф. З, оп. 79, спр. 289,-Арк. 52-55.
4 Там само.
5 Там само.-Арк. 55.
6 Там само.-Оп. 19, спр. 790.-Арк. 38.
7 Никольский Н.М. История русской церкви.-М., 1983.-С. 

324.
8 ДАХО.-Ф. З, оп. 103, спр. 47.-Арк. 91.
" Там само.-Спр. 47а.-Арк. 109.
10 Там само.-Оп. 123, спр. І39.-Арк. 2.
11 Там само.-Арк. 4.
12 Там само.-Оп. 147, спр. 287а.-Арк. 75.
13 Там само.-Оп. 139, спр. 97.-Арк. 49.
14 Там само.-Арк. 83.
15 Там само.-Оп. 103, спр. 47.-Арк. 105.

Там само.-Оп. 128, спр. 609.-Арк. 1.
17 Там само.-Оп. 123, спр. І23.-Арк. 15.
18 Там само.-Оп. 147, спр. 287а.-Арк. 47.
1” Там само.-Оп. 146, спр. ЗІ.-Арк. 55.
2® Там само.-Оп. 147, спр. 287а.-Арк. 27.
21 Там само.-Оп. 127, спр. І.-Арк. 1.
22 Там само.-Оп. 123, спр. 62,-Арк. 2.
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Сіт арчукРЛ.

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО РЕЛІГІЙНОГО 
СЕКТАНТСТВА НАПРИКІНЦІ 20-Х - У 30-1 РОКИ

У 1927 р. Сталін зазначав: "Партія не може бути не
йтральною щодо носіїв релігійних забобонів... Ми при
душили реакційне духовенство..., але воно ще не 
повністю знищене. Антирелігійна пропаганда є тим за
собом, котрий повинен довести до кінця справу 
ліквідації реакційного духовенства"1. У відповідь на 
звернення вождя в травні 1928 року на Всесоюзній на
раді агітпропу релігійні організації були названі "єдини
ми легальними буржуазними організаціями в СРСР"2.

Лініїо більшовицької партії щодо боротьби із сектан
тами підтримали радянські профспілки. 1 березня 1929 р. 
ВЦРПС надіслала до первинних організацій циркуляр за 
№ 53 "Про посилення антирелігійної пропаганди". У до
кументі ’’різноманітні релігійні секти" характеризували
ся як засіб "прикриття для антирадянської роботи кур
кульських і капіталістичних елементів"3. 26 березня пре
зидія ВУРПС дала вказівку розробити практичні заходи 
щодо проведення антирелігійної роботи. Культоргам 
профспілок, осередкам Спілки безвірників було доруче
но з'ясовувати кількісний склад сектантських об'єднань, 
характер їхньої діяльності, коло підтримки серед 
робітництва 4 тощо.

У квітні 1929 р. до профспілкових функціонерів 
приєдналася Спілка безвірників СРСР, яка підтримала 
Думку про те, що сектантські організації в Радянському 
Союзі фактично виконують роль антирадянських кон
трреволюційних партій1'5. Другий з'їзд прийняв ріїнення 
перейменувати Спілку безвірників СРСР у Спілку войов
ничих безвірників СРСР. Пленум ЦР СВБ СРСР, який 
відбувся у березні 1930 року в Москві, закликав у бр- 
Ротьбі з сектантами "використовувати всі заходи -  від 
Розповсюдження антисектантських провокаційних плі
ток до відкритого терору". На пленумі наголошувалося 
Да необхідності "викриття шпигунських антирадянських 
контрреволюційних організацій, бо це сприяло б підри
ву релігійних настроїв у трудящих"6.
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Одночасно з громадськими організаціями у бороть
бу із протестантськими об'єднаннями вступили органи 
державного управління. Постанова ВЦВК РСФРР від 
8 квітня 1929 р. "Про релігійні об'єднання" зобов’язала 
всі релігійні громади пройти перереєстрацію. їх 
діяльність обмежувалася лише молитовними будинка
ми (заборонялася місіонерська робота), відмінялося 
право матеріальної підтримки членів громад, закрива
лися дитячі гуртки тощо7. Названа постанова фактич
но руйнувала організаційну структуру протестантсь
ких об'єднань, робила майже неможливою їх подальшу 
діяльність.

Політика переслідувань сектантських організацій 
була закріплена новою редакцією Конституції РСФРР, 
прийнятої 18 травня 1929 р. Всеросійським з'їздом Рад. 
У  ній "свобода релігійної пропаганди" (як було 
зафіксовано у попередній редакції статті) замінялася 
"свободою релігійних сповідань" для віруючих8.

У грудш 1929 р. питання про "сектантські ор
ганізації" обговорювалося Оргбюро ЦК РКП(б)? яке 
схвалило роботу утвореної ще у 1922 р. антирелігійної 
комісії, сформовано нову спецкомісію для боротьби із 
сектантством у складі 5 осіб і взято курс на посилення 
репресій9. Як наслідок - заборонено випуск друкова
них органів усіх основних сектантських об’єднань (бап
тистів, євангельських християн, адвентистів, п'ятиде
сятників). Караюча рука держави не обійшла такі ви
дання, як "Баптист", "Баптист України", "Христиа
нин", "Утренняя звезда", "Голос истины", ’’Благая 
весть", "Евангелист" та ін. Одночасно із забороною 
внутрішнього видавництва антирелігійна комісія пос
тановою від 29 травня 1929 р. обмежила ввезення до 
СРСР релігійної літератури з-за кордону, "аж до пов
ної заборони деяких її назв"10.

Каральні органи влади жорстоко переслідували слу
жителів культів. Останні вже в кінці 20-х років були 
позбавлені майже всіх громадянських прав, а з почат
ком 30-х їх становище ще більше погіршилося. Одним 
із засобів боротьби із служителями культів (особливо 
на Україні) стали примусові висилки до Сибіру, Се
редньої Азії, Казахстану. За своїм соціальним статусом 
вони прирівнювалися до куркулів. На церковнослужИ"
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телів накладалися непомірні податки, за несплату яких 
розривалися угоди на користування молитовним бу
динком11. Зовсім нехтувався принцип таємниці листу
вання. Так, всі поштові надходження пресвітера Пол
тавської обласної спілки баптистів Р.Д .ломяка систе
матично переглядалися, а також часто вилучалися 
місцевими органами ДП У 12.

Вороже ставилася влада і до зібрань віруючих для 
відправлення потреб культу. Вони часто кваліфікува
лися як спроба утворення біблійних гуртків, що забо
ронялось законом. Такий випадок мав місце у Кремен
чуці наприкінці грудня 1929 р. стосовно зібрання єван
гелістів13. У Полтавському окрузі міліція у серпні 1930 
р. не дозволила провести баптистам обряд хрещення 
нових членів громади, хоча за інструкцією Н кВ С  така 
заборона є законною лише "під час розповсюдження 
епідеміологічних хвороб серед населення даної місце
вості"14.

Але найбільше зловживань з боку владних структур 
було зафіксовано в ході закриття молитовних бу
динків. За даними НКВС, по 40 округах України з 1 
жовтня 1929 р. до 1 жовтня 1930 р. у релігійних громад 
різних культів було відібрано 1098 молитовних бу
динків, з них лише 379 — законним шляхом (за поста
новою ВЦВК) 15.

Як правило, молитовні будинки передавалися шко
лам, клубам шляхом "загального схвалення" меш
канців того чи іншого населеного пункту. Частими бу
ли випадки нецільового використання відібраних 
культових споруд. Наприклад, конфіскований уП ере- 
копську на Харківщині будинок баптистів був присто
сований під ветеринарний пункт16.

Зловживання місцевих органів влади стосовно вилу
чення молитовних будинків стали настільки масовими, 
Що на вимогу громадськості НКВС України у 1929 р. 
запропонував '...вжити заходів щодо попередження 
випадків свавільного закриття культових споруд..."17. 
З таким же зверненням виступив і ЦК КП(б)У на по
чатку 1930 р. **. Однак, за даними Спілки войовничих 
безвірників України, до 1934 р. припинили свою 
Діяльність понад 2 тисячі молитовних будинків 19. Час
тка протестантських культових споруд у цьому числі
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була незначною, оскільки протестанти, як правило, 
для своїх зібрань використовували власні помешкання. 
Необхідно наголосити, що в Україні процес 
конфіскації молитовних будинків йшов швидшими 
темпами, ніж у РСФРР.

Незважаючи на розмаїття прийомів боротьби дер
жави з сектантськими рухами, досягти очікуваних ре
зультатів державі не вдалося. Влада вимушена в сере
дині 30-х рр. розпочати прямий терор. Більшість діячів 
сектантських організацій була засуджена "трійками" 
ДПУ до розстрілу, велика кількість протестантів заги
нула в концентраційних таборах. За даними баптистів, 
з 1929 до 1941 р. в табори було відправлено біля 25000 
їх єдиновірців і майже 22000 там загинуло20. Адвентис
ти сьомого дня свої втрати у зазначений період оціню
ють в 3000 чоловік 21.

Репресії керівників громад, жорстоке антирелігійне 
законодавство призвели до того, що протестантські 
об'єднання в Україні в середині 30-х років втратили 
свою організаційну структуру. Частина місцевих гро
мад розпалася взагалі, інші стали діяти нелегально. 
Проте в другій половині 30-х рр. розпочинається 
відродження протестантських об'єднань із новими 
регіональними центрами і новим керівництвом.

Як зазначає Л.Жабко-Потапович (дослідник історії 
євангельських християн-баптистів), в Україні у 1920 - 
1939 рр. євангельський рух зберігся і в роки другої 
світової війни прихильників названої церкви (за 
німецькими джерелами) нараховувалось 60000 чоловік 
22. Лише у Вінницькій області у 1937 р. легально пра
цювало 9 молитовних будинків протестантів, а загаль
на чисельність прихожан розподілилась так: єван
гельські християни -  1894, баптистів -  1616, адвен
тистів -  803, п'ятидесятників -  764 23. Підтвердженням 
процесу відродження протестантських організацій є і 
той факт, що лише з 29 березня до 1 травня 1937 р. ук
раїнськими сектантами було подано до відповідних ор
ганів влади 270 заяв про відкриття молитовних бу
динків24.

Безумовно, чисельне зростання сектантських ор
ганізацій і відносна легалізація діяльності їх громад не 
залишилися поза увагою органів влади. 20 червня 193/
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р. ЦК КП(б)У прийняв постанову "Про стан анти
релігійної пропаганди та роботу українського това
риства "Войовничий безвірник". У  документі зазнача
лося, що "відсутність партійного керівництва анти
релігійною пропагандою привела до її занепаду в 
профспілках, комсомолі, інших громадських ор
ганізаціях, а товариство "Войовничий безвірник" фак
тично саморозпустилося"25. Названий документ ро
зпочинав нову хвилю репресій проти віруючих-протес- 
тантів, яка не припинялася аж до початку другої світо
вої війни.
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СкляренкоД .Є .

О.Я.ШУМСЫФЙ - ПЕРШИЙ. 
ПОВНОВАЖНИМ ПРЕДСТАВНИК 

УСРР У ПОЛЬЩІ

Навесні 1920 р. війська Польщі, разом з частинами 
армії УНР, взяли під контроль Правобережжя і ввійшли 
в Київ. Затрималися вони тут недовго. Південно- 
Західний фронт Червоної Армії, перейшовши на почат
ку червня в наступ, примусив їх залишити Україну. 
Воєнні дії невдовзі були перенесені на територію 
Польщі, становище якої значно ускладнилося у зв’язку з 
їх наближенням до Варшави. Зібравши сили, уряд 
Польщі відвернув загрозу столиці. Більше того, кон
трнаступ польських військ призвів не тільки до віднов
лення становища, існуючого напередодні польсько-ук- 
раїнсько-радянської війни, а й захоплення раду районів 
України, Білорусії. Однак, сторони були надзвичайно 
втомлені війною, посиленою небувалою розрухою про
мисловості, транспорту, масовими епідеміями. В такій 
обстановці у всій широті постало питання про якнай
швидше укладання миру. Ініціатором виступили ра
дянські республіки, однак їх неодноразові пропозиції за
лишалися без відповідей і лише в липні 1920 р. в цьому 
плані було досягнуто певного прогресу. Перший етап 
тристоронніх переговорів (РСФРР, УСРР, Польща) по
чався у Мінську. Згодом, за домовленістю сторін, їх пе
ренесено до Риги, де 18 березня 1921 р. підписано мир
ний договір.

Чималий обсяг роботи на переговорах виконав 
^•Я.Шумський (1890^-1946 рр.). Син батрака поміщиць
к о  маєтку "Турчинка", він народився у с. Борова Руд- 
!*л Житомирського повіту. Закінчив двокласну школу. У 
1“І5 р. склав екстерном екзамени на атестат зрілості і 
їступив до інституту, але невдовзі був призваний до 
аРМії. 1917 р. увійшов до Центральної ради від УСДРП,
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в 1918 р. — член ЦК УПСР. У 1919 р. — член колегії 
Наркомату освіти, в 1920 р. — член Реввійськради 12-ої 
армії. На переговори до Риги він поїхав з поста голови 
Югївського губревкому. Подальша доля О.Я.Шумсько- 
го складалася нелегко. Він працював у ЦК КП(б)У 
завідуючим агітпропвідцілом, сільгоспвідцілом, обирав
ся до складу ВЦВК і ВУЦВКу, був наркомом освіти в 
1924-1927 рр. У наступні роки — директор інститутів у 
Ленінграді і Ленінградській області, голова ЦК 
профспілки працівників освіти СРСР, член редакційної 
колегії газети "За коммунистическое просвещение", член 
президії ВЦРПС. У травні 1933 р. його виключили з 
партії, а у вересні того ж року постановою колегії ОДПУ 
засудили до 10 років ув’язнення. Покарання було заміне
не засланням на Далекий Схід. О.Я.Шумського необ
грунтовано звинуватили в участі у т.зв. контррево
люційній українській військовій організації, а в 1937 р. 
— "зробили" керівником і організатором антинародної 
фашистської організації. О.Я.Шумський ні у 1933 р., ні в 
1937 р. винним себе не визнав. До травня 1943 р. перебу
вав на засланні. Тяжко хворий, він неодноразово звер
тався до Й.Сталіна з проханням розібратися в суті спра
ви. 23 серпня 1945 р. він писав Сталіну: " Я протестую 
проти розправи наді мною. Розправи без денного світла 
гласності, без пред’явлення жодних звинувачень, без 
можливості захищатися"1. О.Я.Шумський неодноразово 
вдавався до голодування і навіть намагався покінчити 
життя самогубством.

Переговори в Ризі проходили складно. Польська сто
рона намагалася втиснути в статті договору якомога 
більші домагання, не рахуючись з історією питання • 
фактичним станом, радянська -  пропонувала враховува
ти конкретно-історичні умови, які породжували те чи 
інше явище, не фіксувати обіцянок, які не можна бул° 
виконати.

Окрім переговорів з поляками готувався грунт 0  
встановлення тісних контактів з країнами Балтії. w

17 грудня керівник російської делегації А.А.ЙофФс
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телеграфував Х.Г.Раковському: "Естонці і литовці при
ватним порядком повідомили, що їхні уряди хочуть (вес
ти переговори -  Д.С.) Раджу надіслати мандати Шумсь- 
кому і Квірінгу на ведення переговорів і підписання до
говору з усіма трьома, безумовно, окремо. Від‘їзд 
Шумського неможливий, бо створить уяву, що справ
жній українець у нас працювати не може. Адже йому до
велось би зовсім не брати участь у переговорах, якщо б 
він поїхав на з'їзд, а потім на пленум, тому я його затри
мав"2.

19 грудня 1920 р. Х.Г.Раковський одержав від 
Квірінга і Шумського телеграму, в якій йшлося про те, 
що литовський уряд призначив делегацію для перего
ворів під головуванням свого представника у Москві 
Балтрушайтіса і не заперечує проти можливого їх пере
несення у Ригу3.

ЗО грудня.Квірінг і Шумський телеграфували Х.Г.Ра- 
ковському: "Отримали мандати, але оскільки Латвія, Ес
тонія пропонують вести переговори в Москві, ми ставимо 
питання: не доцільніше перевести туди і переговори з 
Латвією, щоб наша одна делегація могла вести перегово
ри з усіма зразу, запобігаючи всіляких красномовців, які 
можуть з'явитися в разі, коли переговори ведуться різни
ми делегаціями і в різних місцях. До отримання вашої 
відповіді, котру чекаємо завтра ж, пред'являти повнова
ження Латвії не будемо"4.

Переговори завершилися успішно 14 лютого 1921 р. 
мирний договір з Латвією був підписаний і 3 березня ра
тифікований ВУЦВК5.

Надзвичайно широке коло питань, визначених 
Ризьким договором, вимагало негайного утворення 
відповідних структур, в руках яких зосередилися б 
важливі організаторські, посередницькі функції, кінце
вою метою яких було розширення міждержавного 
співробітництва. Великі відповідальні завдання мали 
виконувати місії, представництва країн, які уклали до
говір. Спеціальна XXIV стаття мирного договору вста
новлювала: "Дипломатичні відносини між договірни
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ми сторонами встановлюються негайно рісля ра-, 
тифікації цього Договору"6.

ЗО квітня 1921 р. в Мінську сторони обмінялися ра
тифікаційними грамотами. Отже, з’явилася реальна ос
нова для практичної реалізації статті XXIV мирного до
говору. Однак польський уряд затягнув справу майже на 
півроку: тільки 10 червня було отримано повідомлення 
МЗС Польщі про призначення віце-міністра закордон
них справ Т.Філіповича представником у Москві. 
З’явився він там лише 4 серпня. Днем раніше у Варшаву 
прибув Л.М.Карахан7.

Обмін дипломатичними представництвами мав спри
яти більш успішному розв’язанню нагромаджених 
війною проблем, хоч принагідно зазначимо, що УСРР 
неодноразово демонструвала готовність вирішити їх од
разу ж після виникнення. Європейській громадськості 
добре відомі неодноразові зовіншньополітичні ініціати
ви уряду Радянської України, реалізація яких вимагала 
конкретних дій. На другу половину 1920 р. -  першу пол
овину 1921 р. припадає пік цього важливого процесу. 
Найяск-ра-віше це висловив Е.Й.Квірінг. У листі до 
Х.Г.Раковського (з копією Г.В.Чичеріну, М.М.Крес- 
тинському і В.М.Молотову) 14 січня 1921 р., він виклав 
свої думки щодо майбутнього розв'язання Україною 
зовнішньополітичних завдань. "Республіка, - вказував 
Е.Й.Квірінг, - підійшла до встановлення дипломатич
них, консульських та та інших зносин з Польщею, 
Латвією, Литвою, Естонією, а в найближчому майбутнь
ому це питання постане й відносно інших держав. Тому, 
слід подбати заздалегідь про встановлення форми пред-, 
ставництва". Зараз питання вирішується таким чином,і 
що російський посол буде одночасно і представником, 
УСРР. Таке розв'язання питання... не відповідає ні 
нашій політиці відстоювання незалежності і суверен
ності УСРР, ні тому становищу, яке займає українське 
питання в міжнародній політиці. Україна продовжує бу
ти об'єктом світової політики... Ми не можемо відмов
лятися від самостійних посольств УСРР у великих дер
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жавах, оскільки передача повноважень УСРР росій
ським послам була б показником фіктивності усіх ро
змов про суверенну Україну для цих держав.

Призначення в Польщу посла Радянської України по
винно справити позитивний вплив на уряди буржуазних 
держав і полегшити в подальшому визнання УСРР. Про
ти такого плану я чув заперечення, що на Україні не вис
тачить відповідних призначенню працівників. Але теж 
саме можна сказати і про Росію"8.

Питання представництва УСРР у зарубіжних країнах 
викликалося життєвими інтересами республіки, потре
бами встановлення міцних зв'язків з різних напрямків 
життя, серед яких -  дипломатичні, військові, торго
вельні, культурні та ін. Хід переговорів у Ризі перекон
ливо засвідчив цю необхідність. 22 лютого 1921 р. 
політбюро ЦК КП(б)У, обговорюючи питання "Про 
представництво УСРР при іноземних державах (пропо
зиція т.Квірінга)", ухвалило: "Організацію представ
ництв визнати бажаною. Оргбюро доручити визначити 
кандидатів"9.

Щодо призначення повноважного представника УСРР 
в Польскій республіці, то це питання тривалий час обгово
рювалося у керівних політичних і державних колах Ук
раїни й РСФРР, адже посол мав відповідати багатьом ви
могам, в числі яких -  глибока обізнаність з справами, пев
не положення в УСРР, життєвий досвід і т.д. На початку 
червня 1921р. НКЗС УСРР порушив перед ЦК КП(б)У і 
Раднаркомом питання відносно призначення О.Я.Шумсь- 
кого повноважним представником у Польщі. Це звернен
ня НКЗС, з невідомих причин, запізнилося. Його 
працівники не були ознайомлені з тим, що О.Я.Шумський 
рішенням політбюро був затверджений представником 
УСРР у Польщі ще 3 квітня 1921 р.10.

16 травня РаднаркоМ і НКЗС України повідомили 
Є.Сапєгу - міністра закордонних справ Польщі про те, 
Що вважають доцільним призначення повноважного 
представника (посла) у Варшаву в особі О.Я.Шумсько- 
го, радником І.Хургіна, секретарем І.Сіяка. Про це 
сповістила газета "Коммунист" наступного дня (пере
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плутавши, правда, прізвища радника і секретаря)11.
НКЗС ретельно готувався до цієї відповідальної акції. 

Вперше в історії України був опрацьований текст вірчих 
грамот майбутньому представникові. В ньому підкрес
лювалося, що уряд Української Соціалістичної Радянсь
кої Республіки, прагнучи міцно закріпити відносини ми
ру і доброго співробітництва, існуючі між Україною і 
Польщею, і на виконання мирного договору, підписа
ного в м.Ризі 18 березня 1921 р., ухвалив рішення при
значити громадянина (Шумського О.Я. -  Д.С.) своїм 
повноважним представником при уряді Польської дер
жави, докладаючи на нього доручення всіляко підтриму
вати мир і взаємне доброзичливе розуміння.

Теперішньою вірчою грамотою, котру він буде мати 
честь вручити Вам, пан Начальник Держави, Ук
раїнський Радянський уряд, просить Вас ласкаво при
йняти його, а всьому, що він буде мати честь повідоми
ти Вам словесно або письмово по званню Повноважно
го представника, вірити як справжнім заявам самого Ук
раїнського Радянського уряду.

Учинено в м.Харкові........ 1921 р. Ім'ям уряду Ук
раїнської Соціалістичної Радянської Республіки.

Голова Ради Народних Комісарів"12.
Незабаром Х.Г.Раковський надіслав до МЗС Польщі 

листа. "До цього часу, - говорилося в ньому, - ми не от
римали від вас безпосереднього підтвердження, а також 
повідомлення відносно форми представництва, котре 
повинно бути встановлено на виконання мирного дого
вору13.

Згоду зрештою було отримано. Проте знадобився 
певний час, щоб вирішити всі питання, пов'язані з 
від'їздом представництва до Варшави. Справа залежала 
не тільки від радянської сторони, аналогічні проблеми 
розв'язувала Польща, готуючи своє посольство до Хар
кова. До цього слід додати, що й від'їзд до Варшави пов- 
но-важ-ного представника РСФРР, яким мав бути за
ступник народного комісара закордонних справ 
Л.М.Карахан, не був остаточно з’ясованим. Виїзд місії
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РСФРР з 75 осіб планувався лише на 31 серпня 1921 р .14.
Від’їзд О.Я.Шумського з делегацією в 45 чоловік спо

чатку був призначений на 24 вересня. Спеціальний поїзд 
мав прибути до Шепетівки наступного дня. Але строк 
було перенесено. Польське Міністерство закордонних 
справ повідомило, що повноважний міністр, надзвичай
ний посланник граф Францишек Пуласький з персона
лом у 45 осіб виїде в Україну 5 жовтня близько 22-ої го
дини за варшавським часом. Зустріч глав делегацій 
відбулася 6 жовтня на польській стороні ст.Здолбунів.

Прибувши у Варшаву 8 жовтня, О.Я.Шумський через 
кілька днів був прийнятий міністром закордонних справ 
графом К.Скірмунтом15. З його повідомлення від 12 
жовтня довідуємося, що розмова тривала ЗО хвилин. 
К.Скірмунт особливо відмітив економічний аспект май
бутніх взаємовідносин, вказав на особливу бажаність 
тісних торговельних зв’язків. Щодо вручення вірчих гра
мот, К.Скірмунт запропонував піти тим же шляхом, що 
й Л.М.Карахан, а саме -  залишити їх йому для передачі 
Ю.Пілсудському, відмітивши при цьому: "Начальник 
Держави прийме Вас, не роблячи з цього параду"16.

К.Скірмунт кілька разів вибачався за зустріч і запев
няв, що надання приміщення представництву вважає не 
вирішеним і найближчим часом зробить все, щоб його 
розв’язати.

О.Я.Шумський повідомляв: "Сьогодні в'їхали у відве
дене поляками приміщення у готелі "Вікторія", отрима
ли всього один поверх, з завтрашнього дня будемо на
полягати на отриманні всього готелю"17.

Деталі перших днів перебування місії у Варшаві з'ясо
вані у повідомленні радника представництва І.Я.Хур- 
гіна. 8 жовтня місія прибула об 11-й годині. Поляки вез
ли нас 36 годин, на вокзалі зустрів референт з ук
раїнських справ. З'ясувалося, що нам звільнили лише 5 
кімнат і обіцяли через кілька годин очистити перший по
верх, а це -  ЗО кімнат. Виправдовуючись, посилаються 
на внутрішні політичні труднощі. Ми заявили, що відмо
вимося зайняти відведене приміщення і категорично на
полягаємо на наданні всього обіцяного нам письмово,
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розглядаємо влаштовану зустріч, як політичний жест. 
"Якщо Мінзаксправ нам категорично і офіційно відмо
вить у задоволенні нашої вимоги, то ми, не бажаючи 
створювати політичних скандалів навколо технічних пи
тань, займемо відведене нам приміщення і надамо (мож
ливість -  Д.С.) турбуватися про нас польському посоль
ству в Харкові, котре (в цих справах -  Д.С.) буде тракту-, 
ватися так само, як ми тут. До відома повідомляємо, що 
готель поганий, на другому і третьому поверхах живуть 
петлюрівці і савинковці... Посольство переїжджає туди 
сьогодні ввечері. Хай дадуть (у Харкові -  Д.С.) полякам 
максимум два поверхи, заявивши, що решту отримають 
тоді, коли ми отримаємо весь дім..."18.

Наступного дня з Варшави надійшла додаткова] 
інформація, в якій повідомлялося, що від поляків немає 
відповіді щодо приміщення, склад посольства знахо
диться у вагонах на запасних коліях і позбавлений еле
ментарних зручностей19.

Після прибуття О.Я.Шумського до Варшави у місцевих 
газетах з'явилися статті із звинуваченням у тому, що до 
Польщі прибув представник Комінтерну. У цьому зв'язку, 
М.М.Литвинов у шифрованій телеграмі Х.Г.Раковському 
передав прохання Г.В.Чичеріна як можна скоріше 
"опублікувати в харківських і московських газетах повідо
млення, що до виконкому Комінтерну входить не Шумсь- 
кий, а новий представник"20, оскільки Шумський не може 
плідно працювати в Польщі, доки його прізвище буде 
фігурувати під відозвами Комінтерну.

Прибуття провноважних представництв Радянської 
України, РСФРР до Варшави свідчило про тверде ба
жання країн дотримуватися виконання духу і букви 
Ризького договору. Протилежну позицію зайняли пред
ставники українських і російських антибільшовицьких 
сил, які знайшли притулок у Польщі, уряд якої, як з'ясу
валося, не виявляв наполегливості у розв'язанні склгфг 
них питань, що виникали в даному випадку. Польський 
уряд зайвий раз доводив: слова -  це одне, а реальне ста
новище -  інше, воно все більше ускладнюється, особли-
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во для української сторони. Діяльність повноважного 
представництва УСРР розгорталася у надзвичайно на
пружених умовах.

Представництву УСРР в Польщі доводилося розв'я
зувати чимало складних питань. Для прикладу наведемо 
факт, пов'язаний з наданням фінансової допомоги На
уковому товариству ім.Шевченка у Львові. 18 вересня 
1921р. політбюро ЦК КП(б)У схвалило видачу субсидії, 
але рекомендувало провести це рішення через Раднар- 
ком. Х.Г.Раковський наклав резолюцію: "Потрібно 
з'ясувати з Шумським, яким чином це зробити, не вик
ликавши підозри Польуряду"21.

В практичній діяльності представництва в Польщі в 
другій половині 1921 р. все більшу увагу привертали пи
тання, пов’язані з дальшим розширенням торгових 
зв’язків між двома країнами. Цьому сприяла ініційована 
Україною і спеціально прийнята постанова Раднаркому 
РСФРР "Про уповноваженого НКЗТ на Україні та його 
органи". Ним визначено доволі широке коло вирішува
них питань. Йому підпорядковувалися всі органи НКЗТ, 
діючі на території УСРР. В окремому розділі визначали
ся завдання закордонних торгових представництв, зок
рема, право ведення попередніх переговорів з торгово- 
промисловими і фінансовими фірмами, а в разі не
обхідності - з державними та громадськими організа
ціями, виконання доручень по продажу і реалізації ук
раїнської сировини та інших експортних товарів, а та
кож завдань, які будують потрібні для розвитку торго
вельної діяльності в країні. Одночасно в постанові було 
визначено, що в місцях, де немає дипломатичних і кон
сульських представництв, на представництва, за 
вказівкою НКЗС, можуть бути покладені консульські 
функції (паспортні візи і т.д.)-2.

Напружене життя українського представництва у 
Польській Республіці складалося не тільки з переписки, 
прийому відвідувачів, обробки інформаційного потоку, 
розрахованого як на поляків, так і співвітчизників, а й 
безлічі інших складних відповідальних справ. До пред
ставництва приходили люди різних політичних поглядів
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і переконань, друзі і недруги. їх треба було вислухати, 
порадити, допомогти у вирішенні тих чи інших проблем.

Становище особливо ускладнювалося наявністю на 
польській території військових формувань УНР та уряду 
С.Петлюргі. Радянські республіки, посилаючись на умови 
договору, вимагали від польської сторони рішучих кроків 
у цьому плані, але на жаль, цього не відбувалося. В окремі 
місяці полеміка набувала гострого характеру. Польський 
уряд вдавався до неправдивої інформації, заявляючи в 
офіційних відповідях одне, а насправді - діяв по-іншому, 
приховував факти співробітництва з урядом УНР, надавав 
йому фінансову допомогу.
1 Довідавшись про наміри С.Петлюри, Г.Тютюнника 
про похід на Україну, представники УСРР, РСФРР не
гайно зажадали пояснень Міністерства закордонних 
справ Польщі. Л.М.Карахан відвідав Я.Домбського, 
О.Я.Шумський -  К.Скірмунта. Останній зробив вигляд, 
що для них це несподіванка і призначене на сьогодні о 10 
годині засідання уряду Польщі розгляне питання. 
Відповідь буде у неділю. О.Я.Шумський передав 
К.Скірмунту, що прорив Г.Тютюнника має серйозне 
значення для обох сторін, бо за заявами польського уря
ду армія УНР була обеззброєна і інтернована, а нараз і 
ми маємо факт її наступу та ще й у повному спорядженні. 
Дивним здається -  звідки петлюрівці взяли зброю, якщо 
все це є Несподіванкою для польського уряду? Крім того 
О.Я.Шумський інформував міністра: за даними пред
ставництва через Варшаву з Тирнова (в іншому повідо
мленні -  з Каліша -  Д.С.) пройшла 4-а Київська дивізія 
в напрямку Рівного. К.Скірмунт - від імені польського 
уряду запевнив, що ця неприємна історія буде ліквідова
на і якщо хто-небудь з польської влади виявиться вин
ним у цьому, його буде притягнуто до суворої 
відповідальності. К.Скірмунт повідомив, що три дні то
му міністерство мало дані про безпорядки над Збручем, 
але генеральний штаб і військове міністерство 
інформували, що це звичайне прикордонне непоро
зуміння. Міністр заявив, що польський уряд занепо
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коєний, щоб цей несподіваний факт не відбився на ста
новищі польського представництва у Харкові і просив 
О.Я.Шумського порушити клопотання, щоб непоро
зуміння було ліквідоване і не спричинило інциденту з 
Ф.Пулаським. "Я запевнив його, що Пуласький у безпеці 
і йому нічого турбуватися"23.

Ще виразніше позиція О.Я.Шумського виявилася у 
шифровці на ім'я Х.Г.Раковського 4-го листопада: "Про
шу хоч кількома фразами проінформувати про станови
ще на польському кордоні і нашу поведінку з поляками. 
Вчора Коцюбинський повідомив про прийом вами Пу- 
ласького і вашу промову. Не розумію вашої тактики. 
Прошу дати мені ясну директиву: чи змінює тютюн- 
никівський прорив наші відносини з Польщею і якщо 
так, то у бік загострення взаємин чи ліквідації натягну
тості, або ж продовжуємо, як і досі нотну лайку"24.

Х.Г.Раковський, відповідаючи на запит О.Я.Шумсь
кого, зазначив, що мова йде про вторгнення частин 
УНР в райони Поділля і станції Ярмолинці, але ці уда
ри мали відвернути увагу від головного -  Коростеня, 
який потрібен їм для дальшого просування на Київ25.

5 листопада Х.Г.Раковський мав тривалу розмову з 
О.Я.ІПумським. Він запитав, чи отримало представниц
тво вербальну ноту, яку в Харкові вручено Ф.ІІуласько- 
му, інформував, що заходи, пов'язані з поліпшенням 
зв'язків наших залізниць з польськими будуть вжиті. 
Повідомляючи О.Я.Шумського про від'їзд Ф.Пуласько- 
го до Варшави, де він мав намір обов'язково зустрітися з 
ним і передати думку радянського уряду України з при
воду акції петлюрівців.

О.Я.ІІІумський просив повідомити шифром, які ви
моги висуваються до польського уряду в зв'язку з діями 
Г.Тютюнника. "Прошу тримати мене в курсі нашої 
зовнішньої політики в повному обсязі, повідомляючи 
про всі плани і наміри, хоча б короткими записками. 
...Ноти Скірмунта Вам послали кур'єром. Передамо 
Дротом, але вони нічого з себе не представляють і пол
емізувати з ними майже не доводиться"26.

Отримавши ноту-відповідь К.Скірмунта, О.Я.Шум-
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ський оцінив її як зухвалу, хоч фактично вона приймала 
наші звинувачення у сприянні польської сторони пет
люрівській авантюрі. "Як видно з розмови з Пулаським, 
вони бажають перенести це питання на негласну нараду 
і  вирішити негласним шляхом... Прошу дати директиву 
-  як реагувати. Після розмови з Пулаським ця нота обу
рила нас до глибини душі, хоч по-суті ми її розглядаємо 
як здачу поляками позиції, але з притаманними панам 
тріскотнею та задерикуватістю"27.

У відправленій Х.Г.Раковським 8 листопада на ім'я 
О.Я.Шумського телеграмі підкреслювалася тверда по
зиція радянської сторони, містилося рішуче заперечення 
маніпуляціям польської сторони. "Можете категорично 
заявити, що кожне наше твердження в наших нотах об
грунтовано точними перевіреними фактами, чого не мож
на сказати відносно нот Польського уряду"28.

Дії українського радянського представництва у Польщі 
в жовтні-листопаді 1921 р., стали серйозним випробуван
ням його зрілості, вміння вірно оцінювати ситуацію, вжи
вати адекватних кроків для ліквідації конфліктів. Проте: 
хотілося б навести висловлену О.Я.Шумським думку у те
леграмі Х.Г.Раковському 30-го листопада після отриман
ня ним рішення п'ятірки відносно захоплених полонених у 
районі Народичів та в інших місцях. "Нами і петлюрівця
ми цей наліт роздутий у всій європейській і американській 
пресі і спосіб ліквідації цього нальоту, прийнятий 
київськими товаришами, викличе невигідне для нас вра
ження"29.

Представництво розпочало підготовку до майбутнього 
укладення між УСРР і Польщею торговельного договору. 
НКЗС підготував відповідні повноваження. "Уряд УСРР 
цим оголошує, що призначаються громадянин Олелько 
(чомусь у 1922 р. Шумський побажав зватися не Олексан
дром, а Олельком -  Д.С.) та громадяни Леонід Оболенсь- 
кий, Ісаія Хургін та Сергій Горчаків членами українсько- 
російської делегації для ведення переговорів з повноваж
ними представниками уряду Польщі про заключения в 
розвиток артикулу 21 Мирового договору від 18 березня
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1921 року торговельного договору між Україною і Поль
щею та підписання зазначеного договору від імені Ук
раїнського Радянського уряду"30.

28-го лютого заступник голови РаднаркомуУкраїни 
Д.З.Мануїльський підписав такі повноваження О.Шумсь- 
кому та С.Горчакову31.

Наступні переговори наочно довели правильність 
кроків уряду Радянської України на дальше зміцнення 
зв'язків з сусідньою Польщею, з іншими країнами Європи. 
Свідченням цьому може бути діяльність дипломатичних 
представництв ряду країн у столиці України -  Харкові. 
Наприкінці 1921 р. тут діяли: Польське посольство (Ф.Пу- 
ласький), Польська репатріаційна делегація (Стерже- 
мецький), Чехословацька торгова місія (Бенеш), Чехосло
вацька репатріаційна місія (Шагр), Литовське представ
ництво (Мошинський), Німецьке бюро у справах полоне
них (Зассе), австрійська репатріаційна місія (Багер), упов
новажений у справах латвійських біженців (Ульман), Ту
рецька репатріаційна місія (Риза-бей), Вірменська ре
патріаційна місія (Караханян), Перське генеральне кон
сульство (Абул-Алі)32.

УСРР все більше виходила на міжнародну арену, підпи
сала низку важливих угод в тому числі, з Польщею, Ту
реччиною, Австрією, Чехословаччиною і т.д. Початок 
цьому був покладений зовнішньополітичним курсом 
УСРР, зокрема, утворенням і практичною діяльністю пов
новажного представництва УСРР у Польщі.

* ЦДАГО України. - Ф. 39, оп. 4, спр. 237. - Арк. 43.
2 Там само. - Арк. 12.
3 Там само. - Арк. 46.
4 Там само. - Арк. 47.
5 Там само. - Арк. 52.
6 Українська РСР на міжнародній арені... - С. 289.
7 Ольшанский П.Н. Рижский договор и развитие советско- 

польских отношений 1921-1924 гг. - М: Наука, 1974. - С. 17-19.
8 ЦДАВО України. - Ф.Р-4, on. 1, спр. 14,-Арк. 35-37, 39.
9 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 6, спр. 13.-Арк. 29.
1° Там само.-Спр. 13-Арк. 7.
11 Коммунист.-1921.-17 трав.
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J2 ЦЦАВО України.-Ф.Р-4, оп.1, спр.616.-Арк.13.
13 Там само.-Спр. бЗІ.-Арк. 24.
14 Там само.-Спр. 670.-Арк.67.

Там само.-Спр. 670.-Арк. 87-89,91,108.
16 Там само.-Спр. 22.-Арк. 321-322.
*7 Там само.-Арк. 323.

Там само.-Арк. 359-360.
19 Там само.-Арк. 361.
20 Там само. - Спр. 570.-Арк. 14.
21 Там само.-Спр.543.-Арк.26.
22 Там само.-Ф. 2, оп. 2, спр. 12.-Арк. 226-228.
23 Там само.-Ф.Р-4, on. 1, спр. 569.-Арк. 135.
24 Там само.-Арк. 158.
25 Там само.-Ф.Р.-4, on. 1, спр. 569.-Арк. 158.
26 Там само.-Арк. 166.
27 Там само. - Арк. 183.
2° Там само.-Ф.Р-4, on. 1, спр. 569.-Арк. 185.
29 Там само.-Арк. 171.
30 Там само.
31 Там само.-Спр. 616,-Арк. 29.
32 Там само.-Ф. 1, оп. 2, спр. 466.-Арк. 129; спр. 467.-Арк. 2.

Дмит рук В.І,

"ПРАЗЬКА ВЕСНА" ТА ЇЇ ВПЛИВ НА 
РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ 

В УКРАЇНІ НА РУБЕЖІ 60-70-Х РР.

Демократичні процеси, що відбувалися в Чехословач- 
чині в 1968 р., повною мірою торкнулися і релігійного 
життя, поставили на порядок денний усунення тих викрив
лень і помилок, які мали місце протягом 50-60-х рр. Обра
ний чехословацьким керівництвом шлях, спрямований на 
побудову соціалізму з людським обличчям, відкрив нові 
можливості для легалізації і відновлення діяльності тих 
релігійних конфесій^ які невиправдано і необгрунтовано 
дискримінувалися. Йшлося, перш за все, про Греко-като- 
лицьку церкву на Пряшівщині, яка в 1950 р. під тиском 
владних структур була змушена заявити про свій самороз
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пуск і перехід під юрисдикцію Російської православної 
церкви.

Поряд з Львівським (1946 р.) та Ужгородським (1949 р.) 
соборами події в Пряшеві 1950 р. складають одну з най- 
трагічніших сторінок в літописі ГКЦ. Спираючись на 
досвід вищого політичного керівництва СРСР, яке вже 
встигло завдати католикам східного обряду нищівного 
удару, комуністичний режим в Чехословаччині 28 квітня 
1950 р. в спішному порядку скликав т.зв. Пряшівський си
нод, який і мав вирішити долю близько 300 парафій 
Пряшівської єпархії і понад 300 тис.віруючих1.

Як свідчать сучасники, Пряшівський синод, відомий 
також як "Акція П" (акція православізації), зібраний в залі 
прящівського готелю "Чорний орел", являв собою дуже 
сумне видовище. Два десятки священиків, делегатів сіл, не- 
вдаючись до особливих подробиць, швидко і безумовно 
винесли свій вердикт. Наприкінці цієї прикрої церемонії 
один із священиків проголосив: "Ave Caesar, morituri te 
salutant!" ("Живи, Цезарю (Московський патріарх), на 
страту роковані (греко-католики) тебе вітають!").

На жаль, ці випадково кинуті слова виявились проро
чими. Внаслідок репресій і переслідувань вкоротили жит
тя десятки ієрархів, священнослужителів і віруючих ГКЦ.

Одним з перших потрапив у жорна репресій єпископ 
греко-католиків у Чехословаччині Павло Гойдич. Його 
життя і сьогодні залишається прикладом самовідданого 
служіння вірі, незрадливості виробленим моральним при
нципам.

Народився єпископ П.Гойдич 17 липня 1888 р. в
с.Руські Пекляни на Пряшівщині. Студіював богослов’я в 
Будапешті. В 1922 р. вступив до ордену Василіан у Мука- 
чеві. В березні 1927 р. висвячений в Римі на єпископа і при
значений очолювати Пряшівську єпархію2.

На перших порах після Пряшівського синоду органи 
державної безпеки Чехословаччини виявили лояльність до 
опального єпископа. Разом з рідною сестрою його ізолю
вали в курортному місті в Татрах, де він міг вести хоча і не 
дуже вільний, але й необтяжливий спосіб життя. Однак 
так тривало недовго. Вже приблизно через місяць, 28

289



квітня 1950 р. владику було заарештовано і відправлено до 
створеного нашвидкуруч у Францисканському монастирі 
у Бачу концентраційного табору. 15 січня 1951 р. його бу
ло засуджено у Братиславі до довічного ув’язнення. В 
тюрмі у Леопольдові 17 липня 1960 р. єпископ П.Гойдич 
зустрів свою мученицьку смерть3.

Трагічно склалася доля єпископа-помічника Пряшів- 
ської єпархії Василя Гопка. Уродженець Пряшівщини, він 
народився 21 квітня 1904 р. в с.Грабське. Теологічну 
освіту здобув у місцевій Духовній семінарії. Виконував 
служіння в різних парафіях Чехословаччини. В 1934 р. ор
ганізував і очолив Українську греко-католицьку парафію 
у Празі. Одночасно навчався у Кардовому університеті, де 
отримав ступінь доктора богослов’я. 11 травня 1947 р. 
висвячений на єпископа-помічника Пряшівської єпархії, 
докладав чимало зусиль для зміцнення греко-католицьких 
парафій у регіоні.

Сподівання єпископа В.Гопка на піднесення Ук
раїнської греко-католицької церкви в Чехословаччині 
враз перекреслив Пряшівський синод. За ним 28 квітня 
1950 р. слідував арешт і майже п’ятнадцятирічне ув’язнен
ня в тюрмах у Леопольдові, Валдинцях, Мирові, Рузині4.

Позбавлення волі, можливості служіння, фізичні і мо
ральні випробування очікували також греко-католицьких 
священиків Ю.Буйняка, О.Кнєжа, І.Фазекаша, М.Ройко- 
вича, А.Адамковича та інших. Наприклад, високоосвіче
ний священик Юрій Буйняк тривалий час був змушений 
працювати на залізниці стрілочником, вантажником, ос
воїти для себе незвичну професію кахляра5.

Світло в кінці тунелю греко-католицькі священики і 
віруючі побачили взимку-весною 1968 р., коли демократи
зація всіх сторін суспільного життя була проголошена не
одмінною умовою подальшого розвитку ЧССР. 19 берез
ня 1968 р. єпископ В.Гопко звернувся до парламенту Че
хословаччини з проханням відновити статус Греко-като
лицької церкви, створити всі необхідні умови для її існу
вання. Згадане звернення підтримало близько 40 тис. віру
ючих, які поставили свої підписи під відповідною пе
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тицією. Через два тижні, 5 квітня 1968 р. єпископ В.Гопко 
зустрівся з ієрархами РПЦ в Чехословаччині та представ
никами уряду ЧССР, намагався переконати їх в необ
хідності і своєчасності відновлення історичної справедлив 
вості. Аналогічні питання піднімав він на зустрічі 9 квітня 
з Густавом Гусаком, який репрезентував партійно-держав
не керівництво ЧССР, та представниками Ватикану.

Позитивні моменти на переговорах з керівництвом 
країни, делегаціями інших релігійних конфесій дали змогу 
ініціативній групі, очолюваній В.Гопком, перейти до кон
кретних практичних кроків. 10 квітня 1968 р. вона зібрала 
в м.Кошице 113 українських і словацьких греко-католиць- 
ких священиків, які в свою чергу утворили 
постійнодіючий комітет Греко-католицької церкви, ухва
лили ряд резолюцій, спрямованих на легалізацію ГКЦ6. В 
одній з них, зокрема, говорилося "...Ми, священики Греко- 
католицької Церкви, щиро вітаємо в нашій батьківщині 
демократичний процес. А маємо на це власну причину, бо 
він дає нам надію, що кривди та безправ’я, що були за
подіяні нам, греко-католикам, протягом останніх 18 років, 
будуть уповні направлені...

Ми, греко-католицькі священики, яких з людського, 
громадянського та станового боку незаконно покривди
ли, з нагоди нашої сьогоднішньої зустрічі та в імені наших 
вірних проголошуємо т.зв. Пряшівський собор з 1950 р. 
недійсним, бо його організували в обманливий спосіб і в 
суперечності з державними та церковними законами. То
му ми вимагаємо:

1. Щоб державні чиновники чим скоріше проголосили, 
що Греко-католицька Церква в Чехо-Словаччині не була 
зліквідована й тому греко-католики можуть свобідно при
знаватися до віри своїх батьків.

2. Щоб реабілітувати Греко-католицьку Церкву в Че
хо-Словаччині як релігійну спільноту й уважати її як перед 
законом, так і в практиці, рівноправною з іншими призна
ними державою Церквами і як теж засадничо та вповні ре
абілітувати греко-католицьких єпископів, священиків, мо
нахів і монахинь, а теж всіх греко-католицьких вірних. Ви
магаємо, щоб ця реабілітація була переведена негайно, то
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му що цей незаконний стан триває ще досі..."7.
Зважаючи на численні звернення віруючих, 13 червня 

1968 р. уряд ЧССР легалізував в країні Греко-католицьку 
церкву і погодився з відкриттям Пряшівської єпархії. 22 
червня в своїй статті "Свобода віросповідання ре
алізується" про цю подію повідомила чехословацька 
офіціозна газета "Руде право". Одночасно з цим проводив
ся плебісцит, в ході якого 205 парафій, насильно підпоряд
кованих РПЦ, повернулися до Греко-католицької церкви. 
Важливою подією в житті католиків східного обряду в Че- 
хословаччині стало повернення їм 7 липня 1968 р. кафед
рального собору св.Іоанна Хрестителя у Пряшеві**.

За процесами, що проходили в середовищі греко-като
ликів, власне і інших релігійних конфесій, з тривогою 
спостерігало Посольство СРСР в Чехословаччині, яке ре
гулярно інформувало ЦК КПРС, Міністерство закордон
них справ, інші зацікавлені міністерства і відомства про 
активізацію релігійного життя в ЧССР, розширення впли
ву ГКЦ. Так, 26 квітня 1968 р. в своїй шифрограмі за №198 
воно повідомляло ЦК КПРС про те, що за короткий 
проміжок часу на адресу ЦК КПЧ, особисто Олександра 
Дубчека надійшло 55 листів, петицій, резолюцій, супро
воджених підписами священнослужителів і віруючих. В 
них серед іншого ставилися питання відміни жорсткого 
державного контролю над церквою, відновлення діяль
ності ліквідованих під тиском владних структур 
релігійних конфесій, реабілітації репресованих, встанов
лення компенсації за втрачене церковне майно, надання 
дозволу будівництва храмів тощо^.

Подібний інтерес радянського посольства в ЧССР до 
релігійного життя в Чехословаччині, боротьби греко-ка
толиків за свої права був невипадковим. За тим, що відбу-; 
валося в центрі Європи, з хвилюванням спостерігали сотні 
тисяч католиків східного обряду в республіках колишньо
го СРСР і, в першу чергу, в Україні. Надто болісними за
лишалися для них наслідки Львівського та Ужгородсько
го соборів. Відомо, що лише в 1946-1956 рр. насильниць
кими методами було переорієнтовано у православ’я 2959
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греко-католицьких храмів з 3147,1241 священик з 183210.
Зібрані дійшлими чиновниками показники аж ніяк не 

відображали тих глибинних процесів, що відбувалися в 
УГЮД. Переважна більшість священнослужителів і вірую
чих так і не зреклася віри своїх батьків, в пасивній, а інко
ли і в активній формі продовжувала чинити опір духовній 
експансії. їхні настрої просто і зрозуміло висловив один із 
священиків Берегівського району Закарпатської області, 
який в присутності своїх земляків прямо заявив: "Для мене 
недійсні ніякі розпорядження єпископів, що знаходяться 
під управлінням самозванця Алексія, який такий же бан
дит, яким був Джугашвілі, портрети якого ріїїіенням уря
ду викидаються з різних офіційних приміщень. Джугашві
лі і Алексій - це антихристи, на яких розповсюджується ха
рактеристика одкровення в цифрі 666. Греко-католицьку 
церкву ліквідували Джугашвілі з Алєксієм. Скоро буде но
ве рішення уряду і наша церква буде відновлена"11.

В 50-60-х рр. переслідувана, загнана в катакомби Гре- 
ко-католицька церква не лише продовжувала жити, а й 
здобувала все нових і нових прибічників, які передавали 
віру своїм дітям і онукам.

Вслухуючись в передачі західних радіостанцій, отриму
ючи чутки про перемоги своїх братів і сестер по вірі в Че- 
хословаччині, українські католики східного обряду щиро 
вірили у відродження УГКЦ і на рідних землях. Так, гре- 
ко-католицький священик М.Залізняк з Львівської області 
У розмові з віруючими говорив: "...Правильно роблять 
уніати в Чехословаччині. Вони настійно домагалися своєї 
Церкви і вони цього домоглися. Ми також повинні вима
гати у влади задоволення наших законних прав"12.

Група священиків Закарпатської області у листі до Вер
ховної Ради УРСР заявила, що вона не припинить 
служіння і буде усіма можливими засобами добиватися 
відновлення УГКЦ. Пояснюючи непохитність своєї по
зиції, один з них говорив: "...Я - священик і мій обов’язок 
Додержуватися присяги, даної Греко-католицькій церкві. 
Служби проводив і буду проводити, а взагалі, скоро при
йде час, коли Ви будете реєструвати греко-католицькі цер
кви"13.
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З погляду на такий перебіг подій, не приховуючи зане
покоєння, Голова Ради у справах релігій при Раді 
Міністрів СРСР В.Куроєдов повідомляв ЦК КПРС: "В 
зв’язку з подіями в Чехословаччині в західних областях 
України активізували протизаконну націоналістичну 
діяльність священнослужителі, монахи і фанатично наст
роєні віруючі колишньої уніатської церкви. Вони отрую
ють свідомість віруючих буржуазно-націоналістичними 
ідеями про "самостійну Україну", особливу національну 
місію Української католицької церкви східного обряду, 
прагнучи навіяти віруючому, що зараз здійснюється ру
сифікація українців і підсобником в цьому є Російська пра
вославна церква..."14.

Суттєвою підтримкою в боротьбі українських греко- 
католиків стала позиція Ватикану. Зокрема, широкий сві
товий резонанс отримали рішення Папи Римського 
Павла VI звести митрополита Йосипа Сліпого* в сан кар
динала і призначити його главою УГКЦ. Останній, про
бувши близько двох десятиріч у радянських в’язницях і та
борах, став символом нескореності і життєздатності
у т к ц .

В червні 1968 р. кардинал Й.Сліпий направив до Пре
зидії Верховної Ради УРСР жорстку за своїм тоном пе
тицію, в якій вимагав легалізацію УГКЦ, реабілітацію 
репресованих в різний час священнослужителів і вірую
чих. Посилаючись на "недавні події в світі" <маються на

* Сліпий (Коберницький-Дичковський) Йосип (1892-1984). 
З 1922 р. - професор догматики, а з 1929 р. - ректор Духовної 
семінарії у Львові, засновник Богословської Академії і Богос
ловського Наукового товариства. У вересні 1939 р. призначе
ний на Галицький митрополичий престол, а в жовтні т.р. вис
вячений в сан архієпископа Галицького і коад’ютора митро
полита А.Шептицького. 1 листопада 1944 р. став Галицьким 
митрополитом. У квітні 1945 р. заарештований органами 
НКВС. Відбував ув’язнення в Сибіру, Мордовії, Заполяр’ї  ' 
лютого 1963 р. під тиском світової громадськості звільнений з 
ув’язнення і виїхав до Риму. Помер у Римі, в 1992 р. за участи? 
Президента України Л.М.Кравчука перепохований у Собор1 
св.Юра у Львові.
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увазі події в Чехословаччині - авт.>, він висловлював 
сподівання, що владні структури в Україні знайдуть в собі 
сили прийняти чесне і справедливе рішення. "...Останні 
всесвітні події, - писав Й.Сліпий Голові Президії Верхов
ної Ради УРСР Д.С.Коротченку, - спонукають мене звер
нутися до Вас, громадянин Голова, з усильним проханням 
привернути давні права, які мала наша церква в Радянсь
кому Союзі, а які скасовано не правим, а тільки адмі
ністративним порядком. Воно не тільки болить нас, ук- 
раїнців-католиків (греко-католиків), але дуже дивує всіх, 
що ми, українці, позбавлені релігійних прав, коли ними 
користуються на Україні інші національні меншини"15.

Прагнучи привернути увагу світової громадськості до 
проблем УГКЦ, об’єднати в боротьбі за її легалізацію в 
Україні українську діаспору, кардинал Й.Сліпий в липні- 
серпні 1968 р. здійснив поїздку до Сполучених Штатів 
Америки, зустрівся з делегаціями численних українських 
релігійних, наукових і культурних організацій. Підсумову
ючи її результати, Президент США Л.Джонсон відзначив: 
"Це велика приємність для мене приєднатися до визнач
них провідників української спільноти з привітанням Вас з 
нагоди Ваших перших відвідин наших терен. Американсь
кий народ поважає Вас як слугу Вашої церкви і Вашого 
улюбленого народу. Ваші терпіння і просвята повинні 
надихнути всіх наших громадян до підтримки справи волі 
і людської гідності скрізь і всюди"16.

В кінці 60-х рр., отримавши своїх реальних і авторитет
них провідників, маючи перед собою досвід Чехословач- 
чини, рух за легалізацію Української греко-католицької 
Церкви піднявся на новий більш високий щабель, пере
йшов від активної оборони до наступу. Зокрема в облас
тях Західної України вже влітку 1968 р. спостерігалися 
спроби повернення греко-католицьких церков, незаконно 
переданих РПЦ на рубежі 40-50-х рр. Таким чином като
ликами східного обряду було зайнято 12 храмів у 
Львівській, 15 - в Закарпатській, 3 - в Івано-Франківській 
областях17.

Одночасно з цим віруючі докладали всіх зусиль для 
відбудови і ремонту закритих культових споруд, які не ви
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користовувалися в народногосподарських і культурних 
цілях. Так, на кошти населення були відновлені храми в 
селах Вербіж Миколаївського району, Пиняни Самбір- 
ського району Львівської області та інші18.

В Закарпатській області під греко-католицькі були пе
реобладнані церкви в селах Бедевля, Руське Поле 
Тячівського району, Матієво, Малі Копані, Боржавське 
Виноградівського району, Лоза, Ільниця Іршавського 
району та інші19. Поступово легалізовували свою діяль
ність і греко-католицькі священики, що відмовлялися виз
навати рішення Львівського і Ужгородського соборів. 
Зокрема у Львівській області таких нараховувалося 144, в 
Закарпатській області - 18920. Офіційно працюючи на 
підприємствах, в державних організаціях та установах, во
ни проводили служби і виконували обряди у своїх 
регіонах. Наприклад, в с.Мшані Городоцького району 
Львівської області відправляв службу греко-католицький 
священик М.Залізняк, який в м.Львові обіймав скромну 
посаду бухгалтера однієї з аптек21.

Аналізуючи численні документи, хроніку релігійного 
життя, свідчення очевидців, можна помітити, що вже в 
кінці 60-х рр. Російська православна церква в Західній Ук
раїні поступово починає втрачати завойовані за допомо
гою владних структур позиції. Дещо панікуючи, екзарх 
України митрополит Філарет (М.А.Денисенко) в липні 
1968 р. звернувся до Уповноваженого Ради у справах 
релігій при Раді Міністрів СРСР по УРСР К.З.Литвина з 
пропозиціями по протидії УГКЦ на Західній Україні. Во
ни передбачали видання спеціальної літератури, комплекс 
інших ідеологічних заходів22. Ініціативу митрополита 
Філарета повністю підтримав завідувач відділом пропа
ганди і агітації ЦК КПУ Г.Шевель, який визнав за 
доцільне для боротьби з греко-католиками "...використа
ти... Російську православну церкву, яка завжди виступала 
проти уніатства"23.

В арсеналі владних структур зберігався ще один вип
равданий десятиріччями засіб - засіб політичних репресій- 
Так, в жовтні 1968 р. зазнали переслідувань священики
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УГКЦ М.Дейнека, Й.Воровський, І.Цегельський, Г.Мот- 
ківський, П.Василишин, І.Лопотчак, В.Стернюк та інші24.

23 вересня 1969 р. Львівський обласний суд засудив до 
трьох років позбавлення волі у виправно-трудових табо
рах 66-річного керівника нелегального єпископату УГКЦ 
Василя Величківського. Як довідуємося з інформації Вер
ховного Суду УРСР, його провина полягала в тому, що 
він ".і.в порушення законів про релігійні культи проводив 
активну організаційну роботу по відродженню уніатства в 
західних областях України. Зокрема, він надавав право не- 
зареєстрованим уніатським священикам відправляти бо
гослужіння, розповсюджувати фоторепродукції з текста
ми релігійного змісту, хвалив діяльність курсів по підго
товці священиків-уніатів..."25

Майже одночасно, 12 червня 1969 р. Івано-Франків
ським обласним Судом до трьох років виправно-трудових 
таборів суворого режиму з наступним п’ятирічним заслан
ням був засуджений греко-католицький професор тео
логії, автор ряДу богословських праць 70-річний Роман 
Бахталовський2®. Подібні випадки були непоодинокими.

Разом з тим, ні масовані ідеологічні кампанії, ні утиски, 
ні політичні репресії не зламали волі віруючих УГКЦ, не 
відвернули бажання боротися за легалізацію Греко-като- 
лицької церкви. За звітами уповноважених у справах релі
гій на 1972 р. у Львівській, Закарпатській, Івано-Франків
ській та Тернопільській областях вже налічувалося понад 
800 священиків і ченців УГКЦ проти 400 в другій половині 
60-х рр., на нелегальному становищі продовжували діяти 
Львівське, Станіславське, Перемишлянське єпархіальні 
Управління Української греко-католицької церкви.

Безкомпромісна послідовна боротьба протягом більш 
як чотирьох десятиріч принесла віруючим УГКЦ довгож
дану перемогу. 1 грудня 1989 р. голова Ради у справах 
релігій при Раді Міністрів УРСР М.Колесник за кілька го
дин до зустрічі М.Горбачова з Іоанном-Павлом II при- 
ДЮдно заявив про надання греко-католицьким грома
дам права реєстрацій, як і іншим релігійним конфесіям.

Спираючись на викладені матеріали, можна твердити, 
•До події 1968 р. в Чехословаччині відіграли помітну роль
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в активізації релігійних процесів в Украні, сприяли підне
сенню руху за легалізацію Української греко-католицької 
церкви, вселяли впевненість у можливості досягнення пос
тавлених завдань і цілей.

1 Є.Бомбова про ліквідацію ГКЦ на Пряшівщині та 
ув’язнення єп. Василя Г опка//Мартирологія українських 
церков.-Торонто-Балтимор: Українське видавництво "Смоло
скип1' ім.В.Симоненка, 1985.-Т. 2.-С. 368.

2 Мартирологія українських церков.-Т. 2.-С. 104.
3 Єп.В.Гопко. Про ув’язнення і смерть єп.Павла Гойдана 

//Мартирологія українських церков.-Т. 2.-С. 352;
4 Мартирологія українських церков.-Т. 2.-С. 104.
5 Є.Бомбова про ліквідацію ГКЦ на Пряшівщині //Ма

ртирологія...-Т. 2.-С. 369.
° Мартирологія українських церков.-Т. 2.-С. 86.
2 Резолюція в справі привернення прав Греко-католицькій 

Церкві в Чехо-Словаччині//Мартирологія...-Т. 2.-С. 372-374.
® Мартирологія українських церков.-Т. 2.-С. 86.
9 Російський державний архів новітньої історії (далі - 

РДАНІ).-Ф. 5, оп. 60, спр. 24.-Арк. 56.
10 Центральний державний архів громадських об’єднань 

України.-Ф. 1, оп. 24, спр. 4263.-Арк. 203.
11 Там само.-Арк. 297.
12 РДАНІ.-Ф. 5, оп. 60, спр. 24.-Арк. 154.
13 Там само.-Арк. 155.
14 Там само.-Арк. 156.

ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 31, спр. 3456,-Арк. 44.
16 Там само.-Арк. 59.
17 РДАНІ.-Ф. 5, оп. 60, спр. 24.-Арк. 155.
18 Центральний державний архів вищих органів влади і 

управління України.-Ф. 4648, оп. 5, спр. І83.-Арк. 3.
19 Там само.-Арк. 33.
20 Там само.-Арк. 2, 32.
21 Там само.-Арк. 3.
22 ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 25, спр. 42.-Арк. 34-35.
23 Там само.-Арк. 29-30.
24 Український вісник.-1970.-Вип. 1-2.-Париж-Балтимор- 

Смолоскип, 1971.-С. 58-59.
2$ ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 25, спр. 205.-Арк. 94.
2*> Архів Управління Служби безпеки України в Івано- 

Франківській області.-Спр. 7497-П.-Арк. 246-252.

298







М ісінкевич Л.Л.

ОРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИ 
ЦЬКОІ РОБОТИ СЕРЕД ПОЛЬСЬКОГО 

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
В 20-Х РОКАХ

Політика коренізації неоднозначно оцінюється сучас
ними дослідниками. Незважаючи на полярність думок, 
вони єдині в тому, що здійснення політики коренізації 
стало непересічним явищем в історії України, значною 
мірою сприяло національному і культурному відроджен
ню як українського народу, так і інших народів, для яких 
Україна стала другою Батьківщиною.

Переконатися в цьому можна звернувшись до аналі
тичних матеріалів апарату Уповноваженого народного 
комісаріату закордонних справ СРСР в УСРР, Центра
льної комісії у справах національних меншин при 
ВУЦВК, а також відповідних документів, підготовлених 
до Всеукраїнських конференцій, присвячених питанням 
національного і культурного розвитку деяких націо
нальних груп.

Особливо активно національно-культурна робота 
здійснювалася серед польського населення, яке в силу 
історичних умов посідало одне з перших місць серед 
інших національних груп.

Конкретні завдання в сфері національно-культурної 
роботи серед національних груп поставила І Всеук
раїнська нарада. В її резолюції відзначалося:

1) “Недостатнє охоплення дітей школами з націона
льними мовами висуває завдання розширення мережі 
Шкіл на національних мовах і збільшення кількості ком
плектів в існуючих школах з викладанням на національ
них мовах. Одночасно з цим необхідно приділити більше 
Уваги розширенню дошкільних установ з національними 
Мовами.

2) Необхідно створити сприятливі умови для дітей
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національних меншин стосовно продовження своєї 
освіти національною мовою. З цією метою слід розши
рити мережу семирічок, створюючи при них інтернати...

4) Політична освіта серед національних меншин по
винна виражатися в ліквідації неписьменності; створен
ня достатньої кількості хат-читалень, клубів, бібліотек 
тощо. Кіно, радіо та інше слід пристосувати до обслуго
вування національних меншин їх рідною мовою.

5) Черговою необхідністю в роботі по задоволенню 
культурних потреб національних меншин є створення 
достатньої кількості профшкіл. Поставити питання пе
ред Наркомосом, Наркомфіном та виконкомами про 
закріплення цих заходів. З метою підготовки викладачів 
для шкіл національних меншин забезпечити достатню 
мережу педагогічних вузів та їх матеріальне зміцнення.

6) Задоволення всіх культурних потреб національних 
меншин пов’язане з налагодженням видавничої роботи 
національними мовами. Необхідний всебічний розвиток 
роботи української філії Центравидава народів СРСР і 
налагодження роботи по наближенню книги до широ
ких верств населення. Звернути особливу увагу на зде
шевлення книг для національних меншин...”1.

Стрижнем національно-культурної політики серед 
польського населення в 20-х рр. стало здійснення заходів 
по втіленню в життя Декрету про рівноправність мов. 
Останнє знайшло своє відображення у переведенні на 
національну мову діловодства радянських органів, ве
дення судочинства польською мовою. Наприклад, 
польські судові камери вже 1925 р. існували в Проску
рові, Пулині, Полонному, Козятині2.

Одночасно з цим у досліджуваний період виняткову 
актуальність набувало завдання підготовки польських 
національних кадрів, в першу чергу викладачів і вчи
телів для польських вищих навчальних закладів, 
технікумів, шкіл. З наведеної таблиці переконуємося, шо 
відсоток забезпечення польських шкіл педагогічними 
кадрами був значно нижчим, ніж українських3.
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Роки Кількість
польських
вчителів

В них % охоплення 
польських дітей 
дошкільного віку

вчителів дітей В ПОЛЬСЬКИХ
школах

в українських 
школах

1923-24 245 332 11378 17,6 27,0
1924-25 255 429 14606 22,6 35,8
1925-26 337 534 20460 31,7

Як відзначала Центральна комісія у справах 
національних меншин при ВУЦВК, “польське населення 
надзвичайно чутливо ставиться до питання про школу, 
боляче реагує на будь-яке, навіть неіснуюче, гірше ста
новище польської школи, ніж іншої національності, вба
чаючи в цьому національне пригнічення і переслідуван
ня”*.

Виходячи з цього; були здійснені певні кроки по вдос
коналенню мережі польських навчальних закладів. Так, 
значно розширилися можливості Київських польських 
педагогічних курсів, на яких вже у першій половині 20-х 
рр. навчалося більше 100 чоловік. У 1926 р. ЦКНМ при 
ВУЦВК здійснила практичні кроки по організації в 
м.Києві польського інституту народної освіти5.

ЦКНМ спільно з Народним комісаріатом освіти ре
комендувало залучати до роботи в польських навчаль
них закладах кращі педагогічні сили. На це також 
націлювало Польбюро ЦК КП(б)У, яке своєю постано
вою, прийнятою в 1926 р., рекомендувало:

а) Вважати за необхідне в першу чергу відкрити 
польські школи в тих польських сільрадах, де шкіл ще 
немає;

б) Переглянути особовий склад польського учитель
ства в польських сільрадах з метою направлення туди 
кращих учительських сил;

в) Вільні вчительські сили використовувати в двох на
прямках: на відкритті нових шкіл там, де цього вимага

301



ють політичні міркування і згодом для розширення існу
ючих шкіл, в першу чергу в польських сільських радах;

г) Переглянути мережу польських шкіл з метою Її 
раціональної побудови”6.

Здійснені заходи, безперечно, давали свої позитивні 
результати. Зокрема, в 1925/26 навчальному році мережа 
шкіл зросла з 255 в 1924/25 рр. до 337. Кількість дітей в 
школах за відповідний період збільшилася з 14606 до 
20460. Охоплення дітей польськими національними 
школами досягло 31,7 відсотка. Значно збільшилася і 
кількість вчителів в польських школах, яких на 1926 р. 
вже нараховувалося 5347. Разом з тим, в середині 20-х 
років ЦКНМ неодноразово звертала увагу владних 
структур на наявні випадки низького рівня підготовки і 
перепідготовки польських вчителів. До вищих навчаль
них закладів направлялися непідготовлені особи, які не 
мали змоги здійснювати і розпочинати навчання. Щоб 
запобігати подібним випадкам, в ряді міст, зокрема у 
Києві, Вінниці, Херсоні та ін. створювалися спеціальні 
підготовчі курси, зорієнтовані на ретельний відбір май
бутніх студентів.

Акцентуючи увагу на необхідності розширення ме
режі польських національних шкіл, підготовці 
національних педагогічних кадрів. ЦКНМ та Раднацмен 
при НКО УСРР наголошували на необхідності створен
ня відповідних польських класів в українських школах, 
викладання польської мови тощо.

Однією з перших на Поділлі ввела польську мову в 
свої навчальні плани Велико-Медведівська 4-х річна 
школа Шепетівського округу. За постановою загальних 
зборів селян від 29 листопада 1924 р. її було доручено 
викладати вчительці української мови Черняк8.

На жаль, подібні ініціативи нерідко наштовхувалися 
на протидію місцевих керівників. Так, на території 
Подільської губернії, спираючись на нововведене понят
тя “українці-католики”, радянські та освітні органи не- 
виправдано зарахували до українців частину польського 
населення. Причому, критерій визначення націоналі
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ності по районах був найрізноманітніший. Так, Ярмоли- 
нецький райвиконком вважав поляками лише урод
женців Польщі, Бахматовецький райвиконком - осіб, які 
не володіли українською мовою, Фельштинський райви
конком спирався на самовизнання громадян9. Останнє 
стало причиною гальмування важливих заходів щодо 
проведення культурно-освітньої роботи серед польської 
національної меншини регіону.

За постановою Раднаркому УСРР в Кам’янецький, 
Проскурівський, Могилівський округи була відряджена 
урядова комісія, яка негативно оцінила становище у зга
даних округах. На основі її висновків польбюро ЦК 
КП(б)У ухвалило постанову, якою визнало: “...Лінія III, 
Всеукраїнської конференції польбюро в питанні про т.з. 
“українців-католиків” до цього часу в ряді районів усіх 
перерахованих округів (в т.ч. колишньої Подільської гу
бернії) недостатньо зрозуміла. В зв’язку з цим робота се
ред польського населення цих місцевостей утруд
нюється. Нерозуміння партійної лінії про “українців-ка
толиків” парторганізацією округу, заперечення наяв
ності поляків в округах ...не дали можливості польбюро 
відповідним чином розгорнути роботу”10.

Паралельно з підготовкою педагогічних кадрів,: 
вирішенням повсякденних питань, пов’язаних з відкрит
тям національних шкіл, польських класів в українських 
школах, доланням опору окремих місцевих керівників, 
ЦКНМ при ВУЦВК разом із Наркомосом доводилося 
вирішувати проблему зміцнення матеріальної бази поль
ських національних закладів освіти. Як засвідчують ак
ти перевірок, переважна більшість шкіл не мала 
відповідного інвентаря, навчальних посібників, працю
вала у непристосованих приміщеннях. Стурбованість 
Наркомосу викликала й забезпеченість шкіл підручника
ми. На 1926 р. повністю забезпеченою підручниками бу- 
ва лише одна школа, середньо - 92 і зовсім недостатньо - 
*10. Навчальні посібники в належній кількості мали ли- 
^8 25 шкіл, посередньо забезпечені - 95 і зовсім недо
статньо - 19011. Шкільна бібліотека с.Самчинці Брац- 
^вського району Тульчинського округу, наприклад, на
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раховувала лише 63 книги12.
Культурно-освітня робота серед польського населен

ня проводилася не тільки в напрямку шкільної освіти й 
відкриття польських вищих та середніх спеціальних на
вчальних закладів. Зусиллями ЦКНМ, Наркомосу, цен
тральних та місцевих владних структур створювалася 
мережа культурно-освітніх закладів, які ставили метою 
подолання неписьменності серед польського населення, 
піднесення його культурного рівня. Важливою формою 
роботи стало створення польських клубів, національних 
кутків при загальних клубах, хатах-читальнях і т.д., 
пунктів ліквідації неписьменності. Динаміку зростання 
цих закладів у середині 20-х рр. можна простежити на ос
нові таблиці13.

1924/25 1225/26

Кількість клубів і польських 
кутків при загальних клубах 13 24
Хати-читальні (самостійні) 42 80
Польських кутків при хатах-чи
тальнях 27 36
Сільбудів (самостійних) - 2
Польських кутків при сільбудах 2 18
Пунктів ліквідації неписьменності 150 189
В них навчалося 3000 9232

У ряді населених пунктів подібні культурно-освітні І 
заклади ставали справжніми осередками польської куль
тури. Зокрема, на хорошому рахунку перебувала хата-| 
читальня вже згадуваного с.Самчинці Брацлавського| 
району Тульчинського округу, яка нараховувала хоча, 
невелику,але різносторонню бібліотеку, передплачувала; 
З періодичні видання. Ось як характеризувала роботу; 
хати-читальні комісія окрвиконкому: “Молодь, за ви-- 
нятком жінок, відвідує хату майже щодня, доросле насе-j 
лення в свята ...Ведеться масова робота - читка книжок і, 
газет”14. Абонемент хати-чатальні у другій половині 20-
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х рр. обслуговував близько ЗО постійних читачів.
На жаль, подібні позитивні приклади знаходимо да

леко не в кожному населеному пункті. Надовго затягло-, 
ся відкриття хат-читалень в м.Кам’янці. Прийняті рішен
ня залишалися на папері. На окружній нараді польських 
працівників, яка відбувалася 22-26 грудня 1926 р. відзна
чалося, що, перш ніж схвалювати рішення про відкриттяі 
різного роду культосвітніх закладів, необхідно вирішити 
питання забезпечення їх літературою, плакатами, інвен
тарем тощо15.

ЦКНМ при ВУЦВК відзначала: “...B багатьох селах 
не вдалося привернути до діяльності хат-читалень вчи
телів. Мали місце випадки адміністрування з боку місце
вих керівників, які перешкоджали їх нормальному 
функціонуванню. Кампанія ліквідації неписьменності 
провалилася значною мірою внаслідок відсутності 
підручників”16.

Поліпшити становище мали термінові асигнування 
Наркомосу України, який в середині 20-х років виділив 
кошти на придбання і розсипку культурно-освітнім за-, 
кладам близько 25 тисяч екземплярів різноманітної літе-| 
ратури.

Держвидав України систематично не виконував за
мовлень по виданню літератури національними мовами. 
Невиправдано затягнися питання про створення польсь
кого національного видавництва та ін.

Повільно розгортала роботу створена в червні 1926 р. 
філія Центрального видавництва народів СРСР.

Культурні потреби польського населення 20-х рр. за
безпечували лише кілька національних періодичних ви
дань. Найбільш масовою серед них залишилася польсь
ка газета “Серп” з тиражем до 5-ти тисяч примірників з 
Широкою кореспондентською мережею.

На польську молодь було розраховано також видан
ая “Голос молоді”, яке мало близько‘2 тисяч передплат
ників та понад 100 кореспондентів. Більше 1000 пере
дплатників мав в Україні дитячий журнал “Будь готов”, 
*Чо видавався у Москві17.

Активізації культурно-освітньої роботи сприяли тра-
305



диційні на той час распубліканські огляди, які проходили 
під егідою газети “Серп”. Підкреслюючи їх важливість, го
лова Всеукраїнського ЦВК Г.Петровський, секретар 
ВУЦВК, голова ЦКНМ А.Буценко в своєму листі до ок
ружних та районних виконкомів у липні 1927 р. писали: 
“...Президія ВУЦВК прохає ОВК та РВК уважно постави
тися до цієї справи, обміркувати заходи, які можуть бути 
прийняті з вашого боку для найкращого проведення цієї 
кампанії та своєчасного виконання тих заходів, які 
намічені в основному плані проведення огляду. Головну 
увагу слід звернути на притягнення суспільної думки до 
справи огляду через громадські організації, округову пре
су, постановку інформації на засіданнях рад, притягуючи 
до роботи членів ВУЦВК, ОВК, РВК, - рад - головним чи
ном поляків”18.

Позитивно оцінюючи сам факт проведення таких ог
лядів, не можна водночас не відзначити, що в ряді ви
падків вони набували характеру кампаній і мали не 
стільки практичне, скільки ідеологічне значення.

Отже, в 20-х рр. здійснювалася різноманітна культур
но-освітня робота серед польського населення України, 
яка сприяла збереженню в Україні польської мови, культу
ри. На жаль, згортання політики коренізації у першій пол
овині 30-х років та пов’язані з цим політичні репресії, зве
ли нанівець її позитивні результати.

1 Державний архів Хмельницької обл.-Ф.Р-926, on. 1, спр- 
ІО.-Арк. 117, 118.

2 ЦДАВО України.-Ф. 413, on. 1, спр. 10..-Арк. 108.
3 Там само.-Оп. 2, спр. 5.-Арк. 22.
4 Там само.-Арк. 33.
5 Там само.
6 Там само.
7 Там само.-Арк. 34.
8 Державний архів Хмельницької обл.-Ф.Р-1086, on. 1, спр 

83.-Арк. 95.
9 ЦДАВО України.-Ф. 413, on. 1, спр. 99,-Арк. 90.
10 Там само.-Оп. 2, спр. 5.-Арк. 27.
11 Там само.-Арк. 34.
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12 Тамсамо.-Оп. 1, спр. 314.-Арк. 8.
J2 Там само.-Оп. 2, спр. 5.-Арк. 22.
14 Там само.-Оп. 1, спр. 314.-Арк. 8.
15 Держ.арх.Хмельницької обл.-Ф.Р-334, on. 1, спр. б.-Арк. 

75, 76.
}® ЦЦАВО України.-Ф. 413, on. 2, спр. 5.-Арк. 34.
17 Там само.-Арк. 34, 35.
18 Держ.арх.Хмельницької обл.-Ф.Р-334, on. 1, спр. б.-Арк.

Кротж НЛ.

ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОСВІТИ ЄВРЕЙСЬКОГО 
НАСЕЛЕННЯ НА ПОДІЛЛІ 

У 20-30-Х РР. XX СТ.

Вивчення проблем національних меншин на Україні 
має велике наукове і практичне значення. Логічно, що 
науковці насамперед повертаються до вивчення досвіду 
накопиченого у 20-30-х рр. XX ст., коли активно розви
валася національна освіта, велося національно-культур
не будівництво. На той час в Україні проживали 95% 
болгар, 82% молдаван, 75% чехів, 48% поляків, 40% 
німців, 25% греків і 52% євреїв від загальної кількості 
національних меншин в СРСР. На Поділлі євреї стано
вили більшість населення містечок, що мало свою давню 
історію, пов’язану з так званою “зоною осідлості”.

Варто підкреслити, що запровадження національної 
освіти розглядалося на державному рівні одним із 
пріоритетних уже у період української революції. Це, 
зокрема, засвідчує звернення Центральної Ради до на
родів України у березні 1917 р. У ньому підкреслювало
ся: “Повнота національного життя, якого ми добивали
ся для українського народу, не повинна затопляти, обме
жувати для інших народностей їх змагання до свободно
го розвитку своєї культурної і національної стихії. 
Нітрохи! Ми не на те цілими поколіннями боролися і 
страждали за право нашого народу, щоб з хвилею, коли
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ті права будуть здобуті, поставити іншу мету - приборку
вання слабких народностей і панування над національ
ними меншинами української землі”1.

У цей час починають відкриватися школи для 
національних меншин, налагоджується підготовка учи
тельських кардів. Під шкільне будівництво підводиться 
матеріально-технічне забезпечення. Однак, в умовах гос
трого військового протистояння великого розмаху ця 
робота в Україні не дістала. Більш наполегливо ре
алізується ця проблема із встановленням радянської вла
ди. Уже в 1919-1920 рр. формуються засади в організації 
освіти для національних меншин. Вони дістали позитив
ну оцінку на засіданні колегії наркомату освіти РСФРР, 
де про них інформував нарком освіти України 
Г.Ф.Гринько. У резолюції по цій доповіді підкреслюва
лася та енергія, з якою наркомос України запроваджував 
освіту робітників у розореній країні, схвалювалася 
політика по відношенню до населення, котре говорить 
українською мовою, висловлювалася надія, що нарко
мос України опікуватиметься збереженням російської 
культури, а також охороною культурних цінностей 
національних меншостей*.

Підкреслимо, що період 20-30-х років справедливо 
оцінюється дослідниками як період “українського 
відродження”, коли політика коренізації, що розпочала
ся у 1923 році, створила широкі можливості для розвит
ку освіти національних меншин, зокрема, єврейської. 
Офіційно ця політика була запроваджена Декретом РНК 
України від 27 липня 1923 р. “Про заходи в справі ук
раїнізації шкільно-виховних і культурно-освітніх уста
нов”3 та постановою ВУЦВКу та РНК УСРР від 1 серп
ня 1923 р. “Про заходи забезпечення рівноправності мов 
і допомоги розвитку української мови”4. ВУЦВК та 
РНК УСРР за 1922-1927 роки прийняли 99 важливих 
рішень, що регламентували постановку освіти 
національних меншин в Україні5. Серед них резолюція 
від 1.07.1925 р. по доповіді ЦКНМ про його роботу, ре' 
золюція по доповіді НКО “Про культурно-освітню р°"
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боту серед національних меншин” (1925 р.), “Про 
відпуск коштів на видання юридичної літератури на 
національних мовах” (1925 р.), “Про видачу київському 
видавництву “Культур-ліга” займу на видання літерату
ри на єврейській мові” (1926 р.), “Про задоволення куль
турних потреб національних меншин” (1926 р.).

Плідно працював у справі організації освіти 
національних меншин і Наркомос України, який тільки 
за 1925-1927 рр. в цьому плані розглянув понад ЗО важ
ливих питань®. В тому числі “Про сітку шкіл нацмен” 
(21.12.1925), “Про видавничий план ДВУ” (23.12.1925), 
“Про розширення сітки шкіл в районах вселення пересе
ленців” (2-15.01.1926), “Про участь в роботі комісій по 
виправленню етнографічної карти УСРР” (28.01.1926), 
“Про розширення і зміцнення культурно - освітньої ро
боти серед національниї меншин”.

У цих документах відпрацьовується схема освіти 
національних меншин, котра містила положення про те, 
що національна школа створюється там, де є не менше 
20 дітей національних меншин шкільного віку. В основі 
освіти національних меншин лежить 4-річна школа 
сільська, містечкова, міська, яка базується на рідній мові 
нацменшин. Крім цього, для кожної національності у 
районних центрах, більш великих містечках і містах 
відкривають 7-річки.

Цими документами на початковому етапі окреслю
ються основні напрямки шкільної освіти для національ
них меншин. Зокрема:

- розгортання нових шкіл першого та другого кон
центру в районах компактного проживання національ
них меншин, інших великих населених пунктах;

- перепрофілювання російських та українських шкіл в 
районах компактного проживання національних мен
шин;

- зміцнення матеріальної бази шкіл для національних 
меншин;

- переведення на державний бю дж ет т.з. договорних  
Шкіл, а також тих шкіл для національних меншин, щ о ут
римувалися за рахунок спеціальних коштів7.
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Все це сприяло тому, що кількість шкіл для 
національних меншин, зокрема єврейських, на Україні 
невпинно зростає. Якщо їх у 1925/1926 навч.році було 
295, то у наступному році стало 392. У той же час шкіл із 
подвійною мовою навчання зменшується. Якщо у: 
1925/1926 навч. році шкіл з українською та єврейською 
мовами навчання було 63, то у 1926/1927 році їх стало 23. 
Крім цього, в Україні діяло у 1926/1927 навч. році на 
єврейській мові навчання 4 педтехнікуми, 2 сільгоспшко- 
ли, 15 технічних профшкіл, 6 шкіл фабрично-заводсько
го навчання, 8 шкіл-кустарів, 1 сільгосптехнікум, 
відділення при НКО, відділення при робітфаку, 1 школа 
робітничої молоді, 1 шкільна майстерня8.

Про наявні проблеми у постановці освіти євреїв 
засвідчує те, що у ,1925/1926 навч. році охоплення на
вчанням дітей віком 8-14 років складало 58,1 %9. На ро
звиток шкіл єврейською мовою навчання негативно 
впливав низький рівень національної самосвідомості 
єврейського населення. Це було наслідком антисемітиз
му за часів царату, єврейських погромів періоду грома
дянської війни. Усі ці чинники змушували відмовлятися 
євреїв від рідної мови, культури, пристосовуватися до 
існуючих обставин10.

На це ще негативно впливало і те, що на місцях не бу
ло розуміння необхідності і важливості розвитку освіти 
національних меншин у цілому і євреїв зокрема. Про це 
свідчить лист секретаря ЦК КП(б)У С.В.Косіора від 22 
липня 1920 р. до Наркомату освіти України. У ньому 
йшлося: “За наявними відомостями у Києві до цих пір не 
організована євсекція при губнаросвіті. Пропонуємо 
вжити заходів до негайної організації такої секції. При ЇЇ 
організації слід домовитися з губкомом і делегувати до 
неї відповідних партійних працівників. Пропонуємо та
кож повідомити нам, які є у вас відомості про євсекці* 
при наросвітах інших губерній”11.

На такому загальному фоні проходила організація 
освіти євреїв на Поділлі. При цьому варто підкреслити, 
що єврейська національна освіта у цьому регіоні мала
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свої особливості. Для неї характерний швидкий кіль
кісний ріст на початковому етапі. За жовтень 1924 - бере
зень 1925 рр. кількість єврейських шкіл у Подільській гу
бернії виросла з 89 до 104. Майже удвічі зросла кількість 
учнів, що на березень 1925 р. складала 1500. Як підкрес
лювалося у звіті губінспектури освіти, такий ріст зумов
лювався вимогами містечкового населення, ініціативою 
євпрацівників. Новостворені школи, як правило, не ма
ли матеріальної бази. Навіть учителі у них утримували
ся переважно за рахунок населення. Однак спроби ор
ганів влади закрити такі школи викликали хвилю скарг, 
листів у газету “Эмес”, депутації у державні установи12.

У цілому єврейська національна освіта на Поділлі бу
ла досить розгалуженою, мала усі наявні тоді компонен
ти. Основу її, звичайно, складали загальноосвітні шко
ли. У Вінницькому, Гайсинському округах, Проскурові, 
Бершаді були дітбудинки, яких влада намагалася пере
творити у дитячі колони. Досить ефективно діяли пунк
ти ліквідації неписьменності, яких налічувалося 102 із 
охватом 3-35 чол. кожним13. Велася робота по створен
ню низки агрошкіл та шкіл сільськогосподарського на
ймитства. Досить плідно працював євтехнікум у м.Ка- 
м’янці-Подільському14. Євсекції діяли при Кам’янець- 
Подільському ІНО, Тульчинських, Проскурівських пед
курсах.

Для навчання активу організовувалися пересувні 
школи на єврейській мові. Вони були двох типів - для 
містечкового та сільського складу. Серед слухачів цих 
шкіл 10% складали партійці, 56% - комсомольці, 34% - 
безпартійні. У резолюції, прийнятій за підсумками 
1926/1927 навч. року відмічалося як позитив велику 
кількість жінок серед числа слухачів таких шкіл. Серед 
недоліків підкреслювалося мале число селян, рекоменду
валося не переобтяжувати навчальний план пересувних 
шкіл за рахунок географії, арифметики, мовознавства, 
активніше використовувати місцевий матеріал, що до
зволить досягти кращих результатів у навчанні15.

Кількісний ріст євшкіл гостро поставив проблему за
безпечена їх учительськими кадрами. На початок 1925 р.
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в губернії працювало 500 учителів і лише 80 із них про-, 
йшли перепідготовку на курсах16. З метою радянізаціїі 
учительства активно використовувалися безпартійні, 
конференції, яких тільки у 1924 р. пройшло 38 (по дві - у, 
Могильові, Проскурові, Барі, Тульчині, Хмельнику, 
Жмеринці, Віїшиці, по одній - у Попонному, Кам’янці,, 
Літині, Немирові)1'. На них вирішувалися важливі пи
тання виховання учительства, подальших перспектив. 
Так, у резолюції губконференції євкультпрацівників (12-. 
15 квітня 1925 р.) на доповідь губєвбюро наголошувало
ся, що в галузі дошкільної освіти важливо будівництво 
мережі єврейських дошкільних закладів, що були 
ліквідовані у період НЕПу. У галузі шкільного будівниц
тва головна увага мала бути звернута на зміцнення існу
ючої сітки. Одночасно необхідно перебороти пасивне 
ставлення до дитячих будинків. В умовах подільської 
дійсності профтехосвіті необхідно надати сільськогоспо
дарського нахилу18.

Про існуючі труднощі в організації єврейської 
національної освіти засвідчує доповідь голови Мінько- 
вецького райбюро нацмену Кордончика 2.12.1926 р. на 
засіданні окрбюро нацмену. У ній підкреслювалося, що 
із двох шкіл одна - Міньковецька працює вкрай погано 
через відсутність приміщення та вчителя19. Не краще 
становище було із євшколою у містечку Оринін, де не за
безпечувалося навчанням 5 груп дітей20. Із 28 шкіл Ше- 
петівського округу21дев’ять не мали приміщень22. І це 
тоді, коли у цьому окрузі із наявних 6035 дітей 8-15 років 
у 1926/1927 навч. році в школі навчалося трохи більше 
половини (3646)23.

З початком тридцятих років політичне та державне 
керівництво відступає від політики українізації, що у 
свою чергу негативно позначається на стані освіти 
національних меншин. В Україні проходять масові 
політичні кампанії по боротьбі з націоналізмом, у які 
поступово втягується національна школа. Розпочина
ються політичні репресії, пошук “ворогів народу”. У 
1933 р. у системі народної освіти України органами ДПУ
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відмічається “засміченість класово-чужим елементом”. 
Ними було виявлено 1561 чол. неблагонадійних. Серед 
них - 112 петлюрівців, білих офіцерів - 115, вихідців з 
куркулів - 145, раніше засуджених за контрреволюцію - 
44. До початку нового навчального року всі вони були 
замінені24.

У цих умовах національна освіта починає згортатися. 
Найдовше на Поділлі проіснували єврейські школи. По
казовою у цьому плані є інформація Кам’янець- 
Подіпьського обкому ЦК КП(б)У датована 1 червня 
1939 р. “Про стан єврейських шкіл в Кам’янець-Поділь- 
ській області”. Згідно неї в області існувало 60 шкіл, на
вчання у яких велося на єврейській мові. У цьому доку-г 
менті відмічаються хронічні недобори учнів, у середнь
ому на клас було 17-21 учень, а в таких районах як Ста
ра Ушиця, Сатанів, Меджибіж, Летичів, Кам’янець- 
Подільський ще менше, по 9-15 учнів на клас. Наголо
шується на тому, що батьки відмовляються здійснювати 
навчання своїх дітей на рідній мові (Меджибіж, Летичів), 
а в Чемировцях, Кам’янець-Подільському уже в 
1938/1939 рр. перевели навчання у євшколах на 
російську мову. Очевидно, це та рубіжна дата, коли пе
рестала існувати на Поділлі національна освіта.

Таким чином, у 20-х - частково початку 30-х років 
державна політика в галузі освіти єврейського населення 
на Поділлі здійснювалася повсюдно. Долаючи не
послідовність радянської влади, вона всеж зростала чи
сельно і виступала важливим чинником формування 
національної самосвідомості єврейського населення. 
Відхід вищого політичного керівництва від політики ко- 
ренізації на початку 30-х років призводить до негатив
них наслідків. Остаточно зникає єврейська національна 
школа на Поділлі наприкінці 30-х років. 1

1 Нова рада.-1917.-2 квітня.
2 Центральний державний архів громадських об’єднань 

України (далі - ЦДАГО України).-Ф. 1, оп. 20, спр. 159.-Арк.
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I ЗУ України.-1923.-№29.-Ст. 430.
4 Там само.-Ст. 435.
5 Підраховано автором за книгою "Итоги работы среди 

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

® Там само.
7 Бюлетень НКО України.-1927.-№16.-С. 7.
° Цит. праця "Итоги работы...".-С. 54.
9 Там само.-С. 50.
10 Войналович Олександра. Організація шкільної освіти 

для національних меншин в Україні: 20-30 рр.-Київ-Полтава: 
Рідний край, 1992.-С. 49.

II Ц ДАГО України.-Ф. 1, оп. 20, спр. 159.-Арк. 26.
12 Державний архів Хмельницької області (далі ДАХмО),- 

Ф.Р-5, on. 1, спр. 1059.-Арк. 100.
12 Там само.-Арк. 101.
14 Кам’янець-Подільський міський державний архів.-Ф.Р.- 

722. on. 1, спр. 14.-Арк. 118.
15 ДАХмО.-Ф.П. 301, on. 1, спр. ІЗЗ.-Арк. 44-45.
16 Там само.-Ф.Р-5, on. 1, спр. 1059.-Арк. 100.
17 Державний архів Вінницької області.-Ф.Р-254, on. 1, спр. 

203.-Арк. 118.
1® ДАХмО.-Ф.Р-5, on. 1, спр. Ю59.-Арк. 233-233 зв.
19 Там само.-Ф.Р-653, оп. 2, спр. ІЗ.-Арк. 137.
20 Там само.-Арк. 82.
21 Серед національних меншостей Шепетівщини//Вісті 

ВУЦВКа.-1927.-19 липня.
22 ДАХмО.-Ф.Р-3508, on. 1, спр. 29.-Арк. 21 зв.
22 Там само.-Арк. 22.
24 Тертичка В.В. До питання про розвиток школи в умовах 

репресій 30-х років//У Всеукр. наук, конфер. з істор. краєзн. 
Тези доп. і повід.-Кам’янець-Подільський, 1991.-С. 302.

Ігнатуша О.М ., Тедеєв, О.С

З  ІСТОРІЇ ЛІКВІДАЦІЇ НІМЕЦЬКИХ к о л о н ій  
У ЗВ’ЯЗКУ З  БУДІВНИЦТВОМ ДНІПРОГЕСУ

Це був останній рік, який їм судилося прожити на землі.
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що для п’ятьох поколінь німецьких колоністів стала 
рідною. Колонії Кічкас (стара назва - Ейнлаге) і Кронсвей- 
де, засновані в запорізьких степах менонітами-переселен- 
цями в кінці 18 сторіччя, незабаром мали стати дном 
штучного озера.

На Дніпрі в районі Запоріжжя розгорталися широкі 
будівельні роботи по спорудженню найпотужнішої в 
Європі гідроелектростанції. Радянський Союз прискорено 
закладав енергетичний фундамент розвитку важкої про
мисловості країни.

Грандіозний проект вимагав жертв. Однією з них було 
передбачене затоплення споруджуваною греблею елек
тростанції ділянки земель обабіч Дніпра та його притоки 
Самари площею 11,5 тис. десятин. Це означало, що 44 на
селених пункти з прилеглими до них угіддями на території 
Запорізького та Дніпропетровського округів назавжди 
підуть під воду: 14 поселень повністю та ЗО частково.

П’ять затоплених населених пунктів були німецькими 
колоніями: менонітські Кічкас та Кронсвейде Хортицько- 
го району Запорізького округу (затоплені повністю), лю
теранські - Ямбург Лоцмансько-Кам’янського району, 
Іосифівка та Рибальське Карло-Марксівського району 
Дніпропетровського округу (затоплені частково).

Кічкас, що знаходився біля самого підніжжя греблі 
майбутньої електростанції, готували до затоплення на
йпершим. Саме його жителям довелося витримати на собі 
все те, що в недалекому майбутньому чекало інші ук
раїнські та німецькі села.

У зв’язку із затопленням, на території німецьких насе
лених пунктів державою було відчужено 200 особистих во
лодінь громадян німецької національності 1910 дес. землі, 
яка знаходилась в їх користуванні (в тому числі 122 дес. са- 
дибоорної), 45 громадських та адміністративних споруд.

Будівництво розгортали рішуче, настільки жваво, що 
цього не очікували місцеві жителі, звиклі до пустих бала
чок про нього, що точилися роками. В Кічкасі на першо
му ж засіданні земельної громади у новому 1927 р. було 
поставлено питання про визначення конкретного місця 
влаштування переселенських хуторів.

315



Друге засідання - 14 лютого - засвідчило хвилювання 
селян. Зібралися 316 членів громади, прибуло начальство 
високого рівня: член ЦК КП(б)У, голова правління 
Дніпробуду Е.І.Квірінг (до речі - сам німець за походжен
ням), представник уряду УСРР Б.К.Вікторов, головний 
інженер Дніпровського будівництва О.В.Вінтер та ін. Ро
змова йшла про переселення. Селянам пообіцяли, що до
поможуть побудувати нові будинки неподалік від старого 
села, запевнили, що ніяких проблем з початком землев- 
лаштування на нових ділянках не виникне. Е.І.Квірінг за
явив: клопоти по фінансуванню візьме на себе Дніпробуд і 
незабаром почне відпускати селянам будівельний ма
теріал по собівартості, жителі Кічкасу одержать право 
першочергового працевлаштування на Дніпробуді1.

З березня “Вісті ВУЦВК” надрукували постанову 
ВУЦВК “Про вилучення земель і майна в с.Кічкасі За
порізької округи на потреби будівництва гідростанції на 
р.Дніпрі”, у якій зазначалося, що управління Дніпровсь
кого будівництва у визначений термін сплатить грошову 
компенсацію (винагороду) селянам за вилучення будівель.

Тон урядової постанови надто жорсткий, безкомп
ромісний, не передбачав конкретних соціальних гарантій 
для переселенців. Лякали слова: “Особи, що не увільнили 
приміщень у вилучуваних будівлях у призначений 
комісією реченець, підлягають виселенню адміністратив
ним порядком”2.

З архівних документів земельного відділу Запорізького 
орквиконкому стає зрозумілим, що побоювання пересе
ленців були небезпідставними. В низці документів, датова
них початком 1927 р. повідомляється про відсутність на
лежних коштів, достатньої кількості кваліфікованих зем
лемірів, інструменту3. Отож, навіть з огляду на це, підго
товка сіл до затоплення не могла бути проведена без
болісно і у визначний строк. У план робіт на 1927 р. змог
ли включити лише Кічкас, Андріївку, Великий Луг та 
Кронсвейде.

Право на формування нових поселень, жителям яких 
централізовано виділялися землі та надавалися державні
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кредити і пільги, одержали не всі, а лише бідняцько-серед
няцьке населення та робітники, що працювали на Дніпро- 
буді. Взяв гору класовий підхід.

Але й для них ні держава, ні Дніпробуд не поспішали 
виділяти кошти, потрібні для землевлаштування (хоча про 
фінансування переселенців із фонду Дніпробуду вже ого
лосили через окружну газету “Червоне Запоріжжя”).

Фінансовий тягар спробували перекласти на плечі са
мих переселенців. Цей крок роз’ятрив душевні рани селян, 
викликав невдоволення. За повідомленнями ок- 
рземвідділу, “населення колонії Кічкас категорично вис
ловилось проти внеску в ОЗВ (окружний земельний відділ 
- авт.) грошей на землевлаштування згідно арт. 178 Зе
мельного кодексу, а також не виконує й натуральні 
обов’язки згідно арт. 179 Земельного кодексу”.

За таких обставин земвідділ певний час продовжував 
виконувати роботи на свій страх і ризик, використовуючи 
кошти місцевого бюджету, та погрожуючи центрові згор
нути їх зовсім. Та Дніпробуд і далі не покривав цих 
збитків, посилаючись на відсутність відповідних асигну
вань у власному кошторисі.

Ситуація заходила у безвихідь, безжально підштовхую
чи селян до самообмежень та ще більшого напруження 
сил. Тому, щоб прискорити землеустрій і не опинитись пе
ред лицем майбутньої зими без врожаю, вони, врешті, зва- 
жались на збір коштів.

Ще до початку 1927 р. було проведено оцінку вартості 
будівель, які підлягали затопленню, аби визначити розмір 
компенсації за їх вилучення. Але й у цьому питанні не 
обійшлося без непорозумінь та упередженого ставлення 
До простих людей. Селяни залишилися невдоволеними 
тим, що до складу комісії, яка визначала розмір вартості 
будівель, не включили представників земельної громади, 
хоча це й було передбачено урядовою постановою. На 
погляд власників, сума, визначена еквівалентом їхнього 
майна була суттєво занижена. Упереджуючу виплату ком
пенсації за відчуження власності не проводили зовсім. 
Кредити обіцяли видавати, але не одразу, а поетапно, 
після початку переселення. Все це спонукало власників, не
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очікуючи відшкодування вартості домівок від держави, 
продавати їх іншим громадянам (хоча б на будівельний 
матеріал), навіть за значно дешевшими цінами. Але неза
баром і це стало неможливим. Прийнята вищезгадана уря
дова постанова допускала купівлю-продаж будинків в 
с.Кічкас лише з дозволу окрвиконкому. Ще скрутніше 
складалася ситуація для найбідніших, тих, хто не мав влас
них будівель, а значить і не міг розраховувати на будь-яку 
грошову компенсацію при виселенні. їм пропонували дер
жавні кредити, розміри яких (400-500 крб.) були недо
статніми для влаштування на нових ділянках. Отож, не ви
падково, багато селян і робітників Кічкасу почали відмов
лятися від одержання такої допомоги.

Зовсім похмурим було майбутнє для сімей інвалідів, 
вдів, які самотужки не взмозі були звести будівлі на нових 
місцях. Державними програмами не передбачалось будь- 
яких пільг для таких сімей.

Соціальна незахищеність змушувала багатьох до ос
таннього зволікати з переселенням; іноді вона орієнтувала 
на остаточний відрив від землі та одержання квартир в 
місті (наприклад, працівників Дніпробуду), стимулювала 
самовільне переселення.

З наближенням весни 1927 р. і остаточного вирішення 
питання про формування переселенських груп, виникла 
нова проблема. 18 березня збори Кічкаської земельної 
громади ухвалили будувати переселенські села з врахуван
ням національного складу їх майбутніх мешканців: одне 
для громадян німецької національності, друге - для решти 
кічкасців. У випадку неможливості саме такого вирішення 
питання, збори просили організувати одне селище, “але із 
заселенням за національною ознакою, тобто одна сторона 
- німцями, а друга - рештою хліборобів”.

Подібне прагнення було проігнороване владою, як та
ке, що не узгоджувалося з основами радянської національ
ної політки. Врешті, було сформовано два виселки за кла
совою ознакою - робітничий і селянський.

Термін, протягом якого треба було провести виселен
ня, виявився досить коротким - до осені 1927 р. Так само -
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до 1 вересня 1927 р. - повинен був завершитись устрій пе
реселенців на землях колективного фонду. Але державні 
органи проявили бездіяльність у справі завчасного устрою 
переселенських хуторів. Неузгодженість між державними і 
господарчими органами з багатьох питань, брак коштів 
та відсутність досвідчених спеціалістів зривали накреслені 
плани. Станом на 17 серпня 1927 р. закінчили та завершу
вали будівництво лише 56 (із 130 намічених) домівок 
робітничого виселку та 76 (із 157) домівок селянського ви- 
селку Кічкас, що становило проти планованого 
відповідно 43,1% і 48,8%.

Особливо скрутне становище в переселенських хуторах 
склалося в соціально-культурній сфері. Держава не потур
бувалася про будівництво на нових місцях шкіл, лікарень 
(недалеко від Кічкасу знаходилась менонітська психіат
рична лікарня “Бетанія”), сільбудинків, пожежного пунк
ту, навіть адміністративних споруд, що знаходилися у 
віданні райвиконкомів та сільрад. Жителі Кічкасу та 
Кронсвейде змушені були не тільки своїм коштом влашту
вати їх на нових місцях, а й забезпечувати паливом на на
ступну зиму.

В старому Кічкасі приреченими на зникнення виявили
ся будівля етнографічного музею, будинки перших ме- 
нонітів-колонистів кінця XVIII - початку XIX ст., корпуси 
державного заводу №14, на якому під керівництвом інже
нера Унгера в 1923 р. виготовили чи не найперший вітчиз
няний трактор “Запорожець”.

Гостро постало питання з культовими спорудами. В 
Кічкасі на момент його затоплення знаходилося три з них: 
молитовний будинок менонітської громади, молитовний 
будинок євангельської братської громади, православна 
церква і одна колишня синагога. Згідно чинного законо
давства 20-х рр. вони становили власність держави, а не 
релігійних громад. Оскільки радянська влада проводила 
свою антирелігійну політику, вона доклала зусиль, щоб 
перешкодити перенесенню цих споруд на нові місця. Тут 
доречно зазначити, що менонітська громада Кічкасу 
однієї з перших серед всіх переселенських релігійних гро
мад порушила перед державними органами клопотання
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про дозвіл на леренесення свого молитовного будинку ДО 
нових поселень і змогла стягнути з Дніпробуду компен
сацію за його відчуження. Але ця компенсація була пере
дана у фонд райвиконкому.

Перспектива затоплення, помножена на складну еко
номічну і політичну ситуацію в країні наприкінці 20-х рр. 
підняла соціальну напруженість в населених пунктах, що 
мали бути поглинуті водою. Жителі знищували тимчасові 
знаки, встановлені по лінії відчуження території, що підля
гала затопленню, намагалися ігнорувати виконання окре
мих рішень та розпоряджень властей.

Невлаштованість спонукала й до пошуку зовсім іншого 
виходу із становища. Гортаючи описи архівних доку
ментів Дніпробуду, тих, що довгий час знаходились на 
таємному зберіганні, не можна не звернути увагу на заго
ловки справ: “Заяви громадян ...про дозвіл емігрувати в 
Канаду”, “Список осіб, які бажають виїхати в Америку”. 
Отож, бачимо - краще майбутнє люди починали шукати 
поза “країною робітників і селян”. “Ми ...поселяни 
с.Кічкасу емігруємо до Канади, внаслідок виселення нас з 
старих насижених місць” - писали 24 червня 1927 р. в заяві 
на ім’я головного інженера Дніпробуду поселяни Я.Фрезе, 
Я.Классен, І.Мартенс. 31 травня 1927 року заступник го
ловного інженера Дніпробуду Роттерт змушений був 
спішною поштою інформувати управління головного 
інженера в Москві про бажання 44 сімей (213 осіб) - жи
телів Кічкасу - виїхати на постійне мешкання до Америки. 
В списку прізвища: Петерс, Реймер, Ремпель, Гільдебрант, 
Янцен, Вібе, Сіменс, Дік та багато інших.

Отже, Дніпробуд приніс тяжкі випробування жителям 
навколишніх районів, тривогу і безсилля в серця багатьох 
громадян.

1 Державний архів Запорізької області.-Ф.Р-246, on. 1, спр. 
124.-Арк. 4.

2 Збірник узаконень і розпоряджень робітничо-селянського 
уряду України.-1927.-ч. б.-Арк. 36.

3 Див.: Державний архів Запорізької області.-Ф.Р-673, on. 1, 
спр. І612.-Арк. 52, 58, 83.

320



’*1





Ш евченко Л.В.

П.В.ПАВЛОВ, В.Я.ШУЛЬГ1Н..- ПРОВІДНІ 
ПРОФЕСОРИ ІСТОРІЇ київського 
УНІВЕРСИТЕТУ СВ.ВОЛОДИМИРА

Київський університет св.Володимира був відкритий 
у 1834 р. Перший ректор М.О.Максимович, його 
послідовники звертали особливу увагу на укомплекту
вання викладацького складу російськими та українськи
ми вченими. В середині XIX ст. університет набув слави 
важливого наукового та культурного центру.

Тут працювали такі відомі вчені, як економіст 
М.Х.Бунге, філософ О.М.Новицький, історики М.І.Кос- 
томаров, П.В.Павлов, В.Я.Шульгін, філологи О.І.Селін,
А.І.Лінниченко, В.Я.Яроцький, юристи М.Д.Іванішев, 
К.А.Мітюков, КО.Неволін, В.А.Незабитовський, мате
матики М.А.Д’яченко, І.І.Рахманінов, зоолог К.Ф.Кес- 
слер, ботаніки Р.Е.Траутфеттер, О.С.Рогович, геолог 
К.М.Феофілактов, хімік Г.О.Чугаєвич, медики 
О.П.Вальтер, В.О.Караваєв, О.М.Матвєєв, Ф.Ф.Мерінг 
та інші. Вчені яскравого таланту та широкого кругозо
ру, вони дотримувались передових поглядів на життя, 
знайомили студентську молодь з новітніми науковими 
досягненнями, спряли її духовному та моральному зрос
танню, пробуджували в ній потяг до високих громадсь
ких та етичних ідеалів. Просвітницький вплив науки во
ни вбачали в її поширенні серед населення шляхом чи
тання публічних лекцій, публікацій у періодиці та ін. За 
висловом вченого-славіста О.О.Котляревського, це був 
час “відродження наук та мистецтв” *.

Сучасники відзначали авторитет історико-філо- 
логічного факультету кінця 40-х - 50-х років, зокрема той 
факт, що лекції деяких викладачів відвідували студенти 
інших факультетів, аудиторії були переповнені, не 
вміщували всіх бажаючих. Лекції часто супроводжува
лись оплесками, що суворо заборонялось статутом.
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Величезною повагою користувалися лекції Платона 
Васильовича Павлова (1823-1895). За свідченням студен
та, а пізніше професора університету св.Володимира 
О.В.Романовича-Славатинського, “навряд чиїсь лекції 
так сприяли розумовому розвитку, як лекції цього проф
есора... Для Києва він був тим, чим Грановський для 
Москви, Каченовський для Харкова - сіячем істини та 
добра”2. Його ім’я було знайоме в той час майже кожній 
освіченій людині. Воно зустрічалось на сторінках газет 
та журналів, в листах та спогадах сучасників. Відомий 
своїми науковими працями, він відігравав визначну роль 
у культурно-просвітницькому русі шестидесятих років.

Вихованець Головного педагогічного інституту 
П.В.Павлов захистив у Петербурзькому університеті 
магістерську дисертацію на тему “Про політичні погля
ди афінських трагіків” і 22 травня 1847 р. був призначе
ний ад’юнктом кафедри російської історії Київського 
університету (він змінив на цій посаді арештованого у 
справі Кирило-Мефодіївського' товариства М.І.Косто- 
марова). Через 2 роки, в 1849 р. він захистив у Москві до
кторську дисертацію: “Про історичне значення царю
вання Бориса Годунова” і отримав ступінь доктора істо- 
ричних наук, політичної економії та статистики. Йому 
було 26 років.

Дисертація П.В.Павлова спричинила жваву дискусію в 
науковому світі. Вона отримала схвальну рецензію таких 
корифеїв історичної науки, як Т.М.Грановський, 
П.М.Кудрявцев, С.М.Соловйов та ін. Рецензії на. дисер
тацію були опубліковані на сторінках прогресивних жур
налів “Отечественные записки” (1850, т. 72, №9) та “Со
временник” (1850, №7). Відзначалось, що дисертація 
П.В.Павлова була “найблискучішим явищем тодішньої 
російської науки”. В дисертації, виданій у 1850 р. окремою 
книгою, викладення історії Росії кінця XVI - початку XVII 
ст. проводилось з позицій прогресивної для того часу бур
жуазної теорії про зміну родових відносин на державні*.

В грудні 1850 р. П.В.Павлов затверджується екстра
ординарним професором Київського університету, а че
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рез два роки - ординарним професором кафедри 
російської історії. Він також викладав всесвітню історію 
в Інституті шляхетних дівчат та в двох київських 
гімназіях. В кінці 1856 р. університет надав йому 1,5- 
річне відрядження за кордон - в Німеччину, Францію, 
Італію, Грецію, “слов’янські землі” з метою “порівняль
ного отримання археологічних пам’яток давніх та нових 
європейських народів”4. В 1858 р. він відвідав Англію, де 
познайомився з О.І.Герценом. Ця зустріч вплинула на 
світогляд вченого, його просвітительську діяльність.

Повернувшись в університет, він продовжив викладан
ня російської історії на історико-філологічному та юри
дичному факультетах. У своїх лекціях П.В.Павлов 
відійшов від офіційного курсу викладання по М.М.Ка- 
рамзіну, К.Д.Кавєліну, М.Г.Устрялову, звертаючи увагу 
на “внутрішню історію”, “вказував історично на відно
шення наших станів..., показав необхідність історику зро
зуміти юридичні та економічні відношення у суспільстві”5. 
Він запровадив курс “Історія науки російської історії”, в 
якому обгрунтовував необхідність вивчення джерел, а та
кож різноманітної літератури з історії. Доступність викла
ду, залучення великого кола першоджерел, досконале тлу
мачення окремих, “сумнівних”, епізодів викликали захоп
лення студентів багатьох факультетів. Як відзначали су
часники, “лавки тріщали під натиском слухачів”6, ауди
торії були “битком набиті”7.

П.В.Павлов намагався передати слухачам свої думки, 
переконання. Під час політичної реакції кінця 40-х - по
чатку 50-х років, “з його кафедри постійно лунало прав
диве та небоязке слово. Він постійно розбуджував у 
своїх слухачів енергію до корисної діяльності, виховував 
у них чесні переконання”8. Один з його слухачів казав: 
“Під час загальної хвороби мовчання він один мав гро
мадянську мужність казати вільне слово”9.

На відміну від колег-педагогів, які головним завдан
ням своєї діяльності эбачали професійну підготовку 
спеціалістів, П.В.Павлов турбувався про моральне вихо
вання молодого покоління, вчив вважати суспільне бла-
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го єдиним мірилом гідності людини. Ці ідеї П.В.Павло- 
ва були співзвучні поглядам багатьох мислячих людей 
того часу, студенти його “обожнювали, захоплювались 
ним, любили до самовідданості”10. Перед молодцю від
кривались перспективи діяльності на благо суспільства, 
на користь народу.

П.В.Павлов не був революціонером. За свідченням 
Б.Козьміна, він був “типовим для свого часу буржуаз
ним лібералом”11. Просвітитель за переконаннями, він 
вважав, що громадянську користь можна принести шля
хом освіти, поширення культури серед народу. Цьому 
сприяли “Курс історії пластичних мистецтв, в зв’язку з 
розвитком культури”, який за його ініціативою був за
проваджений в університеті, публічні лекції серед насе
лення з історії культури.

Він звернув увагу на музеї як засоби освіти народу. В 
1858 р. в “Отечественных записках” (т. 117, №4) він опу
блікував статтю “Заграничные музеи (Из писем русско
го за границей)”, в якій обгрунтував необхідність ство
рення у великих містах музеїв універсального типу з на
уковими кабінетами різних напрямків, обсерваторією, 
ботанічним садом, звіринцем, археологічними та етног
рафічними колекціями, художніми галереями, бібліоте
ками12. Така програма була надзвичайно сміливою про
позицією для втілення в той час. І він звернувся до більш 
сприятливого проекту освіти народу, який, за свідчен
ням дослідників, був йому підказаний О.І.Герценом13 - 
організації недільних шкіл для неписьменних та мало
письменних дітей і дорослих.

З подібною ініціативою виступили й студенти універ
ситету, які захоплювались лекціями професора. Серед 
них Ф.Вороний, М.Драгоманов, члени Харківсько- 
Київського таємного студентського товариства Я.Бек- 
ман, В.Португалов, М.Муравський та інші. П.В.Павлов 
звернувся до попечителя Київського навчального округу 
М.І.Пирогова, який підтримав пропозицію студентів.

Першу недільну школу для дітей робітників та селян 
було відкрито у Києві 11 жовтня 1859 р. в приміщенні
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Києво-Подольського повітового дворянського учили
ща14, другу - 25 жовтня 1859 р. на Новому Строєнії, та
кож в приміщенні повітового училища. Викладання в 
школах вели молоді викладачі університету, гімназій, 
студенти університету. Нагляд за школами, за розпоряд
женням М.І.Пирогова, було покладено на професора 
П.В.Павлова. М.І.Пирогов високо оцінив організацію 
недільних шкіл. Пізніше, після від’їзду з Києва, в 1863 р. 
в статті “Про недільні школи” він згадував: “За запро
вадження недільних шкіл узялися першими малороси, 
ревні шанувальники Куліша та Шевченка, кращі з кра
щих учнів професора Павлова”15. У короткий час мере
жею недільних шкіл було охоплено всю країну, через З 
роки їх було 31616.

Організацією недільних шкіл П.В.Павлов займався, пе
реїхавши до Петербургу. Його ім’я, ім’я М.І.Пирогова 
ввійшли в історичну літературу, енциклопедичні довідни
ки як організаторів перших недільних шкіл у Росії.

Активна громадська діяльність, популярність 
П.В.Павлова у Києві, зрозуміло, викликали незадово
лення уряду. Генерал-губернатор князь І.І.Васильчиков 
у депешах до начальника III відділу генерал-ад’ютанта 
Долгорукова відзначав надзвичайну “екзальтацію” у 
викладанні курсів П.В.Павловим, “його прагнення вести 
за собою слухачів, здобувати між ними популярність та 
зближуватись часто з ними”17. За провину йому стави
лась “навмисна невідповідність напрямкам лекцій”.

В кінці 1859 р. з’явився царський указ про переведен
ня професора П.В.Павлова на роботу до Археографічної 
комісії в Петербург18, незважаючи на те, що заступника 
по кафедрі російської історії не було. Студенти, які щи
ро поважали свого улюбленого викладача, організували 
14 грудня (в день роковин повстання декабристів, на що 
звернула увагу поліція) 1859 р. прощальний вечір. В на
путньому слові студентам П.В.Павлов нагадав їм про їх 
високий обов’язок бути поводирем знань та здорових 
понять у суспільстві. “Тільки шляхом передавання ни
жчим класам освіти дворянство зможе спокутити непра
воту своїх привілегій”, - підкреслював він. Особливу ува
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гу в розвитку народної освіти, в розтлумаченні не
обхідних перетворень в суспільній свідомості, “єдину на
шу надію” він бачив в університетах: “У нас же серед 
глибокої темряви, серед безнадійної діяльності, вони 
становлять єдиний наш порятунок; тільки лише універ
ситети сяють подібно маякам”*9.

Подальше життя П.В.Павлова склалось трагічно. 
Після переведення до Петербургу він деякий час викла
дав в Училищі правознавства. У лютому 1860 р. в ареш
тованих у Києві студентів - членів Харківсько-Київсько
го таємного товариства - Я.Бекмана, В.Португалова бу
ли знайдені тексти прощальної промови П.В.Павлова, 
визнаною крамольною, у нього вдома був зроблений об
шук, вилучено деякі папери. Його не заарештували, але 
звільнили від викладання. На початку 1862 р. П.В.Пав
лова запросили до “Вільного університету” у Петер
бурзі, де він читав курс “Вступ до історії цивілізації” . За 
запрошенням студентів 2 березня 1862 р. він виступив на 
літературно-музичному вечорі на користь бідних літера
торів з промовою, присвяченою 1000-річчю Росії. Ця 
промова мала великий резонанс у суспільстві, а сам лек
тор - сумні наслідки.

Лекції передувала невелика за обсягом стаття “Тыся
челетие России”, опублікована в книзі “Месяцеслов на 
1862 г.”. Але в лекції П.В.Павлов відійшов від тексту 
статті. Виконуючи, як застеріг він на початку лекції, 
“обов’язок громадянина”, він з усією рішучістю тавру
вав “рабовласницькі порядки”, говорив про страждання 
народу, критикував “Маніфест” 19 лютого 1861 р. Лю
бий відступ від реформ, казав він, може кинути правлячі 
кола у безодню. Закінчив він емоційну промову, яка суп
роводжувалась гучними оплесками, словами: “Росія 
стоїть тепер перед безоднею, в яку ми і повалимося, як
що не звернемось до останнього засобу порятунку, до 
зближення з народом... Хто має вуха, щоб слухати, не
хай слухає”20. Ці слова прозвучали як пересторога прав
лячим колам.

П.В.Павлову заборонили надалі читати лекції, зроби-
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ли новий обшук, опечатали папери, а самого відправили 
адміністративним порядком у заслання до міста Ветлуги 
під поліцейський нагляд. Пізніше його перевели до Кос
троми. Не маючи постійного заробітку і засобів до існу-' 
вання, він дуже бідував. Починаючи з 1864 р., він звер
тався до властей з проханням дозволити йому поверну
тися до Петербургу. В 1866 р. йому нарешті було надано 
право жити спочатку у Царському Селі, а пізніше і в Пе
тербурзі. Працював П.В.Павлов у Археографічній 
комісії безкоштовно, підробляв уроками, з 1870 р. йому 
визначили утримання в 1200 крб. на рік2*.

Заслання, злидні в умовах політичної реакції 60-70-х 
рр., духовно зломили П.В.Павлова. Але треба було ду
мати про дальше життя. В червні 1874 р. він звернувся до 
наступника престолу з проханням “предоставити йому 
кафедру російської історії в одному з університетів”22. 
Звернувшись до керівництва університету св.Володими- 
ра, він взяв участь у конкурсі на вакантну посаду на ка
федрі теорії та історії мистецтв (кафедра російської 
історії в той час була зайнята В.С.Іконниковим). 23 трав
ня 1875 р. Рада університету затвердила його ординар
ним професором більшістю 23 голосів проти 142-3.

Останні праці П.В.Павлова - “Опыт введения в исто
рию” (“Отечественные записки”, 1874, №5-6) та “Введе
ние в науку об искусстве” (“Университетские известия”, 
1880, №4), його діяльність в цей час в Київському універ
ситеті ще мкло досліджені істориками. За офіційними да
ними, “він втратив свої колишні позиції в науці”24. За 
вислугою ЗО років в 1885 р. П.В.Павлов залишив кафед
ру в Києві і повернувся до Петербургу. Помер він через 
10 років і похований на Літературних містках Волкова 
Цвинтаря25.

Як вказувалося вище, після першого від’їзду професо
ра П.В.Павлова в 1859 р. до Петербургу кафедра росій
ської історії університету залишилась вакантною. І про
довжувалось це протягом 6 років. Деякий час загальну і 
Російську історію викладав проф. О.І.Ставровський. В 
1863 р. Рада університету запропонувала цю кафедру 
Улюбленцю студентів, виконуючому обов’язки екстра-
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ординарного професора В.Я.Шульгіну, який у той час 
вже не працював в університеті. З цим епізодом пов’яза
на “справа Шульгіна’’, яка ввійшла в історію як сутичка’ 
між Радою та історико-філологічним факультетом26.

Ім’я Віталія Яковича Шульгіна (1822-1879) у спогадах 
студентів - сучасників йшло поряд з іменами П.В.Павло- 
ва, М.Х.Бунге та іншими кращими викладачами універ
ситету св.Володимира. Вихованець історико-філологі- 
чного факультету Юйвського університету, після його 
закінчення в 1842 р. викладав історію в І чоловічій 
гімназії та Київському інституті шляхетних дівчат, де 
був також інспектором. Після захисту магістерської ди
сертації на тему “Про стан жінок в Росії до Петра Вели
кого” у травні 1849 р. він став ад’юнктом, а з 1858 р. ви
конував обов’язки екстраординарного професора кафед
ри загальної історії університету. На протязі 13 років 
його роботи в Київському університеті (1849-1862)
В.Я.Шульгін викладав давню та новітню історію, 
історію середніх віків.

За спогадами слухачів, це був “один з найяскравіших 
та обдарованіших лекторів, які коли-небудь прикраша-. 
ли кафедру російського університету”. У викладенні ма-1 
теріалу він був “завжди високим художником, надаючи 
плоті та крові давно щезнувшим особам та подіям”27.1 
Студенти називали його “Юпітером”.

Колишній студент, а пізніше вчений-юрист O.B.PoMaj 
нович-Славатинський відзначав великий лекторський 
талант В.Я.Шульгіна: “Він міг живцем зобразити епоху 
та її людей: він переносив нас у зображуваний час, ко
ротко знайомив нас із психологією історичних героїв- 
Шульгін володів незвичайною силою опанування своєю 
аудиторією: аудиторія зливалась з лектором, пережива
ла разом з ним зображувану історичну епоху, разом з 
ним страждала стражданнями зображуваних ним істо
ричних героїв та раділа їх радощам”28.

Н е маючи докторського ступеню, він видав велику 
кількість наукових праць та підручників. Серед них: “0  
состоянии женщин в России до  П етра Великого” (1850).
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“История университета св.Владимира за первое 25-летие 
его существования” (Спб, 1860). Він був автором підруч
ників для середніх учбових закладів: “Курс истории 
древнего мира” (Спб, 1856), “Курс истории средних ве
ков” (Спб, 1858), “Курс истории новых времен” (Спб, 
1862). Ці підручники, що мали по 6-8 видань, були виз
нані як учбові посібники майже у всіх середніх учбових 
закладах країни. За висловом проф. І.Я.Нейкірха, вони 
були перейняті єдиним авторським задумом - “щонай
менше голих чисел і як можна більше живих людей”. Ви
дання отримали позитивні відгуки на сторінках жур
налів “Современник”, “Отечественные записки”. З ша
нуванням писав про них М.О.Добролюбов29.

В.Я.Шульгін запровадив у викладанні нові курси - 
історичну бібліографію та історіографію, почав вперше 
практикувати семінарські заняття з студентами. Вели
кою популярністю користувались публічні лекції 
В.Я.Шульгіна, особливо про французьку революцію 
1789 р., про яку було заборонено в той час згадувати30.

У квітні 1863 р., в зв’язку з хворобою та особистими 
обставинами В.Я.Шульгін звільнився з університету. А 4 
жовтня 1863 р. Рада університету запропонувала йому 
викладати російську історію. Справа в тому, що з 
від’їздом П.В.Павлова на кафедрі російської історії кож
ний рік (1860, 1861, 1862) оголошувався конкурс, але 
претендентів не було. В.Я.Шульгін був запрошений Ра
дою університету на цю кафедру на тій підставі, що мав 
ступінь магістра російської історії. Але, згідно з новим 
університетським статутом 1863 р., кафедру могла за
йняти людина, що мала ступінь доктора наук від
повідної спеціалізації. Рада університету, зважаючи на 
великі наукові та викладацькі заслуги В.Я.Шульгіна, 
присвоїла йому звання доктора історії і видала диплом. 
Проти цього виступив історико-філологічний факультет 
на чолі з професором О.І.Селіним, віднайшовши в діях 
Ради порушення §68 Статуту, опротестував рішення в 
Міністерстві народної освіти. Останнє визнало вимоги 
факультету справедливими. В.Я.Шульгін повернув ви
даний йому диплом.
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“Справа Шульгіна” була першим досвідом застосу
вання Статуту університету 1863 р. при заміщенні вакан
тних посад, наданні вчених ступенів та звань. Проф
есорська корпорація звернула увагу Міністерства наро
дної освіти на недосконалість цілого ряду статей нового 
Статуту, нечіткість його формулювань. В історії 
Київського університету випадок з Шульгіним став по
чатком затяжної сутички Ради та історико-філологічно- 
го факультету, що ледве не призвело до його ліквідації31.

Після цього В.Я.Шульгін назавжди відійшов від 
університету. В 1864 р. він заснував газету “Киевлянин”. 
Якщо в кінці 50-х - на початку 60-х років XIX ст. 
В.Я.Шульгін був типовим просвітителем, то в останні 
роки життя перейшов на монархічні та шовіністичні по
зиції. Газета “Киевлянин”, яку він редагував, перетвори
лась на оплот русифікаторської політики царського уря
ду в Південно-Західному краї. В.Я.Шульгін брав участь 
у громадському житті Києва, був гласним Думи, членом 
Ради міського взаємного кредиту, ряду місцевих до
бродійних товариств.

Син В.Я.Шульгіна, Василь Віталійович Шульгін 
(1878-1976) - депутат IV Державної Думи, був одним з 
тих, хто у лютому 1917 р. брав участь у процесі відречен
ня від престолу імператора Миколи II. Після закінчення 
громадянської війни знаходився в еміграції, написав 
книги: “Дни” (1925), “1920-й год” (1927), “Три столицы” 
(1927). Після 20-річного ув’язнення в радянській тюрмі 
помер у м.Володимирі.

Наукова та педагогічна діяльність видатних пред
ставників науки середини XIX ст. П.В.Павлова та 
В.Я.Шульгіна мала великий вплив на розвиток історич
ної науки в Київському університеті.

1 Иконников В.С. Биографический словарь профессоров и 
преподавателей имп.университета св.Владимира: 1834-1884.- 
К.-1884.-С. 315.

2 Романович-Славатинский А.В. Моя жизнь и академи
ческая деятельность//Вестник Европы.-1903.-Т. 2.-С. 619.
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28 Романович-Славатинский А.В. Назв. праця.-С. 612. 
Отечественные записки.-1860.-№1-2; Современник, 1859.- 

№2, 5, 9; 1860.-№7, 8; Добролюбов Н.А. Собрание сочинений в 
9-ти томах.-М.-Л.-Т. 4.-С. 188-195; Т. 5.-С. 303-304,

Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух 
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Ю расЫ .

КИЇВСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ 
ПАМФІЛА ЮРКЕВИЧА 

(1847-1861)
Зрозуміти сутність творчої спадщини видатного філо

софа та педагога Памфіла Даниловича Юркевича (1826- 
1874) неможливо без аналізу українських витоків форму
вання його особистості. І філософія, і педагогіка 
П.Д.Юркевича укорінені в український національний 
грунт. У своїх філософських поглядах мислитель відтво
рив українські духовні традиції, кордоцентризм, екзис- 
тенціальність, антропоцентризм національної світогляд
ної ментальності. Це виявилось в акцентації унікаль
ності духовного єства людини, визнанні особистості ви
щою цінністю буття, розгляді “серця” як основи її ду
шевного життя. В основі його педагогічних ідей 
релігійності, народності, природовідповідності вихован
ня, розвитку вільної особистості, створення позитивного 
фону виховання і навчання лежить потужний світовид- 
ницький пласт української культури.

П ’ятнадцять із сорока восьми відпущених йому до
лею років П.Юркевич жив і творив у Києві - центрі 
давніх традицій української національної духовності. 
Його навчальна і викладацька діяльність пов’язана з 
Київською духовною академією - наступницею Києво- 
Могилянської академії, а наукова творчість - з ідеями 
філософської “Київської школи”.
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Вперше у стінах Київської духовної академії Памфіл 
Юркевич опинився у серпні 1847 року, коли складав 
вступні екзамени. Збереглося “нижайшее прошение” до 
правління КДА, власноруч написане студентом Пол
тавської семінарії Памфілом Юркевичем, з проханням 
зарахувати його до складу казеннокоштних вихованців 
Київської академії1.

Абітурієнти 1847 р. складали іспити з усіх предметів 
семінарської програми усно, розв’язували дві задачі, пи
сали три твори - два латинською й один російською мо? 
вою2. Головним предметом і в семінарії, і в академії вва
жалось догматичне богослів’я. Та чи інша догматична 
істина, про яку говорили вступники, мала підтверджува
тися знаннями біблійних текстів. Всі філософські та па- 
дагогічні роботи П.Юркевича, написані ним пізніше, 
вирізняє саме доречне і точне цитування та інтерпре
тація святого письма. Теми творів, запропоновані 
П.Юркевичу та його товаришам, невідомі. Його учень 
по КДА, студент XVII курсу П.Пєвницький, згадуючи 
свої вступні іспити, називає тему російського твору: “Де 
дух господній, там свобода”3. У 1869 р., вже працюючи 
у Москві, П.Юркевич у своїй відомій педагогічній праці 
повторить думку, засвоєну ще на студенській лаві: “Де 
дух, там і свобода”4.

У розрядних списках, складених за наслідками вступ
них іспитів, прізвище Юркевича стоїть першим, він пока
зав найкращі успіхи і був визнаний академічним прав
лінням “дуже добрим і благонадійним вихованцем”5.

Так розпочались роки навчання Памфіла Юркевича у 
Київській духовній академії, завдання якої полягало у 
підготовці обдарованих людей до вищих посад духовної 
ієрархії, підвищенні рівня освіченості духовенства. Ака
демія давала не тільки спеціальні богословські знання, а 
й енциклопедичну гуманітарну освіту. Зміст духовної 
освіти за часів навчання в академії П.Юркевича (1847- 
1851 рр.) був окреслений такими предметами: вчення 
про святе письмо, богослів’я, філософія, церковна та за
гальна словесність, фізика та математика, церковна і 
світська історія, древні мови - латинська, древньогрець-
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ка, древньоєврейська та нові мови - французька або 
німецька (за вибором студентів). Академічний навчаль
ний курс тривав чотири роки на двох відділеннях - ни
жчому та вищому (по два роки на кожному). На нижчо
му - головним предметом вважалась філософія, яка в 
свою чергу поділялась на логіку, психологію, метафізи
ку, повчальну філософію та історію філософії. На вищо
му - основним предметом навчання були богословські 
науки - догматичне, моральне, полемічне богослів’я, гер
меневтика, канонічне право.

Зміст навчання у всіх тогочасних духовних академіях 
Російської імперії (київській, московській, петер
бурзькій, казанській) був повністю уніфікований за ду
ховно-учбовими реформами 1798 та 1814 рр. Лише ста
тут 1884 р. ввів у коло академічної освіти предмети ук
раїнознавства і цим виокремив Київську духовну ака
демію, зробивши її українською6.

Але, не зважаючи на це, і в час навчання тут П.Юрке- 
вича, Академія об’єктивно була осередком саме ук
раїнської релігійної освіти та культури. Академічного 
життя 40-50-х рр. XIX ст. не могла не торкнутися хвиля 
піднесення українського відродження, пов’язаного з 
діяльністю Кирило-Мефодіївського товариства, ідео
логією українства Т.Шевченка, М.Костомарова, П.Ку- 
ліша. Цікаво відзначити, що багато членів Кирило-Ме
фодіївського товариства були полтавчанами, земляками і 
майже ровесниками П.Д.Юркевича: І.Я.Посяда, народив
ся у 1823 р. у м.Зінькові, О.Д.Тулуб (1825 р.народження) - 
земляк Юркевича по Золотоніському повіту, Г. Л. Андрузь- 
кий (1827 р.н.) і О.Т.Андрущенко (1828 р.н.), народилися у 
Пирятинському повіті, О.В.Маркович (1822 р.н.), уродже
нець с.Калужинці Полтавської губернії. З Полтавщиною 
пов’язана і діяльність одного з ініціаторів створення брат
ства - В.М.Білозерського (1825 р.н.), який працював У 
Полтавському кадетському корпусі7.

Непрямим, але показовим, на нашу думку, свідчен
ням включення Київської духовної академії в національ
но-культурні процеси, попри імперську русифікаторську
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освітню політику, є записка ректора Антонія про не
обхідність придбання для академічної бібліотеки книг 
вітчизняних та зарубіжних авторів про Україну - Літопи
су Величка, опису Києва Берлинського, опису України 
Боплана, історії Малоросії Бантиш-Каменського8. |

Зрозуміло, що така духовна атмосфера об’єктивно, 
формувала Памфіла Юркевича як українця, що було, 
пізніше неодноразово підкреслено у мрсковських науко-, 
вих та журналістських колах і в позитивному, і в нега
тивному ключі.

У Центральному державному історичному архіві Ук
раїни (м.Київ) нам вдалося віднайти програми навчаль
них курсів, котрі читалися студентам вищого відділення 
Академії у 1849-1851 рр., конспекти лекцій, які слухав 
студент XV курсу П.Юркевич9. Аналіз змісту програм 
свідчить про те, що в межах конкретних програмних ви
мог професори і викладачі Академії мали можливість 
читати власні курси, що потребувало глибоких знань 
фахової літератури, дотримання певних методологічних 
підходів, методики викладання. У таких умовах багато 
залежало від професіоналізму, рівня культури та освіче
ності викладацьких кадрів.

За часів навчання П.Д.Юркевича в Академії був 
сформований талановитий викладацький колектив. 
Клас філософських наук репрезентували видатні вчені, 
професори П.Авсенєв та С.Гогоцький, здібний бакалавр 
Д.Поспєхов. Улюблені Юркевичем фізико-математичні 
науки викладали професор В.Чехович та бакалавр 
Д.Подгурський. Студенти наполегливо вивчали загаль
ну світську історіїо, яку викладав вимогливий професор 
А.Граников. Лекції з церковної історії читав бакалавр 
Г.Крамарєв, з російської - О.Мінервин. Професор по 
класу словесних наук В.Трейеров ввжав своїм обов’яз
ком навчити студентів авторському мистецтву. Повагою 
вихованців користувались талановитий Н.Щоголєв, 
котрий викладав патрологію та викладач гомілетики 
Н.Фаворов - прекрасний оратор, учень і продовжувач 
справи знаменитого професора гомілетики Я.К.Амфіте- 
втрова. Лекції викладача канонічного права О.Колосова
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були змістовними, але студенти їх не любили за деяку хо
лодність, відсутність особистісного ставлення до ма
теріалу, що викладався. !

Особливі вимоги ставились Св.Синодом до викладання 
богословських наук. Догматичне богослів’я у П.Юркеви- 
ча на першому році його перебування у вищому відділенні 
читав, за існуючою традицією, сам ректор - Дмитро1 
(К.І.Муретов) - людина непересічного розуму, багатих 
знань, професор, який своїми лекціями справляв неабияке 
враження на слухачів, умів захопити їх. З 1850 р. ректором 
Академії і, відповідно, викладачем догматичного бо
гослів’я став Антоній (Я.Г.Амфітеатров), чиї лекції були 
сухими, стриманими, не вирізнялися новизною, і тому 
значно програвали у порівнянні з лекціями попередника. 
Моральне богослів’я читав професор Данило (Мусатов), а 
полемічне богослів’я - Іоаннікій (І.Руднєв), майбутній рек
тор Санкт-Петербурзької духовної академії, єпископ ви
борзький, митрополит московський і київський. Перший 
мав багаті знання у своєму предметі, вражав слухачів на
читаністю з біблійно-церковної літератури, хоча його 
лекціям не вистачало системності. Іоаннікій у часи П.Юр- 
кевича був молодим викладачем, але виявив себе як висо
коталановита, ерудована людина, наставник, який мав 
свою методику викладання: читання лекцій він поєднував 
з включенням студентів у обговорення навчального ма
теріалу.

За тодішньою практикою викладачі богословських 
наук зобов’язані були неодмінно приймати чернецтво. 
Це, звичайно, не означало, що всі вони були релігійними 
ортодоксами. Названі викладачі були енциклопедично 
підготовленими вченими, здібними педагогами, корис
тувалися любов’ю та повагою вихованців.

Про освіченість і культурність професорсько-викла
дацького складу Київської духовної академії та вищих 
ієрархів духівництва, що нею опікувались, прагнення 
підготувати вихованців до широкої культурологічної, 
просвітницької діяльності, а не тільки дати професійну 
духовну освіту, свідчить пропозиція київського митро-
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полита Філарета включити до академічного навчально
го плану новий предмет - педагогіку. Програма курсу 
була розроблена тодішнім ректором Академії Дмит
ром10. Аналіз її змісту говорить про глибоке розуміння 
укладачем сутності педагогіки, її предмету, ролі вихо
вання у житті суспільства і церкви, намагання виявити 
специфіку релігійної освіти та виховання. Програма 
предбачала ознайомлення слухачів курсу з основами те
орії виховання та дидактики, розкриття сутності таких 
педагогічних понять, як мета, зміст, методи, форми ор
ганізації, засоби виховання і навчання. На жаль, курс пе
дагогіки був включений до переліку предметів ака
демічного духовного навчання лише у 1867 р. Хоча не 
виключено, що із програмою курсу, а також посібника
ми з педагогіки, які в ній називаються, П.Юркевич міг 
ознайомитися ще у свої студентські роки.

З перших місяців перебування у КДА П.Юркевич на
буває репутації одного з найобдарованіших студентів. У 
Центральному державному історичному архіві України 
в м.Кйєві збереглася книга обліку успішності вихованців 
XV курсу Академії. За її даними, найгірші оцінки сту
дент нижчого відділення П.Юркевич мав з загальної 
світської історії - “достатньо” (що дорівнювало балу “2” 
у прийнятій в академії 6-бальній системі оцінювання), 
найкращі - з математики і латині - “відмінно”. Із 49 сту
дентів вищого відділення П.Юркевич мав найкращу 
успішність, його знання майже з усіх предметів ака
демічної програми викладачі характеризують як 
відмінні, відмінно добрі11.

Це зовніїння, так би мовити, офіційна сторона ака
демічного життя студента П.Д.Юркевича. Що ми 
знаємо про нього як про особистість? Які думки і почут
тя хвилювали його в ті часи? Хто були і чи були близькі 
товариші, яким звірявся у найпотаємніших мріях і розду
мах? Відповіді на всі ці питання поки що немає. Харак
теризуючи поведінку вихованця Памфіла Юркевича за 
вересень і квітень 1848-1849 навч.рр., інспектор Академії 
архімандрит Феофан (П.С.Авсенєв) - делікатна та щира 
людина з “доброю і ласкавою вдачею”12 - відзначав:

337



“Виявив дух неповаги до начальнства та немиролюбст- 
во”13. Яка драма відбувалася у душі та житті юнака? 
1848 р. - рік смерті батька - Данила Юркевича. Усі тур
боти про родину лягли на плечі 22-річного старшого си
на Памфіла. Про те, що він був добрим братом, свічить 
факт оплати ним форменого одягу для Віктора Юркеви
ча - студента Академії XVII курсу14.

Перебуваючи на вищому відділенні, Памфіл викону
вав обов’язки старшого (помічника інспектора, який 
обирався із числа кращих студентів і допомагав у дотри
манні доброзичливої атмосфери в аудиторії та поза 
нею), і був відзначений інспектором за особливу 
чесність, працелюбність, сумлінність, виявлені ним при 
цьому15. Думаємо, що це була своєрідна практика 
П.Юркевича як майбутнього педагога, викладача Ака
демії, наставника молоді. У вересні 1851 р. він був при
значений на посаду наставника КДА. У ті часи призна
чення на викладацькі посади відбувалося дещо формаль
но: на вакантне місце призначався перший за своїми 
успіхами студент, при цьому ігнорувались його здібності 
щодо того предмета, котрий йому необхідно було викла
дати у подальшому. У рік випуску Юркевича в КДА ва
кантними були дві посади. На одну з них - вакансію по 
класу богословських наук - був призначений перший за 
розрядними списками випускник Академії Михайло 
Філаретов, майбутній архімандрит Філарет, професор, 
ректор КДА та єпископ ризький і, до речі, майбутній 
хрещений батько дочки П.Юркевича. Юркевич, як дру
гий у розрядних списках, обійняв посаду викладача 
філософських наук16. Отже, маємо щасливий збіг обста
вин, що дозволив майбутньому видатному філософу з 
самого початку наукової та викладацької кар’єри займа
тися справою, якій у подальшому присвятив життя, не 
переходячи з кафедри на кафедру, як це часто трапляло
ся у практиці тодішніх духовно-освітніх закладів.

Збереглася авторська програма “Київської Академії 
учителя” Памфіла Юркевича з курсу історії філософії, 
котрий він читав студентам нижчого відділення у 1851-
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1852 навч.рр. Програма предбачала ознайомлення слу
хачів з древньосхідною та древньогрецкою філософією, 
зокрема з поглядами Піфагора, Зенона, Демокріта, 
Анаксагора, Сократа. Цікаво, що автор акцентує увагу 
на вченні Піфагора та його послідовників про числа, ро
зглядає відношення теорії чисел до світу взагалі та світу 
духовного. Вірогідно, тут відобразилось захоплення ма
тематикою самого П.Юркевича.

Залишилися спогади про Юркевича-викладача 
Київської духовної академії, зокрема В.Пєвницького, 
майбутнього професора КДА, вихованця XVII курсу, на 
якому П.Юркевич розпочав свою викладацьку 
діяльність.

Визначаючи обдарованість нового наставника по кла
су філософії, називаючи його глибоким мислителем, мему
арист в той же час зізнається, що не передбачав Юркеви- 
чевих майбутніх успіхів як викладача і науковця. Згадую
чи лекції свого викладача з історії філософії, В.Пєвниць- 
кий відмовляє їм в оригінальності, вважає, що джерелом 
для них слугувала книга невідомого німецького філософа, 
з якою П.Д.ЇОркевич приходив в аудиторію17.

По-іншому розкриває особливість П.Д.Юркевича 
один з останніх слухачів лекцій вченого у стінах КДА пе
ред його від’їздом до Москви - видатний український 
письменник І.С.Нечуй-Левицький, який у своєму творі 
“Хмари” зобразив улюбленого вчителя під ім’ям Василя 
Дашковича: “Дашкович промовив перше слово, і всі 
рядки голов, неначе по електричній течії, раптом і разом 
схилилися уперед, насторочившись слухать..., а його 
думка лилася чиста, ясна, як кришталь! Не було там ані 
одного слова зайвого, що не стосувалось до діла... Не в 
одну голову запала крапля світу й думок од його лекцій, 
не одна голова стала світліша й ясніша”18.

Між цими оцінками - десять років сумлінної праці, 
творчих пошуків, вдумливого осмислення філософських 
та педагогічних проблем, - років, які перетворили почат- 
куючого викладача на поважного професора, блискучо
го лектора, визнаного морального авторитета у середо
вищі студентства. За цей час П.Д.Юркевич став
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магістром і бакалавром академії (1852 р.), одержав зван
ня екстраординарного (1858 р.) та ординарного (1861 р.) 
професора. Протягом майже трьох років (з 1854 по 1856) 
він виконував обов’язки помічника іїіспектора, а з 1857 
р. викладав, кфм філософських наук, ще й німецьку мо
ву19. За свою діяльність у 1853 р. професор Юркевич був 
відзначений благословінням Св.Синоду, а на честь 
Кримської війни 1853-1856 рр. - нагороджений бронзо
вою пам’ятною медаллю20.

У 1861 р. П.Д.Юркевич покидає Україну, але за по
ходженням, вихованням, особливостями розвитку духу, 
способом мислення він - її син, що вніс у російську куль
туру традиційний український струмінь духовного по
шуку та високоінтелектуального просвітництва.

1 ЦДІА України.-Ф. 711, on. 1, спр. 2720.-Арк. 20.
2 Там само.-Спр. 2719.-Арк. 7,10.

, 2 Певницкий В.Ф. Мои воспоминания. Ч. 2. Студенческие
годы (1851-1855).-К.-1911.-190 с.

4 Юркевич П.Д. Курс общей педагогики с приложениями.- 
М,-1869.-404 с.
1 5 ЦДІА України.-Ф. 711, on. 1, спр. 2719,-Арк. 68; Петров
М. Київська Академія//3аписки історико-філологічноґо 
відділу Української АН.-Кн. 1.-К.-1919.-С. 1-17.

0 Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т/П.С.Сохань та 
ін.-К.: Наук, думка, 1990.

7 ЦДІА України.-Ф. 711, on. 1, спр. З562.-Арк. 103-104. 
і * Там само.-Спр. 3397.

9 Аскоченский В. История Киевской Духовной Академии 
по преобразовании ее в 1819 г.-СПб.-1863.-282 с.

10 ЦДІА України.-Ф. 711, on. З, спр. 439.-Арк. 60, 74.
11 Аскоченский В. История Киевской Духовной 

Академии...
12 ЦДІА України.-Ф. 711, on. З, спр. 672.-Арк. 15.
12 Там само.-Оп. 1, спр. 3424,-Арк. 1.
14 Там само.-Спр. 3402.-Арк. 2-15.
15 Там само.-Оп. З, спр. 438.-Арк. 3.

Там само.-Оп. 1, спр. З451.-Акр. 36-37, 57.
17 Певницкий В. Мои воспоминания...
18 Нечуй-Левицький І. Хмари/УТвори: У 2-х т.-Т. 1.-К :
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Наук.думка, 1985.
19 ЦДІА.-Ф. 486, on. 1, спр. І6366.-Арк. 5-6.
20 Там само.-Ф. 711, on. 1, спр. 4192.-Арк. 39-41.

Верменич Я.В.

ФУНДАТОР УКРАЇНСЬКОЇ ГЕНЕАЛОГІЇ 
(В.Л.МОДЗАЛЕВСЬКИИ)

Навряд чи існувала в радянські часи менш престижна 
галузь наукового знання, ніж генеалогія. Горезвісний 
“формаційний підхід” в аналізі історичного процесу на
чисто виключав потребу в “родинній історії”, особливо 
якщо йшлося про аристократичні прошарки 
суспільства. Практично були викреслені з історіографії 
вчені, які зробили генеалогію головним предметом своїх 
наукових пошуків. Навіть в “Советской исторической 
энциклопедии” читач не знайде, приміром, бодай корот
кої довідки про визначного знавця української генеа
логії Вадима Левовича Модзалевського. А це ж був відо
мий у Росії і в Європі фахівець, людина, що стояла біля 
джерел Української Академії Наук. Віддавати йому ша
ну почали лише у незалежній Україні. Перші генеа
логічні читання пам’яті Вадима Модзалевського, які 
відбулися у 1996 р., заклали початок традиції, яка, 
сподіваємося, допоможе віддати належне відомому істо
рику та мистецтвознавцю, одному з фундаторів ук
раїнської архівної справи.

Вадим Левович Модзалевський походив з відомого 
роду Модзалевських. Шляхтичі польського походження 
поріднилися ще у XVII ст. з представниками української 
козацької старшини Стародубського полку. По мате
риній лінії він належав до старовинного українського 
козацького роду грецького походження. Завдяки шлю
бові батька Вадима, відомого педагога й письменника 
Лева Миколайовича Модзалевського з Олександрою 
Іванівною Константинович Модзалевські поріднилися з 
нащадками О.С.Пушкіна, з письменником В.Г.Королен-
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ком, відомим вченим В.І.Вернадським1.
Вадим Левович народився 28 березня (9 квітня) 1882 

р. у м.Тифлісі. Його дитячі роки пройшли у маєтку бать
ка в с.Гарі Гдовського повіту Петербурзької губернії. 
Високоосвічена сім’я Модзалевських дала своїм дітям 
грунтовні знання, прищепила їм смак до історії та літе
ратури. Сімейною традицією було навчання у військо
вих школах; лише один з братів Модзалевських - Борис 
Левович - дістав цивільну освіту. Вадим навчався спо
чатку у Катерининському виховному училищі для дітей 
петербурзького дворянства у Новій Деревні, а потім у I- 
му кадетському корпусі у Санкт-Петербурзі. Уподобан
ня та інтереси юнака значною мірою формувалися під 
впливом старшого брата Бориса, який став істориком, 
літературознавцем, бібліографом, а також друга сім’ї 
Василя Руммеля, який був на той час відомим знавцем у 
галузі генеалогії. Подарована Руммелем Вадиму книга 
О.М.Лазаревського “Описание Старой Малороссии” 
справила на юнака помітне враження і багато в чому 
визначила шлях його майбутніх наукових пошуків.

Закінчивши у 1902 р. по першому розряду Мико
лаївське військово-інженерне училище у Петербурзі, Ва
дим М одзалевський обрав для проходження служби 
Київ. Він став військовим інженером у розквартировано
му у Києві 14 саперному полку, який був головною опо
рою Київської військової організації РСДРП. Втім, ре
волюційні ідеї мало цікавили молодого офіцера. Київ він 
обрав тому, що тут працювали відомі історики, виходив 
журнал “Киевская старина”, можна було працювати в 
архівах. Уже тоді викристалізувалися основні напрямки 
його наукових зацікавлень: генеалогія і геральдика.

Першою грунтовною працею Модзалевського стала 
стаття про наказного гетьмана Павла Полуботка, 
опублікована у 1902 р. на сторінках “Русского биогра
фического словаря”. Завдяки дружбі з Миколою Васи- 
ленком та Орестом Левицьким Вадим Левович швидко 
увійшов у коло авторів “Киевской старины”. У березне
вому номері 1904 р.'побачила світ його стаття “Гене-
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ральный судья Иван Черныш и его род”. Ця стаття 
засвідчила виразний вплив на молодого автора підходів 
і оцінок О.М.Лазаревського2. На сторінках “Киевской 
старины” були опубліковані ще кілька статей Модза- 
левського, у тому числі “Полтавская интрига 1717 года” 
та “К родословной гетмана Данила Апостола”3.

Попри зайнятість основною роботою, Вадим Модза- 
левський демонстрував досить широке коло наукових 
уподобань і зацікавлень. З 1903 р. він активно співро
бітничав у Чернігівській, з 1904 р. - у Полтавській архів
них комісіях. У 1905 р. був обраний членом “Историчес
кого общества Нестора-Летописца” у Києві.

Революційні події 1905 року відбилися на долі інжене
ра Модзалевського. Хоч він стояв осторонь рево
люційного руху, все ж з інтересом і співчуттям спос
терігав за діяльністю у полку групи революційно наст
роєних офіцерів на чолі з Б.Жадановським, який щойно 
закінчив те ж саме, що й Модзалевський, Миколаївське 
інженерне училище. У листопаді 1905 р. військова ор
ганізація організувала у Києві збройну демонстрацію со
лдатів 3-ої саперної бригади, яка знайшла відгук і у 
робітничому середовищі. Власті холоднокровно розстрі
ляли учасників демонстрації, оголосивши у місті 
воєнний стан. Суд у пій справі виніс 3 смертних вироки, 
27 чоловік були засуджені до різних строків каторжних 
робіт, 63 направлені у дисциплінарний батальйон.

Безумовно, Модзалевський був під сильним вражен
ням від повстання і жорстокості властей. У 1906 р. він 
увійшов до складу “Київського військового колективу” - 
об’єднаного органу військових організацій РСДРП та 
партії есерів, брав участь у виданні нелегального органу 
військової організації РСДРП “Голос солдата”. Розпла
тою став арешт у ніч на 1 листопада 1906 р. і ув’язнення 
У “Косому капонірі”. На щастя, вагомих доказів рево
люційної діяльності під час обшуку не було знайдено, і 
Модзалевського невдовзі звільнили. Вадим Левович 
після цього знайшов за краще залишити Київ; у Санкт- 
Петербурзі він дістав посаду вихователя 1-го кадетсько
го корпусу.
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На час переїзду у Петербург Модзалевський був вже 
визнаним істориком Гетьманщини. Праця над рукопис
ною спадщиною Лазаревського дала йому надзвичайно 
багато для розуміння процесу перетворення козацької 
старшини у російське дворянство, побуту і звичаїв насе
лення Лівобережної України. В “Трудах” Полтавської 
ученої архівної комісії 1905 р. двома випусками вишили 
його “Материалы для истории Полтавского полка”; 
своєрідним продовженням цієї праці стали “Очерки по 
истории Лохвицкой, Сенчанской, Чорнуской, Куренс- 
кой и Варвинской сотен, вошедших в состав Лохвицкого 
уезда” (1906). Крім впливу Лазаревського, на цих працях 
помітний вплив підходів О.І.Левицького. Виразно ви
мальовувалася традиція вивчення історії України в 
регіональному, просторовому аспекті.

У Петербурзі Модзалевський дістав можливість знач
но поглибити і розширити архівні пошуки. Особливо ба
гато працював він в архіві Департаменту Герольдії Се
нату, де відкладалися унікальні матеріали з генеалогії 
українського дворянства. З викладанням невдовзі дове
лося розпрощатися - відносини з керівництвом училища 
явно не склалися. Рішення про вихід у відставку визріло 
напрочуд швидко. Прискорило його те, що Вадим Лево- 
вич започаткував грандіозну за обсягом і глибиною 
працю, яку він назвав “Малороссийский родословник”.

Протягом 1908-1914 рр. Модзалевському пощастило 
видрукувати чотири томи “Малороссийского родослов- 
ника” (т. І - 1908, т. II - 1910, т. III - 1912, т. IV - 1914). 
Кожний з цих томів має обсяг до 800 стор., містить 40 
портретів. Підготовлений був і п’ятий том, але на пере
шкоді його виданню стала світова війна4.

“Малороссийский родословник” - серйозна синтетич
на праця, значення якої виходить далеко за межі генеа
логії. Це своєрідна енциклопедія економічного та куль
турного життя Лівобережної України XVII-XX ст. У ній 
чимало матеріалу з історії землеволодіння, станового 
поділу, звичаєвого права тощо. Загалом у чотирьох то
мах містяться родовідні описи 234 сімей українських дво
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рян, починаючи з сімей козацької старшини XVII ст.5 
Подав автор і уривки з документів, зокрема з Румянцезсь- 
кого опису Малоросії. Для мистецтвознавців особливу 
цінність мають вміщені у “Малороссийском родословни- 
ке” портрети, виконані в різній манері. Тут є акварелі, фо
тографії, портрети, писані олійними фарбами, мініатюри 
тощо. Особливо цікаві портрети XVIII ст. - Миклашевсь- 
кого, Милорадовича (т. 3), Полуботка, Родзянка (т. 4), Ко
чубея (т. 2). Серед портретів XIX ст. два належать пензлю 
Т.Шевченка - Лагоди та Лизогуба (т. 3).

Предмет особливих наукових зацікавлень В.Л.Мод- 
залевського - історія Національної революції середини 
XVII ст. Його перу належить кілька цікавих нарисів про 
сподвижників Б.Хмельницького - А.Ждановича, М.Пу- 
шкаря, М.Небабу. Але найбільше цікавили дослідника 
соціально-економічні зрушення,.спричинені визвольною 
війною. Як йому уявлялося, “козацькою шаблею” були 
знищені не тільки велика земельна власність, але й ста
новий подщ суспільства, внаслідок чого усі суспільні 
верстви злилися в єдину “демократичну спільноту”, а 
земля перейшла у власність тих, хто її обробляв.

Такий, дещо романтизований, погляд на події наці
онально-визвольної війни далеко не завжди діставав до
кументальне підтвердження. Зрештою Модзалевський 
визнав, що, принаймні у північній частині Гетьманищи- 
ни, Хмельниччина “не, змела колишні порядки остаточ
но”, а тому “з козацтва, колишньої шляхти і земян” шви
дко народилася нова родова старшина. Що ж до півден
ної частини Лівобережжя, то тут, вважав вчений, ана
логічні процеси ішли повільніше. Причину цього він ба
чив у постійних татарських нападах, які знецінювали во
лодіння землею, порівняно слабшому, внаслідок віддале
ності цих земель контролю з боку гетьманського уряду, 
а також у впливах “бунтівного” Запорожжя6.

Великий науковий авторитет Вадима Модзалевсько- 
го створив йому ім’я серед давніх аристократичних ро
дин українського походження, які намагалися якомога 
повніше відтворити свою генеалогію. У 1909 р. з прохан
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ням підготувати до публікації матеріали його родинного 
архіву звернувся до Вадима Левовича майбутній гетьман 
України Павло Скоропадський. Модзалевський запропо
нував не просто розібрати наявні матеріали, але й провес
ти грунтовний науковий пошук в архівах Москви, Санкт- 
Петербурга, Харкова, Києва, Чернігова, у кількох приват
них архівах. За цим планом Вадим Левович здійснив чоти
ри поїздки - дві у Москву і дві у Чернігів. За чотири роки 
напруженої праці було зібрано понад 5 тис.аркушів різних 
документів, які передбачалося опублікувати у спеціально
му виданні під назвою “Архів Скоропадських”. План 
публікації, на жаль, не був здійснений, але архівні пошуки 
не припинялися аж до 1917 р.7

Петербурзький клімат виявився шкідливим для здо
ров’я Модзалевського, і 1911 р. він переїхав на постійне 
місце проживання до Чернігова. Протягом року - з травня 
1911 по травень 1912 - він працював на посаді директора 
Музею українських старожитностей ім.В.В.Тарновського. 
За цей час йому вдалося значно поповнити фонди музею, 
підготувати і видати збірник документів XVII-XVIII сг. з 
його рукописних зібрань. Однак місцева адміністрація у 
кращому випадку байдуже, а частіше вороже, ставилася 
до його ініціатив, і Вадим Левович знайшов за краще зосе
редитися на роботі у Чернігівській архівній комісії, голо
вою якої він був обраний у березні 1911 р. Під його 
керівництвом комісія здійснила величезну за обсягом ро
боту, створила власний архів, до якого було передано чи
мало вартісних матеріалів (у тому числі 8 томів Румян- 
цевського опису Малоросії 1765-1769). По суті архівна 
комісія виконувала функції місцевого історичного това
риства. Число її дійсних членів невпинно зростало, 
збільшившись із 87 у 1903 до 140 у 1916 р.8

Діапазон наукових інтересів^ Модзалевського у цей 
час був надзвичайно широким. Його цікавили передумо
ви і наслідки селянської реформи 1861 р., що знайшло 
відображення в опублікованих у 9 випуску “Трудов Чер
ниговской архивной комиссии” “Материалах по исто
рии освобождения крестьян”. 3 систематичного інтересу
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до актових книг (після О.І.Левицького його вважали 
кращим їх знавцем) народилися публікації “Отрывки из 
Стародубовской меской книги за 1664-1673 гг.” 
(Чернігів, 1911), “Актовые книги Полтавского городо
вого уряда XVII века” (Чернігів, 1912-1814, вип. 1-3) та- 
ін. Вадим Левович відредагував 9-11 випуски “Трудов 
Черниговской ученой архивной комиссии”, а 12 випуск 
скомплектував власноручно зібраними матеріалами9. _

Не полишав Вадим Левович і занять генеалогієюГ 
Цьому сприяла його праця на посаді секретаря губернсь
кого дворянського зібрання. У 1914 р. був опублікова
ний “Малороссийский гербовник”, підготовлений Вади
мом Левовичем разом з відомим геральдистом В.К.Лу- 
комським та художником Г.І.Нарбутом. Його статті 
з’являлися друком у “Записках НТШ ”, журналі “Ук
раїна”, в “Українському науковому збірнику”, що вида
вався у Москві (вип. І, 1915; вип. II, 1916). У співпраці з 
НТШ він видав 4 том “Дневника” Якова Марковича 
(Жерела до історії України-Руси, т. XXII, Львів, 1913). В 
“Трудах Черниговской архивной комиссии” побачила 
світ перша з серії його розвідок про Романа Ракушку-Ро- 
мановського.

Українську національну революцію 1917 р. вчений 
зустрів з ентузіазмом. Але він не міг не бачити величез
ної загрози, яка виникла для українських культурних 
надбань внаслідок дій розбурханого революцією натов
пу. Під виглядом боротьби проти самодержавної спад
щини руйнувалися пам’ятники і символи, що мали без
перечну історичну цінність. А невдовзі Україною проко
тилася хвиля селянських заворушень, під час яких нищи
лися панські садиби з усіма культурно-мистецькими 
скарбами, які в них перебували.

Зупинити чи бодай загальмувати вакханалію нищен
ня могли тільки люди з чистим сумлінням, незаперечним 
науковим авторитетом, величезною працездатністю. Од
ним з небагатьох, кому це було під силу, виявився 
В.Л.Модзалевський. Глибока тривога за долю безцінної 
культурної спадщини народу змусила його відсунути 
убік свої наукові зацікавлення і прийняти пропозицію
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М.Ф.Біляшівського обійняти посаду комісара по охо
роні пам’яток Чернігова і губернії. Біляшівський у дано
му разі діяв як уповноважений створюваного у той час у 
Києві Центрального комітету охорони пам’яток старо
вини і мистецтва. Його пропозиція прийшлася до душі 
Модзалевському тому, що в січні 1917 р., коли історич
ним пам’яткам ще не загрожував революційний ван
далізм, він виступив з ініціативою утворення в Чернігові 
“Отдела Общества защиты и сохранения в России па
мятников искусства и старины”. Відповідаючи на лист 
Біляшівського, Модзалевський у кінці квітня 1917 р. пи
сав, що уже тоді, у січні; він мріяв про майбутню “ук
раїнізацію” відділу, а тепер справа дійового захисту 
пам’яток мистецтва і старовини стала невідкладною10.

В утворений у травні 1917 р. Комітет охорони 
пам’яток старовини і мистецтва на Чернігівщині 
увійшло близько 25 чол. - ті, хто, за словами Модза- 
левського, “цікавився українською старовиною і працю
вав у галузі її вивчення і збирання”. Першим заходом 
комітету стала виставка пам’яток української старови
ни, яка відкрилася 7 червня у приміщенні дворянського 
пансіону. Крім музейних експонатів, тут були представ
лені і матеріали з приватної колекції Модзалевського. 
Комітет займався реорганізацією музейної справи, кон
центрацією в музеях за згодою власників колекцій і 
цінних речей, яким загрожувала небезпека від селянсь
ких виступів11. Доводилося займатися також охороною 
культових цінностей; за поданням Модзалевського 
міська управа віщала розпорядження про охорону со
борів у нічний час12.

Важко сказати, скільки безцінних витворів мистецт
ва, історичних документів, рукописів не були втрачені у 
вирі революційних подій завдяки обачності і невтом
ності Вадима Левовича. Насамперед йому місто має за
вдячувати тим, що його обійшла пошесть руйнування 
пам’ятників як символів “старого режиму”. Коли в 
серпні 1917 р. революційні солдати збиралися знести 
пам’ятник Олександру II, Модзалевський звернувся з'
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рішучим протестом до управи міської думи, Ради со
лдатських і робітничих депутатів, командування 13-го, 
полку, розквартированого в Чернігові. Від жодного, 
періоду історії не можна відмовлятися, доводив він. “Як
що стати на шлях руйнування пам’ятників минулого, то 
неможливо знайти ту межу, на якій можна було б зупини-! 
тися, оскільки все те, що стоїть за 27 лютого 1917 р. - все; 
воно - “старий режим”13. Не замикаючись на пам’яткоо-і 
хоронній роботі, В.Л.Модзалевський активно працював у 
“Просвіті”, організував курси українознавства і викладав і 
на них; його статті регулярно з’являлися в “Черниговской 
земской газете”, “Черниговском крае”. На початку 1918 р. 
за його активною участю в місті було засноване видавни
че товариство “Сіверська думка”1'*.

У квітні 1918 р. Вадим Левович переїхав до Києва. Са
ме в цей час Центральна Рада розгорнула широку підго
товчу роботу по створенню Української Академії Наук. 
При Народному міністерстві освіти було засновано дві 
комісії - перила мала виробити законопроект про утво
рення УАН і Національної бібліотеки, друга - займатися 
питаннями вищої школи і наукових закладів. Міністр 
народної освіти і мистецтв М.П.Василенко запросив 
Модзалевського до роботи в першій комісії в ролі її сек
ретаря. Відтоді на його плечі лягла велика робота по ор
ганізації діяльності комісії і фіксуванню її доробку; за
вдяки ретельності Модзалевського ми маємо 23 журнали 
з докладними протоколами засідань комісії від 9 липня 
до 17 вересня 1918 р., а також десятки записок відомих 
вчених з їхнім баченням обличчя Академії і Національ
ної бібліотеки. Йому довелося працювати в редакційній 
комісії по підготовці до друку “Трудов и материалов Ко
миссии об основании Украинской Академии Наук в Ки
еве”, а також у складі підкомісії по створенню друкарсь
кої бази майбутньої Академії15. Разом з В.І.Вернадським 
та Д.І.Багалієм він був автором Статуту Академії16.

Модзалевський був одним з тих українських діячів 
науки і культури, які вважали справою честі для себе бо
ротися за повернення в Україну тих її культурних над
бань, які з різних причин опинилися поза її межами. Він
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був членом культурно-просвітницької комісії при Ук
раїнській мирній делегації, яка влітку 1918 р. вела пере
говори з делегацією Радянської Росії про укладення мир
ного договору між двома державами. Під час цих пере
говорів Модзалевський твердо обстоював вимоги по
вернення з Росії в Україну культурних цінностей і особ
ливо архівних матеріалів. Переговори в жовтні припи-і 
нилися, не давши відчутних результатів. Втім, у 1918 р. 
мрія Модзалевського про заснування Державного ук-1 
раїнського архіву все ж здійснилася. Радів він і швидко
му поповненню фондів Української національної бібіло- 
теки, яка на кінець гетьманської доби мала вже понад 
мільйон книжок і могла конкурувати за якістю своїх 
фондів з кращими бібліотеками Європи17. Вадим Лево- 
вич плідно працював також в комісії про герби та печат
ки Української держави.

З початку 1919 р. В.Модзалевський почав працювати 
у створеній при III відділі Академії постійній комісії для 
виучування історії західноруського й українського пра
ва. Почалася підготовка до друку документів військово
го генерального суду епохи Гетьманщини, а також актів 
Полтавського суду18. Модзалевський був керуючим 
постійної комісії для складання біографічного словника 
діячів української землі, створеної в лютому 1919 р .19, 
водночас працюючи також в археологічній комісії та 
Софійському комітеті.

Із серпня 1918 р. діяла секція мистецтв Українського 
наукового товариства, одним з найактивніших членів 
якої був Вадим Модзалевський. Саме ця секція організу
вала комісіїо по охороні пам’яток старовини після бом
бардування Києва більшовицькими військами. Одночас
но складалися реєстр зруйнованих пам’яток архітектури 
і мартиролог щнностей, що загинули. Пізніїпе, після 
смерті вченого, до створеного секцією музею старожит- 
ностей перейшли його архіви20.

Охорона історичних пам’яток Києва стала однією з 
найбільших пристрастей Модзалевського. Це за його 
пропозицією 8 лютого 1919 р. військовий комендант
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Києва М.Щорс підписав наказ про охорону архіву 
Київського шкільного округу. Вадим Левовйч увійшов 
до складу відділу охорони пам’яток старовини і мистец
тва комісаріату Головного управління мистецтв і 
національної культури, в якому, крім нього, плідно пра
цювали М.Ф.Біляшівський, Г.І.Нарбут, Ф.Л.Ернст, 
І.В.Моргилевський та ін. Відділ взяв під охорону близь
ко півтори тисячі пам’яток архітектури, музеїв, окремих 
зібрань предметів старовини і мистецтва. У новостворе- 
ному Всеукраїнському комітеті охорони пам’яток мис
тецтв і старовини (організаційне оформлення його 
відбулося у другій половині лютого 1919 р.) Модзалевсь- 
кий очолив архівно-бібліотечну секцію21.

Справді подвижницька діяльність Модзалевського по 
створенню архівної і бібліотечної мережі в Україні, фор
муванню наукових основ бібліотечної, бібліографічної, 
архівної справи заслуговує на окреме дослідження. Тут 
лише зазначимо, що він був чи не найпалкішим 
прибічником концентрації архівної і бібліотечної справи 
в руках держави незалежно від політичної обстановки і 
змін урядів. Її реформування на таких засадах вперше 
було запропоноване Папірним архівним управлінням, 
що існувало при Генеральному секретаріаті Центральної 
Ради. Йшлося, зокрема, про створення Українського 
національного архіву, організацію та координацію архе
ографічних досліджень, створення реєстру українських 
документів з російських архівів для повернення їх в Ук
раїну, видання археографічного часопису “Пам’ятни
ки”2̂ . Але події громадянської війни змушували турбу
ватися не так про організацію архівної справи, як про 
врятування безцінних архівних скарбів.

Коли В.Л.Модзалевський навесні 1918 р. змінив 
О.С.Грушевського на посаді голови бібліотечно-архів
ного відділу Головного управління мистецтв і націо
нальної культури, план реформування всієї бібліотечної 
і архівної системи України набув чіткого, оформленого 
вигляду. Інформаційні матеріали, що їх регулярно над
силав Вадим Левовйч до відділу охорони пам’яток ста
ровини і мистецтва, Міністерства народної освіти та
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мистецтва тощо, дають про нього виразне уявлення. У 
галузі бібліотечній цей план передбачав закладення ос
нов Української національної бібліотеки, створення ме
режі районних бібліотек, налагодження тісних зносин 
між різними бібліотечними інституціями з метою попов
нення їхніх книжкових фондів. У галузі бібліографічній - 
створення основ наукової бібліографії, випуск спеціаль
ного бібліографічного видання, ведення реєстраційного 
"Літопису” журнальних видань, складання хроно
логічних і систематичних покажчиків. У архівній сфері - 
створення стрункої мережі архівів - від районних до 
Національного, серйозну наукову розробку архівних ма
теріалів і видання спеціального археографічного орга
ну-23. Модзалевським же було розроблено Статут Ук
раїнського національного архіву24.

Зрозуміло, що для здійснення такої масштабної ре
форми в Української держави не було ні сил, ні коштів, 
ні відповідних кадрів. Але, завдяки ентузіазму невелико
го колективу бібліотечно-архівного відділу, все ж вдало
ся чимало зробити для створення бібліотечних і архівних 
фондів. Відділ постійно звертався до наукових та видав
ничих закладів, громадян з проханням надсилати нові 
видання, дарувати книжки, листувався з багатьма науко
вими установами не тільки в Україні, але й за її межами 
про надсилання комплектів їхніх видань. Гідне подиву, 
що у неймовірно складних умовах 1918 р. відділ зав’язав 
тісні зносини з місцевими архівними комісіями і з їх до
помогою почав велику справу наукового описанняі 
архівних фондів і з’ясування місцезнаходження ук
раїнських матеріалів в російських архівах.

"Врятування архівів, що гинули масою в часи розрух 
і приведення в порядок того, що вдалося врятувати” - та
ким бачиться Модзалевському головний напрям рефор
ми. Для цього пропонувалося створити єдиний Всеук
раїнський архівний фонд25. У страшному вирі грома
дянської війни діловодство старих державних установі 
багатьом уявлялося просто купами непотрібного папе
ру. Ініціатива взяття його під охорону належала Вадиму
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Левовичу. Першими почали впорядковуватися архіви 
губерніального правління, губерніального присутствія у 
селянських справах, казенної палати, попечителя 
шкільної округи, судові архіви. У новому “відділі ма
теріалів сучасності” концентрувалися друковані відозви, 
газети, папери установ, що працювали в Києві, почина
ючи з 1917 р. Невдовзі з них було сформовано VIII 
архівний фонд, на базі якого незабаром виник історико- 
революційний відділ.

1919 р. був неймовірно тяіжким для Модзалевського. 
У цікавій статті “Справа охорони старовини і мистецтва 
в 1919 р.”, яка була виявлена в Інституті рукопису ЦНБ 
НАН України С.З.Зарембою і ним же опублікована26, 
Вадим Левович добре передав атмосферу, в якій довело
ся у цей час працювати працівникам культури. На чолі 
Всеукраїнського комітету пам’яток більшовики постави
ли малоосвічену і малокультурну людину - М.Є.Да- 
дикіна, призначені ним “політруки”, що отаборилися у 
музеях, безсоромно грабували їх, шили собі одяг з музей
них тканин.

Справа погіршилася після захоплення Києва 
денікінцями у серпні 1919 р. Білогвардійці створили 
“Комісію по реалізації воєнної здобичі” і оголосили всі 
музейні фонди її власністю. Щоб одержати назад свої 
речі, здані на зберігання до музеїв, власники мали спла
чувати новій владі 30% їхньої вартості. З гнівом і болем 
писав Модзалевський про те, що й деякі кияни, зокрема
С.Г.Фаренгольц, допомагали денікінцям у пограбуванні 
музейних скарбів.

В умовах денікінщини українська архівна справа вия
вилася нікому непотрібною і перебувала на межі зни
щення. Тим, хто обстоював її збереження, доводилося 
ризикувати не лише посадою, а й життям. Як згадував 
згодом наступник Модзалевського на посаді голови 
Архівного управління В.Міяковський, “ми не хотіли ні 
здаватися, ні помирати, і боротьбу за наше існування ве
ли удвох”. Демарш Модзалевського перед офіційними 
Представниками влади ‘ледве не закінчився для нього 
трагічно. Архівне управління було звинувачене у друку
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ванні прокламацій і на цій підставі закрите, а його май
но передане університетові27. Модзалевський очікував 
арешту, від якого його врятувала, очевидно, лише 
відносна нетривалість денікінського панування у Києві.

Після відновлення радянської влади Вадим Левович 
відмовився очолити архівне управління, лишившись ли
ше головою архівної ради. Зосередившись на науковій 
роботі, він багато працює у галузі джерелознавства та 
мистецтвознавства.

В останній рік життя його наукові інтереси сконцен
трувалися навколо вивчення проблеми авторства “Літо
пису Самовидця”. Як відомо, цим літописом цікавився 
цілий ряд істориків, зокрема О.Левицький, але питання 
про його авторство лишалося відкритим. Як згадує один 
з перших біографів Модзалевського М.Ткаченко, “на 
одному з засідань 1920 р. мені довелося чути від В.Л., що 
він має дати доповідь про автора літопису Самовидця, 
бо, здається, він його знайшов”2®. Саме в цей час Модза
левський уважно досліджував діяльність генерального 
підскарбія 60-х рр. XVII ст. Р.Ракушки-Романовського. 
Збіг подій його життя і тих, що були описані в “Літописі 
Самовидця”, виявився дивовижним. Модзалевський 
першим висловив гіпотезу про те, що автором літопису 
міг бути Роман Ракушка29. Пізніше з ним погодилися 
В.Романовський, М.Петровський, О.Оглоблин.

Великий інтерес виявляв Вадим Левович і до історії 
українського мистецтва. До надрукованої раніше неве
ликої праці під назвою “Основні риси українського мис
тецтва” в останні роки життя додалася розвідка “До 
історії українського лірництва”. Багато працював Мод
залевський над історією гутного промислу на 
Чернігівщині. На цю тему у 1918 р. він зробив доповідь 
на зборах секції мистецтв Українського наукового това
риства. Надалі автор сподівався розширити ареал 
дослідження, охопивши всю Україну, причому висвітли
ти всі сторони проблеми: економічну, побутову, ху
дожньо-історичну та технічну. На жаль, у повному об
сязі здійснити цей задум не вдалося. Після смерті М одза-
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левського праця “Гути на Чернігівщині” була видана під 
редакцією Д.М.Щербаківського в одному з видань архе
ологічного комітету Академії Наук. * 1

Восени 1919 р. Вадим Левович тяжко захворів і потра
пив до лікарні. Відтоді стан його здоров’я погіршувався. 
3-го липня 1920 р. він помер від тяжкої форми дизентерії.

Як “талановитого історика і дуже симпатичну люди
ну, як малюють усі, хто знав його особисто”30 характе
ризував Вадима Модзалевського один з найбільш уваж
них дослідників його життєвого і наукового шляху 
О.П.Оглоблин. Безумовно, талановитий і напрочуд пра
целюбний вчений заслуговує на те, щоб зайняти гідне 
місце' в літопису української науки.

1 Томозов В. К генеалогии рода Модзалевских//Українська 
генеалогія: теорія, методологія, історія та практика. 
Матеріали І генеалогічних читань пам’яті Вадима 
Модоалевського.-К.-1996.-С. 16.

2 Томозов В. Пам’яті Вадима Модзалевського//Українська 
генеалогія: теорія, методологія, історя та практика.-С. 10.

3 Див.: Киевская старина, 1904.-№3.-Т. XXIV, отд. І.-С. 
315-347; №4.-Т. XXXV, отд. І.-С. 1-35; №5.-Т. XXXV, отд. І.-С. 
193-230.

4 Ткаченко М. З нової історіографії Чернігівщини//Чернігів
і Північне Лівобережжя.-К.-1928.-С. 494-495.

5 Стрельський Г. Складач родоводів/Лсторичний календар 
М97".-К.-1996.-С. 126.

6 Докладніше про це див.: Коваленко О.Б. Визвольна війна 
українського народу середини XVII ст. у науковій спадщині 
В.Л.Модзалевського//Українська козацька держава: витоки 
та шляхи історичного розвитку. Матеріали П’ятих Всеукраїн
ських історичних читань.-Кцїв-Черкаси.-1995.-С. 213-215.

7 Докладніше про цю сторінку біографії Модзалевського 
та про долю зібраних архівних матеріалів див.: Ульяновський 
В. В.Л.Модзалевський та родина Скоропадських//Українська 
генеалогія: теорія, методологія, історія та практика.-С. 22-26.

® Заремба С.З. Українське пам’яткознавство: історія, 
теорія, сучасність.-К.-1995.-С. 153.

* Коваленко О.Б. В.Л.Модзалевський як історик України 
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П рокопчук В. С

ПАВЛО БОГАЦЬКИЙ - УЧЕНИЙ, 
КРАЄЗНАВЕЦЬ

Нині в Україну повертається чимало імен співвітчиз
ників, яким випало жити, діяти за її межами заради тор
жества національної ідеї. Серед них - ім’я Павла Олек
сандровича Богацького, активного діяча української 
діаспори.

Він народився 4 березня 1883 р. в містечку Купині (нині 
- село Городоцького району Хмельницької області). Був 
другою дитиною в сім’ї парафіального священика. Згодом 
братів і сестер стало 16. У рік народження Павла батько 
отримав призначення до Грицькова, неподалік Криничан. 
Тут, на подільських пагорбах, у долинах серед сільської 
дітвори проходило його дитинство. Навчався вдома та у 
сільського дяка К.Ковальського1.

Середню освіту здобував у Кам’янці-Подільському, у 
духовній семінарії. Його учителями були професор Кир- 
жицький, В.М.Чехівський - майбутній прем’єр уряду 
УНР. З семінарії 1903 р. був виключений за участь у не
легальному гуртку.

Далі навчався в офіцерській школі у Вільно, закінчив 
її 1906 р. і став підпоручиком. Був направлений на Дале
кий Схід. Потім Луцький полк, в якому служив, передис
локували в Ромни на Полтавщині, згодом до Києва. У 
розпал першої російської революції за заборонену 
діяльність арештований і ув’язнений у тюрму на п’ять з 
половиною місяців, звільнений з армії. 1907-1908 рр. 
вчився на агрономічному відділі Київської політехніки^.

Ще в семінарії прилучився до літературної праці, до
писував до газет, журналів, редагував шкільний часопис 
"Проба сил". 1907 р. разом з Микитою Шаповалом ви
давав журнал "Українська хата", був його редактором- 
організатором. Навколо журналу об’єднувались і 
публікували свої твори відомі тепер літератори М.Єв-
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шан, О.Олесь, Г.Чупринка, Г.Журба, О.Коваленко, 
М.Рильсьский, П.Тичина, О.Кобилянська, В.Винничен- 
ко, М.Вороний, С.Черкасенко, А.Животко, Б.Лепкий. 
1914 року царська адміністрація визнала журнал небла- 
гонадійним, закрила його, а редактора вислала до 
Сибіру3. Там Павло Олександрович одружився, в сім’ї 
народився син Олександр. Звідти, з с.Колпашево На
ринського краю, як тільки впала царська влада, повер
нувся в Україну, прилучився до активної національно- 
визвольної боротьби.

У квітні 1917 р. на першому Українському національ
ному конгресі, П.О.Богацький обраний секретарем4. За 
рекомендацією М.Шаповала - товариша-однодумця, 
співредактора "Української хати", як колишній військо
вик, був призначений начальником столичної міліції. Не 
поривав і з літературно-журналістською працею, публі
кувався в журналах "Україна", "Книгар", "Шляхи", вид
рукував низку статей, наукових розвідок, рецензій.

Наприкінці квітня 1918 р. зазнав арешту німецьких 
властей. У Лук’янівській в’язниці пробув до листопада. 
Тут завершив збірку новел, яка під назвою "Камелії" 
вийшла у видавництві "Грунт", написав ряд рецензій для 
журналу "Книгар"5. Як письменник П.Богацький відо
мий прозовими творами "Під баштою зі слонової кості", 
"Вія долороза", де описав заслання до Сибіру, повістю 
"На горбах Поділля", спогадами "З пережитого" та ін.

Після антигетьманського повстання за наполяганням 
С.Петлюри був призначений столичним отаманом. Брав 
участь зі своїм підрозділом у боях корпусу січових 
стрільців проти антиукраїнських сил. У Рівному мав 
тривалу аудієнцію у міністра внутрішніх справ Дирек
торії І.Мазепи, в результаті якої частина столичного 
отамана була реорганізована в кіш охорони рес
публіканського ладу.

Після відходу військ УНР за Збруч Павло Олексан
дрович отримав посаду архіваріуса Кам’янець- 
Подільського державного університету. Працював У 
Кам’янці-Подільському за поляків, більшовиків. З по
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верненням українського війська став повітовим коміса
ром.

1920 р. покинув Украшу. Відтоді почався його 42- 
річний період еміграційного життя. Спочатку у Львові 
організовував видання щомісячника "Визволення". 
Потім переїхав до Варшави, де. разом з О.Саліковським 
редагував газету "Українська трибуна".

Весною 1922 р. у Празі ввійшов до редакції "Нової 
України", став одним з керівників "Селянської спілки", 
був обраний до складу президії Українського громадсь
кого фонду6.

Тоді ж почалася активна , науково-педагогічна 
діяльність Павла Олександровича. 1929 р. став 
співробітником Українського соціологічного інституту, 
завідувачем кабінету шевченкознавства. Інститут діяв до 
1945 р. і залишив у науковій скарбниці чимало праць з 
різних галузей українознавства, історії, культури, 
соціології, підготував низку науковців. П.О.Богацький 
зайнявся дослідженням шёвченкових творів, видав тво
ри Григорія Чупринки, перший том спадщини Михайла 
Драгоманова. Його наукові дослідження були відзначені 
ступенем доктора "гоноріс кауза" по соціології, обран
ням дійсним членом історико-філологічного товариства, 
що діяло в Празі при Українському вільному універси
теті, членом бібліологічної комісії Наукового товарист
ва імені Т.Шевченка у Львові7. 1923 р. на сторінках "Но
вої України" побачила світ його розвідка "Сучасний 
стан світового мистецтва", 1925-го - "Др історії критич-г 
ного видання "Кобзаря Т.Шевченка" 1927 р. - твори 
Г.Чупринки з бібліографією, "В.Самійленко. до історії 
його поеми "Гея", "Достоєвський: українець"®.

П.О.Богацький, не тільки активний дослідник 
Т.Г.Шевченка, а й палкий пропагандист. Ще 1911 р. в 
"Українській хаті" він вмістив повідомлення про "Про
ект пам’ятника Т.Г.Шевченка в Києві", 1917 р. - у "Кни
гарі" з’явилася стаття "Т.Г.Шевченко і княгиня 
В.М.Репніна". У празький період - "Кобзар Тараса Шев
ченка. Видання в Празі - 1876-1926" (Студентський 
вісник, ч. З, 1926), "Нове про Шевченка (1924-1927)"
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(Львів, "Літературно-науковий вісник", ч. 5, 6, 1927), 
"Нове про Шевченка: інформативний огляд за рр. 1927- 
1929" (1930), Фальсифікатори Шевченка (Львів, Вісник 
українознавства", ч. З, 4, 1930). 1941 р. під редакцією 
П.Богацького та В.Дорошенка у Празі побачили світ 
"Поезії Т.Г.Шевченка", 1942 р. - "Кобзар Тараса Шев
ченка за сто років. 1840-1940" (Краків-Львів, Українська 
книга, т. 4). .

1940 р. П.О.Богацький переїхав до Німеччини. У 
Берліні працював в "Українському віснику". В Баварії - у 
Міттенвальдському таборі для перміщених осіб викла
дав в учительській семінарії. Тут видав історію ук
раїнської літератури для шкш, розпочав працю над "Ма
лою літературною енциклопедією". В "Українському 
віснику" опублікував критичні аналізи творчості Гри
горія Квітки-Основ’яненка, Івана Котляревського, Гри
горія Чупринки9.

1949 р. покинув Європу, разом з дружиною оселився 
в Тірулі (Австралія). ІПістдесятишестирічний професор, 
зменшивши вік на 10 років, розпочав адаптаційний 
період з роботи на сталеварні, поки не пристосувався до 
нових умов. В Австралії розгорнув наукову, літератур
ну й журналістську діяльність, співпрацював з сіднейсь
кою газетою "Вільна думка". 1953 р. знаходимо його в 
гурті засновників австралійського відділення Наукового 
товариства імені Т.Шевченка. Як дійсний член цього то
вариства продовжив бібліографічні досліження, критич
ний аналіз текстів Т.Г.Шевченка, роботу над "Малою 
літературною енциклопедією"10.1 хоч сам автор назвав 
МЛЕ "скромним довідником для тих, хто в наших умо
вах життя цікавиться українською літературою і взагалі 
історією і формою слова", наукова громадськість дала їй 
високу оцінку. Подолянин В.Січинський писав: "Це є 
оригінальна й дуже цінна літературна праця, що знай
омить читача з усіма явищами і стилями в літературі і 
подає короткі, синтетичні відомості про українських 
письменників та цілу історію українського й світового: 
письменства. "МЛЕ" особливо цінна для українських
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шкіл та курсів на еміграції"11. Нині планується видати 
МЛЕ в університеті Макворі зусиллями проф.М.Павли- 
шина та коштом Фундації українознавчих студій в Ав
стралії.

Помер П.О.Богацький 22 грудня 1962 р., залишивши 
цікаву літературну й наукову спадщину.

Син професора Л.П.Богацький - активний учасник 
українського громадського й культурного життя в Авст
ралії, секретар української громади, українського клубу, 
багато років працював у директораті фундації україноз
навчих студій. Доклав чималих зусиль аби в Україні, у 
тому числі й на Поділлі, - батьківщині родини Богаць- 
ких, знали науково-літературний доробок батька. Він 
передав рукопис "Малої літературної енциклопедії" до 
Національної бібліотеки; ряд праць, листів, фотографій 
- музею Т.Г.Шевченка в Києві. Чимало матеріалів отри
мав літературознавець з Хмельницького В.П.Мацько.

Певний вклад вніс він у краєзнавчу скарбницю своєю 
повістю-хронікою "На горбах Поділля" та спогадами "З 
пережитого", опублікованими в сіднейській "Вільній 
думці"12. Деяку краєзнавчу інформацію містять листи, 
оповідання, новели й нариси, наукові розвідки 
архіваріуса Кам’янець-Подільського українського 
університету, вміщені в газетах "Слово", "Подільський 
шлях". В сукупності вони дають можливість реставрува
ти окремі епізоди й сторінки історії Поділля, відкрити 
нові імена.

Перебування родини Богацьких у Нестерівцях трива
ло більше двох десятків років. Із десяти вцілілих братів і 
сестер у повісті "На горбах Поділля" він згадує старшо
го Дмитра, Миколу, Сергія, Юрка, сестру Олену. Чи не 
братом Павлу Олександровичу доводиться Дмитро 
Олександрович Богацький, обраний 24 жовтня 1926 р. 
головою Кам’янець-Подільського Наукового товарист
ва при ВУАН - автор праць "Рослинність Криму, 
порівнюючи з рослинністю Поділля). В зв’язку з подо
рожжю до Криму (1925), "Пам’яті Пауля Камерера",
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"Наслідки дослідження флори Поділля" (1927)?13
1917-1919 рр. у Дунаївцях очолювала "Просвіту" й 

твердо стояла на боці Центральної Ради вчителька Бо- 
гацька14. Чи не Олена Олександрівна то була? Спогади 
П.О.Богацького не тільки дають інформацію, а й визна
чають шлях пошукової роботи краєзнавців.

Нестерівці були великим селом, а парафія - однією з 
кращих, служити в ній було престижно і довірялася вона 
далеко не кожному. Тут протягом сорока років духовним 
пастором був Матвій Федорович Коцюбинський (1781- 
1850) - дід відомого письменника Михайла Коцюбинсько
го15. У свій час питання про призначення П.О.Богацького 
архіваріусом вирішувала професораська рада. Кандидату
ра не знайшла заперечення. "Правда, професор Юхим 
Сіцинський, знаючи мене ще з юнацьких часів, жартуючи 
казав, що рано ще мене здавати в архів..."16. Це запам’ята
лось Павлу Олександровичу особливо, бо Богацькі з 
Сіцинськими мали давні й приязні стосунки. Ректор 
виділив для архіву просторе приміщення. Павло Олексан
дрович застав тут чимало тек, але отримав настанову 
Огієнка І.І. зробити все можливе не тільки для впорядку
вання університетських документів, а й врятування справ 
губернських та урядових установ. У момент боїв на 
підступах до Кам’янця, в умовах перебування в місті по
дільських окупаційних військ Огієнко І.І., власне, започат
ковував архівну справу УНР і біля витоків її стояв універ
ситетський архіваріус П.О.Богацький. Він не тільки ро
збирав, описував, а й аналізував, досліджував окремі ма
теріали. В часописі "Слово", якимй редагував Н.Григоріїв, 
Павло Олександрович вмістив листи В.Затонського про 
"безцеремонне поводження В. Леніна з грішми партії і дик
таторське його поводження взагалі"17.

По жандармських повідомленнях та слідчих ма
теріалах П.О.Богацький намагався розібратися в причи
нах, які принесли безладдя.

Він був учасником Кам’янецького повітового учи
тельського з’їзду, який розглядав питання українізації, 
розбудови освіти в УНР. У будинку професора Кир-
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жацького, де жив з сім’єю Богацький, працювала школа 
дошкільного виховання.

Брав участь у тривалій боротьбі з "пименівщиною" - 
наступом чорносотенних сил на чолі з єпископом Пиме
ном на молоду українську церкву, домігся разом з члена
ми Кирило-Мефодіївського товариства, яке очолив 
після В.М.Чехівського, передачі кафедрального собору 
українській громаді. Підпал дзвіниці, що вчинили при
хильники Пимена, став сигналом до видворення єписко
па за межі Кам’янця-Подільського18.

Зі сторінок спогадів П.О.Богацького постають не
легкі дні відступу армії УНР за кордон. "В Гусятині, пе
ред переходом кордону, - здагує він, - зійшлась громад
ка подолян і тут під акомпонемент скрипки п.Н.Гри- 
горієва і керівництвом п.Рощахівського, заспівали вос
таннє на своїй землі сумного-сумного "Бурлаку" 
Б.Грінченка". ...Для більшості - це було прощання з 
рідною землею назавжди19.

1990 р. зусиллями літературознавця Ф.Погребенника 
в Україні було надруковано оповідання П.Богацького 
"Чесний робітник". У Шевченківському музеї в Києві бу
ла розгорнута виставка творчого доробку письменника 
й ученого, проведений вечір, в якому взяв участь його 
син Левко . Доробок П.О.Богацького аналізують авст
ралійські дослідники І.Рибчин, Р.Микитович, С.Радіон. 
Повідомлення про П.О.Богацького вміщені у літерату
рознавчих статтях В.П.Мацька. * *

1 Життєпис Павла Олександровича Богацького, 
надісланий з Австралії сином Левком Павловичем.-С. 2.

2 Енциклопедія української діаспори. Т. 4 (Австралія-Азія- 
Африка).-Київ-Нью-Иорк-Чікаго-Мельбурн, 1995.-С. 45.

* Життєпис...-С. 2.
4 П.Богацький. З пережитого. Спогади.-С. 1.
5 Там само.-С. 16.
6 Життєпис...-С. 3.
7 Енциклопедія українознавства.-Т. І.-Львів, 1993.-С. 143.
8 Бібліографія Павла Богацького, надіслана сином Левком 

Павловичем з Сіднею. Авторство й місце видання невідомі.-С. 2.
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9 Гр.Квітка Основ’яненко//"Український вісник".-1943; 
Іван Котляревський//Там само; Грицько Чупринка; там само.- 
1944.

Ст.Радіон. Нариси історії наукового товариства 
ім.Т.Шевченка в Австралії (1950-1975).-Мельбурн: 
"Спадщина", 1993.-С. VII, XII, XIV, 21.

11 Життєпис...-С. 4.
12 3 пережитого. Спогади//Вільна думка.-1955.-Ч. 12-52; На 

горбах Поділля. Повість-хроніка//Вільна думка.-1959.-Ч. 8-22.
13 Записки Кам’янець-Подільського наукового при 

Українській академії наук Товариства.-Т. І.-Кам’янець на 
Поділлю, 1928.-С. 94, 98-99.

14 М.Мельник. Революційні події 1918-1919 рр. в Дунаївцях 
//В боях за жовтень. Спогади учасників революційної 
боротьби на Поділлі.-Хмельницький, 1958.-С. 176,180.

13 Труды Подольского церковного историко-археологи
ческого общества Вып. И.-Кам.-Под., 1911.-С. 27.

16 3 пережитого...-С. 37.
12 Там само.
1* 3 пережитого...-С. 40-42.
*9 Там само.-С. 45.
20 Анатолій Михайленко. Квітка у вінок пам’ятії/Вільна 

думка.-1998.-Ч. 50.-С. 9.

Бонь 0 .1

МУЗЕЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА 
О.П.НОВИЦЬКОГО

Однією з галузей активної діяльності української 
інтелігенції в 20-30-х рр. було музейництво, яке в умовах 
функціонування командно-адміністративної системи за
знало руйнування, докорінної "перебудови" на догоду 
партійно-державним та ідеологічним інтересам.

Серед багатьох довго замовчуваних та несправедливо 
забутих імен тогочасних музейників необхідно відзначи
ти академіка ВУАН Олексу Петровича Новицького. На
родився він 7 квітня 1862 р. в Симбірську. Закінчивши 
Московський Свято-Михайлівський ліцей, вступив на
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фізико-математичний факультет Московського універ
ситету1 . Ще на студентській лаві захопився історією мис
тецтва, зокрема українського. Багато займався само
освітою. Після закінчення університету вирішив присвя
тити себе науково-дослідницькій праці, співпрацював з 
редакціями періодичних видань.

Важливим рубежем становлення О.П.Новицького, як 
ученого, був вихід в 1889 р. праці "Художественная гале
рея Московского публичного и Румянцевского музея"2. 
Робота отримала схвальну оцінку учених Москви. 
Логічно, що молодий дослідник звернувся до директора 
Румянцевського музею В.Дашкова з наміром займатись 
науковою працею. При зустрічі з В.Дашковим він моти
вував своє бажання працювати в Румянцевському музеї 
тим, що здійснив велику роботу по опису художньої га
лереї музею. На що отримав відповідь: "Так, але музей у 
мене старий, має повні штати, якими й повинна була б 
бути проведена подібна робота, так що таким чином я 
дискредитую свій особистий склад"3. О.П.Новицькому 
було відмовлено в зарахуванні до штату4.

Але в цій ситуації допоміг випадок. Зустрівшись в 
Історичному музеї з відомим істориком, археологом, 
його директором І.Є.Забеліним, він зацікавив останньо
го своїми грунтовними знаннями і енергією. Через тиж
день відбулася нова зустріч О.Новицького з І.Забеліним. 
В ході тривалої розмови директор музею зауважив: 
"Працівники нам дуже потрібні і на слідуючому засі
данні музейної ради я доповім про ваше бажання"5. Не
забаром Олекса Петрович почав виконувати обов’язки 
помічника бібліотекаря музею, правда без оплати.

Працюючи в одному з кращих музеїв Російської 
імперії, О.П.Новицький міг, нарешті, зайнятись історією 
культури, мистецтвознавчими студіями, отримати до
ступ до бібліотеки, опинитися в оточенні, яке сприяло 
його науковому зростанню. Наукову ерудицію молодо
го ученого значно збагатили особисті спілкування з 
відомими людьми того часу - І.Є.Забеліним, Г.Г.До- 
сгоєвською (дружиною письменника), Д.О.Ровинським, 
В.В.Матте, К.Трутовським, К.Ф.Юнге, О.П.Бахруши-
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ним, В.Верещагіним та багатьма іншими6.
В музеї Олекса Новицький близько зійшовся з гурт

ком учнів М.С.Тихонравова7, прочитав ученому главу зі 
своєї книги "Опыт полной биоірафии А.Иванова"8 про 
відносини О.Іванова і М.Гоголя. Учений не тільки нічо
го не змінив в ній, а навіть дав власний матеріал для по
повнення. Завдяки відносинам з гуртком М.С.Тихонра
вова молодий учений опанував методологію філо
логічних, історичних та палеографічних досліджень.

Олекса Петрович займався не тільки поглибленням 
своїх теоретичних знань, а й наполегливо виконував до
ручення музею. 21 липня 1889 р. йому було запропонова
но зібрати відомості про написи на старовинних нагроб
ках і пам’ятниках, іконах в монастирях і церквах Моск
ви і її околиць9. И надалі О.П.Новицький співпрацював 
з історичним музеєм. З словами щирої вдячності зверну
лось до нього його керівництво 15 січня 1909 р. в зв’язку 
з передачею колекції книг, підданих купюрам, та ареш
там у їх повному вигляді, збірки лубочних картин XIX 
ст., які зібрав брат дружини Олекси Петровича Андрій 
Іванович Остроглазое. Тоді ж було повідомлено, що за 
помітне сприяння науковій роботі музею, його обрано 
членом-співробітником музею10. Дещо пізніше ПІСЛЯ 
смерті А.І.Остроглазова (в 1910 р.) і після смерті свого 
тестя І.М.Остроглазова (в 1914 р.) учений передав над
звичайно цінні колекції рукописів і видань з історії цен
зури та архівних матеріалів, пов’язаних з пам’ятками 
історії та культури11.

Ряд причин матеріального характеру змусив О.П.Но- 
вицького змінити місце роботи. 21 вересня 1898 р. він 
став бібліотекарем Училища живопису, скульптури і 
архітектури в Москві12. Але наукові зв’язки з музеями 
Москви не припинились. Це пов’язано з виданням 
О.П.Новицьким в 1892-1894 рр. журналу "Русский худо
жественный архив", організацією загальнодоступних 
курсів з історії мистецтва. Завдяки виданню грунтовних 
праць з історії мистецтва, учений стає визнаним знавцем 
українських мистецьких і історико-культурних скарбів в
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Москві. Активно співпрацюючи з українською грома
дою Москви, він організував дві виставки на відзначен
ня 50-х роковин з дня смерті Т.Г.Шевченка, які виклика
ли неабиякий інтерес і жваво обговорювались в пресі 
Москви, Києва, Львова. Одна з виставок була проведена 
в приміщенні історичного музею13.

Активно співпрацював учений з Політехнічним му
зеєм, брав діяльну участь в організації популярних 
лекцій, довгий час був секретарем архітектурного 
відділення14. 24 березня 1917 р. він був обраний почес
ним членом комітету Київського художньо-промисло- 
во-го і наукового музею, очолюваного М.Ф.Біляшів- 
ським15.

Доля О.П.Новицького склалась так, що в 1918 р., 
виїхавши через матеріальну скруту в Крим, він не зміг 
повернутися у Москву16. Про це він писав до О.С.Гру- 
шевського. В Криму, в Коктебелі, в надзвичайно тяжких 
матеріальних і військово-політичних обставинах 
О.П.Новицький не залишає наукової і музейницької 
діяльності. Дбайливо збирає книжкові скарби, як завіду
вач фундаментальної бібліотеки в Феодосії. 15 жовтня 
1919 р. він був обраний Таврійським університетом на 
посаду старшого асистента кафедри історії мистецтва 
для влаштування при університеті музею старовини і 
мистецтв та завідування ним. На жаль, музей не був 
відкритий. Учений змушений був залишитись в Кокте- 
белі .

10 квітня 1922 р. О.П.Новицький був обраний на по
саду професора Феодосійського інституту народної 
освіти і призначений завідувачем Феодосійським архео
логічним музеєм18, фонди якого постраждали під час 
частих змін влади. Олекса Петрович дбайливо впоряд
ковував його колекції, організовував екскурсійну робо
ту. З вдячністю згадували феодосійці діяльність першого 
Директора за радянських часів19.

Подальша діяльність О.П.Новицького зв’язана з 
Києвом, з Всеукраїнською академією наук. З переїздом у 
середині 1922 р. до Києва починається період найвищо
го творчого злету академіка. Обраний дійсним членом
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ВУАН, Олекса Петрович на прохання Археологічного 
комітету ВУАН 27 вересня 1922 р. увійшов до його скла
ду20. Ця наукова інституція координувала пам’яткоохо- 
ронну роботу і значною мірою визначала музейну 
політику в Україні.

Археологічний комітет, що в 1922-23 рр. працював у 
складі академіків М.Ф.Біляшівського, М.П.Василенка, 
О.П.Новицького і Ф.І.Шміта, своїм авторитетом 
підтримував ініціативи ентузіастів музейної справи. 25 
січня 1923 р., розглянувши справу заснування у Вінниці 
музею Подільського краю, комітет просив зібрання ВУ
АН-звернутись до Подільського губвиконкому і відділу 
наросвіти сприяти відкриттю музею, допомогти з 
виділенням приміщення21.0.П.Новицький, як і інші чле
ни комітету вважали неприпустимим виселення Цен
трального пролетарського музею Полтавщини з 
приміщення, чим врятували його від руйнації22.

Археологічний Комітет ВУАН України після відвідин 
17 лютого 1923 р. головою РНК УСРР Х.Г.Раковським 
Києво-Печерської лаври вніс пропозицію - оголосити 
будівлі навколо Соборної площі лаври особливим Музей
ним містечком і приєднати до нього церкву Спаса на Бе
рестові. ближні і дальні печери, створивши музей 
культів23. Після створення музейного містечка воно зали
шалось предметом постійної уваги Олекси Петровича.

Академік О.П.Новицький на прохання відділу музеїв 
НКО РСФРР брав участь у поверненні музейних ціннос
тей Польщі в 1923 р. Він взяв на себе основну частину 
праці по складанню реєстрів музейних речей, вивезених 
з України в зв’язку з планами взаємообміну між союзни
ми республіками. Цю величезну працю він проводив з 
1926 р. по 1930 р. Саме йому доручила Укрнаука коорди
нувати зусилля пам’яткоохоронців, музеїв України24- 
Наслідком праці був реєстр експонатів, вивезених з Ук
раїни25.

Цю складну справу Олексі Петровичу вдалося про
вести завдяки досвіду набутому в 1917-1918 рр., коли він 
на прохання Центральної Ради збирав відомості про ук
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раїнські культурно-історичні скарби в Москві.
Конструктивну, виважену позицію зайняв Архео

логічний комітет і особисто О.П.Новицький коли поста
ло питання про реорганізацію київських музеїв. З червня 
1923 р. після доповіді голови комітету Ф.І.Шміта ухвале
но звернутись до екскурсійно-виставочно-музейної 
підсекції губполітосвіти з листом, в якому висловлюва
лось заперечення проти радикальної перебудови музеїв. 
Учені визначили життєздатними музеї: Перший держав
ний музей (пізніше - Всеукраїнський історичний музей 
ім.Т.Г.Шевченка), музей мистецтва ВУАН ім.Б.В. і 
І.В.Ханенків, Київську картинну галерею, етног
рафічний кабінет ВУАН. Музей українських діячів на
уки і мистецтва. В зв’язку з незабезпеченістю штатами і 
фінансами до нежиттєвих було віднесено музей 
колишнього УНТ, Археологічний та Нумізматичний му
зеї колишнього університету ім. св.Володимира. Члени 
археологічного комітету пропонували передати до лав
ри згадані вище музейні збірки, одночасно за рахунок 
лаври пропонувалось поповнити Київську картинну га
лерею, Музей мистецтв ВУАН, архіви. Після цього 
обміну учені планували в Лаврському музейному містеч
ку мати музей лаври, Нумізматичний музей, Художньо- 
промисловий музей тканини і вишивки, археологічної, 
етнографічної і художньої екзотики, давньоруської і ук
раїнської ікони тощо26.

Однак організаційної перебудови, на думку О.П.Но- 
вицького, було замало. Члени археологічного комітету 
звернулись до Народного комісаріату освіти з пропо
зицією поділити музеї України на три категорії: 
публічні, що повинні були бути доступні широким ко
лам відвідувачів, учбові, покликані обслуговувати уч
бові заклади, наукові, основним завданням яких мала 
бути концентрація і зберігання матеріалів, необхідних 
для науково-дослідної роботи. Учений запропонував пе
редати наукові музеї у відання ВУАН27.

Пропозиції знайшли підтримку ВУАН, Архео
логічний комітет присвятив цьому чотири засідання (два 
з них спільно з Комітетом по охороні пам’яток старови-
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ни й мистецтва, головою якого був Олекса Петрович). І 
коли губполітосвіта в жовтні 1925 р. виявила бажання 
передати з Першого державного музею частину його 
збірок, О.П.Новицький, як секретар Археологічного 
комітету, разом з академіками Ф.І.Шмітом, М.Ф.Бі- 
ляшівським на засіданні 29 жовтня виршіли звернутись 
до І відділу ВУАН з проханням захистити від руйнації 
найкращий музей України28.

Як зазначалось у звіті Археологічного комітету за 
1923 р., налагодження музейної справи в Києві, створен
ня музейного містечка, переведення туди музею 
Київської духовної академії було предметом особливої 
уваги учених29. Всі ці турботи взяв на себе Олекса Но- 
вицький. Пояснюється це тим, що від активної праці 
відійшли акад.М.Ф.Біляшівський (через хворобу), 
М.П.Василенко (заарештований у вересні 1923 р.) та 
Ф.І.Шміт (через часті та довготривалі відрядження)30.

В наступні роки Археологічний комітет ВУАН, що 
отримав статус всеукраїнського, координуючи пам’ят- 
коохоронну роботу, опікувався справами, визначених 
його статутом. Ставши на чолі ВУАКу в 1924 р. Олекса 
Петрович взяв найактивнішу участь у роботі і організацї 
київських музеїв. Зокрема, надзвичайно цінна нумізма
тична збірка університету, що довгий час примножува
лась В.Антоновичем (1872-1906 рр.), яку в кінці 1924 р. 
ВУАН передала ВУАКу для розміщення у музеї мистец
тва ВУАН31. Під керівництвом голови ВУАКу збірку 
було впорядковано, а відомий археолог і пам’яткоохо- 
ронець В.Г.Ляскоронський, що очолив комісію по пере
дачі, зробив детальний список речей і книг. Про це він 
повідомив О.ПНовицького32. На початку 30-х років 
нумізматичний музей став частиною Всеукраїнського 
музейного містечка. ВУАК клопотався перед президією 
ВУАН про утворення археологічного музею ВУАН. Му
зею було виділено двоповерхове приміщення з до
статньою експозиційною площею, асигновано кошти33.

Саме з ініціативи академіка Новицького в 20-х роках 
розглядалось питання створення в Києві муніципально-
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го (міського) музею. Обгрунтовуючи в 1925 р. не
обхідність такого музею, учений вказував на багатий ар
хеологічний матеріал, здобутий в результаті розкопок 
стародавнього Києва в середині 20-х рр. Експонати му
зею, за проектом О.П.Новицького, 24 листопада 1927 р. 
повинні бути поділені на чотири великі розділи: релігія, 
передісторична доба, історична доба та сучасний Київ34. 
Для влаштування музею О.П.Новицький пропонував 
митрополичий будинок в садибі Софійського собору. 
Була скликана нарада, де розглядалось це питання, і 
було направлене звернення до Укрнауки. Звертався 
Олекса Петрович і до керівництва ВУАН з проханням 
передати митрополичий будинок у власність ВУАН. 
Розміщення друкарні в будинку загрожувало збережен
ню видатної пам’ятки.

26 листопада 1927 р. на музейній нараді за участю 
найавторитетніших істориків, музейників, пам’яткоохо- 
ронців академіка М.Грушевського, А.Середи, П.Курін
ного, В.Базилевича, В.Ляскоронського, Є.Рудинської, 
К.Мощенка та ін. О.П.Новицький підняв питання про 
муніципальний музей33. На превеликий жаль, реалізува
ти ідею створення музею вдалося значно пізніше.

Нарада музейників Києва в листопаді 1927 р. визна
чила, що музейна справа - важливий фронт охорони 
пам’яток культури, їх вивчення і використання. Одно
часно зазначалося, що для покращення роботи музеїв 
необхідна міцна бюджетна база, концентрація сил му
зейних працівників, використання досвіду як західного, 
так і вітчизняного. Було сформовано комісії за напрям
ками роботи музеїв. Протягом п’яти місяців вони підго
тували матеріали для наради, що проходила з 17 по 27 
березня 1928 р. Всі засідання проходили в жвавих 
творчих дискусіях. Так, на другому засідання 19 березня 
на пропозицію Дахновича створити окремий музей 
російського мистецтва, Олекса Новицький зауважив, що 
воно повинно бути взято до уваги на рівні з мистецтвом 
інших народів3**. Дискусію викликало й питання ор
ганізації реставраційних майстерень в Україні. О.П.Но
вицький, П.П.Курінний, Ф.Л.Ернст, зважаючи на не
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значну кількість спеціалістів в цій галузі, пропонували 
створити одну центральну майстерню в Києві. Пред
ставник Укрнауки в Києві Л.М.Левицький та інші дово
дили доцільність створення майстерень і в інших науко
вих центрах України. В результаті прийнято комп
ромісне рішення - створити центральну реставраційну 
майстерню в Києві і, крім того, в Харкові та Одесі37.

Як у цьому, так і в багатьох інших випадках в нагоді 
ставав авторитет О.П.Новицького. В зв’язку з відомими 
подіями навколо самогубства визначного ученого і му- 
зейника Д.М.Щербаківського Олекса Петрович 22 черв
ня 1927 р. на пленумі ВУАКу запропонував утриматись 
від стосунків з особами, що спричинили смерть Данила 
Михайловича - А.В.Вінницьким, А.І.Онищуком, 
Є.О.Дзбановським38.

О.П.Новицький був серед тих 79 діячів науки і куль
тури, що підписали лист з протестом до редакції газети 
"Вісті"39. Він же очолив комісію по передачі музею ново
му директорові - Ростиславу Заклинському. Про напру
жену атмосферу тих днів пише В.С.Базилевич в листі до 
Ф.Л.Ернста 5 серпня 1927 р. Олекса Петрович дав розпо
рядження опечатати всі відділи музею, щоб уникнути 
провокацій з боку А.Вінницького4®.

До О.П.Новицького в жовтні 1931 р. звернулась із за
слання в Кизил-Орді Софія Терещенко - в минулому ди
ректор Звенигородського музею41. Після того, як в 1929 
р. вона була усунута від керівництва музеєм, її сестра 
опікувалась його збірками музею. Новопризначений ди
ректор не тільки відібрав помешкання, а й своїми неком
петентними діями загрожував самому існуванню музею 
на шевченківській землі. С.Терещенко просила О.П.Но
вицького відрядити спеціаліста-науковця, щоб врятува
ти музей.

Авторитет ученого був результатом плідної праці на 
посадах керівника двох оригінальних музеїв - Ук
раїнських діячів науки і мистецтва і Театрального.

Перший перейшов до ВУАН від УНТ, де існував під 
назвою музею діячів України 4 березня 1924 р.42 Олекса
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Петрович очолював роботу по упорядкуванню та інвен
таризації спадщини музею УНТ- Робота ця була дуже 
складною, бо всі речі безсистемно знаходилися в ящиках 
і шафах. Серед матеріалів музею, зокрема, були такі 
реліквії, як кабінет І.Нечуя-Левицького з архівом. 
О.П.Новицькому, а пізніше Є.Я.Рудинській доводилось 
вибирати та описувати кожну річ, шукаючи її в числі 
інших43. Ця праця в основному завершилася восени 1926 
р. Варто зауважити, що музей в той час знаходився у бу
динку В.Ф.Симиренка, що перейшов згідно його за
повіту до УНТ, по вулиці Жертв революції, 23 (нині Де
сятинна, 9). В цьому ж будинку знаходились інші, очо
лювані академіком інституції - кабінет мистецтва ВУАН, 
ВУАК, мешкав сам учений з сім’єю.

Праця музею активізувалась, коли на посаду консерва
тора було призначено Є.Я.Рудинську. Музей мав завдан
ням - вшановувати пам’ять діячів, діяльність та творчість 
яких сприяла розвитку української науки, мистецтва. По
ряд з проведенням виставок, присвяченим видатним 
діячам (М.Лисенку, І.Нечую-Левицькому, Г.Барвінок, 
Д.Щербаківському, М.Коцюбинському та ін.), музей 
влаштовував наукові засідання, систематизував і описував 
збірки, надавав можливість користуватися ними дослідни
кам та митцям. Була складена картотека всього ме
моріального матеріалу діячів науки та мистецтва в Україні 
і за її межами. Здійснено видання збірника музею, ката
логів виставок, а також листів Василя Горленка до Пана
са Мирного, як випуск праць музею44.

Згідно концепції, розробленої О.П.Новицьким, музей 
мав бути ̂ пам’ятником відомим діячам української куль
тури4*. Його матеріали можна умовно поділити на 
слідуючі групи: 1) іконографія діячів; 2) рукописи; 3) 
друковані матеріали; 4) художні твори - зразки творчості 
митців; 5) речі, що оточували діячів.

Наприкінці 1929 р. музей отримав реальну мож
ливість експонувати свої скарби - його було переведено 
до ще не до кінця відремонтованого корпусу №24 у Лав
рському музейному мистечку, де він мав 19 кімнат на 
другому поверсі, а пізніше й частину першого поверху.
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О.П.Новицький розгорнув широку співпрацю з 
місцевими музеями по виявленню і опрацюванню ме
моріальних матеріалів. Він листувався з сином М .ВЛи- 
сенка Остапом, сином М.Драгоманова Святозаром та 
багатьма іншими з приводу передачі музею меморіаль
них матеріалів46.

Завдяки зусиллям О.П.Новицького музей отримав від 
Київського окрвиконкому 510 крб. на виставку, присвя
чену М.В.Лисенку (в той час музей отримував від ВУАН 
щомісячно на наукові цілі 15 крб.)47. Учений сприяв ут
воренню в грудні 1927 р. Товариства друзів музею.

Музей опікувався могилою В.Б.Антоновича, будин
ком, в якому народилась Леся Українка, могилами 
Є.Гребінки та П.Куліша тощо. Особисто Олекса Петро
вич, як міг допомагав діячам науки і мистецтва. 20 січня 
1929 р. він звернувся до Всеукраїнського комітету спри
яння ученим з проханням надати одноразову допомогу в 
розмірі 500 крб. видатному українському митцеві Опа- 
насу Юрієвцчу Сластіонові. Невеликої пенсії художни
кові не вистачало на утримання прикутої до ліжка дру
жини, сина-студента та на лікування хворих очей48 . Лю
дина м’якої вдачі, співчутлива - О.П.Новицький клопо
тався і за доньку видатного громадського діяча, сорат
ника і друга М.Драгоманова Миколи Васильовича Ко- 
валевського Ганну Миколаївну Деген-Ковалевську. Він 
просив повернути їй виборчі права, ризикуючи виклика
ти незадоволення високого керівництва49 .

Співробітники музею здійснювали подорожі з метою 
збирання меморіальних матеріалів до Москви, 
Ленінграда, Кам’янця-Подільського, Чернігова та інших 
міст України. Цій меті слугувала заснована в 1931 р. 
"станція" для збирання матеріалів в Харкові під 
керівництвом проф. Д.П.Гордеєва, а пізніше і в Одесі. 
Але, на жаль, після арешту в 1933 р. Д.П.Гордеєва ця ро
бота припинилась.

В кінці 20-х, отримавши приміщення, музей разом з 
тим відчув на собі ідеологічний прес "великого перело
му", його діяльність була затиснута в жорсткі ідеологічні
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рамки. Поряд з двома відділами - точних і гуманітарних 
наук та мистецтва в 1930 р. з’являється відділ діячів ре
волюції. Маючи близько 16000 експонатів, музей, що 
відкрив експозицію в червні 1932 р. був переобтяжений 
схемами, муляжами, графіками тощо5®.

На початку 30-х рр., тяжко хворий Олекса Петрович 
змушений був відійти від роботи музею. Цьому сприяло і 
відверте цькування його особисто, так і Є.Я.Рудинської. 
Вона, як учений-консерватор музею намагалась врятувати 
його, реорганізувавши його в музей історії, науки чи му
зей науки та умілості, включаючи техніку й мистецтво51.

Але доля музею була практично вирішена. 10 січня 
1934 р. згідно постанови Президії ВУАН адміністратив
но-фінансовий відділ ВУАН запропонував Є.Я.Ру- 
динській звільнити приміщення. 21 січня відбулась пере
дача коштовних речей, що належали колись М.В.Лисен- 
кові, І.Нечую-Левицькому, М.С.Грушевському, П.Кулі- 
шеві, Г.Квітці-Основ’яненку. Хворому на рак Олексі 
Петровичу тяжко було бачити як руйнуються збірки, 
зібрані з такими труднощами.

О.П.Новицький, як відомо, був директором ще одно
го оригінального музею - Театрального. На цю посаду 
призначено його 14 жовтня 1926 р. Театральний музей, 
як згадував ініціатор його створення відомий ук
раїнський режисер, актор Василь Василько (В.Міляєв), 
засновано при мистецькому об’єднанні "Березіль" в кінці 
1925 р. Починався він з однієї крихітної кімнатки. Завдя
ки імпровізованому "музейному придатку" вдалося се
ред березільців зібрати значну кількість цінного ма
теріалу52. В 1926 р. в зв’язку з переїздом "Березоля" до 
Харкова і виходом із нього фундаторів, музей передано 
ВУАН. В 1927 р. Олекса Новицький домігся виділення 
для музею корпусу №24 в Лаврському музейному містеч
ку (який з того часу займали обидва керовані ака
деміком музеї).

13 листопада 1927 р. Театральний музей ВУАН був 
відкритий для відвідувачів5* Тоді ж музей отримав 
відповідний штат - керівника Петра Руліна54 і тех
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працівника. За задумом Олекси Петровича музей мав бу
ти не лише сховищем цікавого матеріалу про минуле ук
раїнського театру, а і відображати стан тодішнього. Му
зей допомогав дослідникам історії театрального мистец
тва, бо існував при кафедрі українського мистецтва, яку 
очолював О.П.Новицький. Основними напрямками 
діяльності музею були: збирання матеріалу, експонуван
ня та дослідження історії українського театру. Олекса 
Петрович неодноразово звертався до діячів українсько
го театру. До музею передала цінні матеріали М.К.Зань- 
ковецька. Тут опинилася частина архіву М.Старицько- 
го, Сокиринський вертеп з Прилуцького музею55.

Олекса Петрович все робив для фінансового забезпе
чення музею. 10 травня 1927 р. він особисто був у 
тодішнього голови Київського окрвиконкому П.Любчен- 
ка і "добув" 500 крб., а далі сподівався й на більше, зміг за
лучити 40 робітників для проведення ремонту приміщен
ня56. Театральний музей мав 8 кімнат в нижньому і 14 
кімнат у верхньому поверсі корпусу №24 лаври. Для ек
спозиції використовувалось лише 3 кімнати: одна для до
революційного театру, а 2 кімнати - післяреволюційного. 
1928-29 рр^музей був відкритий для відвідувачів 1-2 дні на 
тиждень. Його відвідало 1322 чол.57 1929 р. музей взяв 
участь у кількох виставках - з приводу десятиріччя театру 
Т.Шевченка (Дніпропетровськ), з приводу приїзду до 
Києва "Березоля" (Київський палац праці), у виставці 
лялькового театру (Прага, Париж).

Як і музей українських діячів науки і мистецтва, так і 
театральний змушені були "перебудовуватись" для пот
реб соціалістичного будівництва. П.Рулін змушений був 
каятись у "формалізмі", "еклектиці" і "націоналізмі" в 
1935 р. в. статті про роботу музею58. Січнева сесія ВУАН 
1934 р. передала музей у відання НКО. Це привело до то
го, що він залишився без фінансування і виразної підлег
лості.

Оцінюючи зроблене Олексою Петровичем Новиць- 
ким на музейній ниві, можна умовно поділити цю 
діяльність на три основні періоди. Перший - московсь
кий, для якого характерно становлення ученого і нако
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пичення знань та досвіду в цій сфері. Другий, найкорот- 
ший період, кримський, характеризується вкрай неспри
ятливими обставинами. Але і тут учений багато зробив 
для становлення музеїв в Сімферополі і, особливо, в Фе
одосії. Третій, київський період, найбільш пліднії й. Очо
люючи два оригінальні музеї, він значно збільшив їх 
збірки, виробив концепції їх діяльності, дослідження і 
експонування матеріалів. * *

1 Інститут рукопису Національної бібліотеки України 
ім.В.І.Вернадського (далі - IP НБУВ).-Ф. 279.-№2801.-Арк. 1.

2 Художественная галерея Московского Публичного и 
Румянцевского музея.-М., 1889.-314 с., 16 ил. на отд. листах.

3 IP НБУВ.-Ф. 279.-№ 2799.-Арк. 3.
4 Там само.-№21.-Арк. 1.
5 Там само.-№2799.-Арк. 4.
6 Там само.-№927, 939, 1059, 1083,1092.
7 Тихонравов М.С. (1832-1893) - російський учений, 

історик літератури. Професор Московського університету. 
Академік з 1890 р. Наукова діяльність пов’язана з вивченням і 
публікацією матеріалів з російської літератури.

* Опыт полной биографии А.Иванова. С атласом.-М., 
1895.-253 с.

9 IP НБУВ.-№1011 .-Арк. 1.
Ю Там само.-№1012.-Арк. 1-1 зв.
И Там само.-№1013,1016.
12 Там само.-№2801.-Арк. 1.
13 Там само.-№2799.-Арк. 13; №163-164.
14 Там само.-Арк. 12,13.
15 Там само.-№964.-Арк. 1.
16 Центральний державний історичний архів у м.Києві 

(далі - Ц ДІА).-Ф. 1235, №307.-Арк. 9-10.
17 IP НБУВ.-Ф. 279.-№1.-Арк. 1.
18 Там само.-№2.-Арк. 10-11.
19 Бадян В. Первый советский директор музея. О Феодосии 

и феодосийцах//Победа.-1974.-25 мая (3 матеріалів наданих 
авторові Л.Д.Федоровою).

2® Науковий архів Інституту археології Національної 
Академії наук України (далі - НА ІА НАНУ).-Ф. ВУАК.-№4,- 
Арк. 32.
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21 Там само.-№5.-Арк. 1.
22 Там само.-Арк. 24.
23 Там само.-Арк. 5-5 зв.
24 Хам само.-№95.-Арк. 9.
25 Там само.- №95.-Арк. 9.
2° Там само.-Арк. 18-19 зв.
27 IP НБУВ.-Ф. 279.-№918.-Арк. 1-1 зв.
28 НА ІА НАНУ.-Ф. ВУАК.-№5.-Арк. 28.
29 Там само.-№12.-Арк. 3.
30 Нестуля С. Становлення Всеукраїнського Археологічно

го комітету ВУАН (середина 20-х рр.).-Полтава, 1997.-С. 11.
31 Гарбуз І. Музей нумізматики//Київська старовина.- 

1993.-№4.-С. 88.
32 IP НБУВ.-Ф. 90.-№155.-Арк. 1-1 зв.
33 Там само.-Ф. 279.-№835.-Арк. 2-2 зв.
34 Там само.-№832.-Арк. 10-11.
33 Там само.-Арк. 1-5, 7.
36 Рукописні фонди інституту мистецтвознавства, фолькло

ристики та етнології ім.М.Рильського (далі - РФ ІМФЕ).-Ф. 
13-5. спр. З12.-Арк. 4.

37 Там само.-Арк. 10.
38 Онопрієнко В. Лицар української культури (роль 

Д.М.Щербаківського у вітчизняному музейництві)//Вісник 
НАН України.-1996.-№3/4.-С. 51.

39 Центральний державний архів громадських об’єднань 
України.-Ф. 1, оп. 20, №2473.-Арк. 8-10.

40 РФ. ІМФЕ.-Ф. 13-3, спр. 55,-Арк. 6-6 зв.
41 IP НБУВ.-Ф. 279.-№1223.-Арк. 1-2; Софія Мефодіївна 

Терещенко - музейник, сестра Каленя Мефодійовича Терещен- 
ка - автора пам’ятника Т.Г.Шевченкові на його могилі; див.: 
Іванченко М. Творець пам’ятника Кобзареві//Наше слово.- 
1979.-11 березня.

42 IP НБУВ.-Ф. 279.-№2801.-Арк. 1.
43 Там само.-Ф.Х.-№18694.-Арк. 2.
44 Там само.-Ф. 279.-№907.-Арк. 40-42.
43 Там само.-Ф.Х.-№18694.-Арк. 3.
46 Там само.-№31297; №31265.
47 Там само.-№21024-31061.-Арк. 4,15 зв.
48 Там само.-№31062-21168.-Арк. 4.
49 Там само.-Арк. 38-39.
50 Там само.-№31169.-Арк. 38.
51 Центральний. державний архів-музей літератури і

378



мистецтва.-Ф. 1304, on. 1, №17; IP НБУВ.-Ф.Х.-№7117-7118,- 
Арк. 1.

52 рф ЩФЕ.-Ф. 14, on. З, №1.-Арк. 43.
53 IP НБУВ.-Ф. 285.-№1605.-Арк. 1.
54 Рулін Петро Іванович (1892-1944) - український історик 

театру і літератури, критик. Нар. в Києві. Навчався на 
історичному факультеті Київського університету. Викладав у 
навчальних закладах Києва. Член Комісії вивчення громад
ських рухів на Україні при ВУАН. 1920-1934 - викладач, 
професор Київського музично-драматичного інституту 
ім.М.В.Лисенка.-1925-35 рр. - керівник Театрального музею.

55 ІР НБУВ.-Ф.Х.-№18718.-Арк. 4.
56 Музей історії Києва.-ДК-10336.-Арк. 1.
57 ІР НБУВ.-Ф.Х.-№18718.-Арк. 5.
58 ЦДАМЛМ.-Ф. 90, on. І, №21.-Арк. 1-2.

К лейцунЛ .В.

ДОЛЯ ОЛЕКСАНДРА ГРУШЕВСЬКОГО

Олександр Грушевський -  молодший брат визначно
го історика Михайла Грушевського, народився у 1877 р. 
у Ставрополі. Навчався і закінчив із золотою медаллю 
Київський університет, обрав науково - викладацьку 
діяльність. Він був істориком, учнем В. Антоновича, 
приват-доцентом університетів у Одесі, Петербурзі і 
Києві, професором Київського державного університету 
(1918-1919 рр.), головою історико-географічної комісії 
ВУАН... Автор праць «Пинское полесье» (1901), «Очер
ки истории Туровского княжества» (1902), «Города BKJI 
в 14-16 вв.» (1918), численних розвідок із політичної та 
соціальної історії України 16-18 століття та ін.1

Порівняно зі старшим братом, внесок Олександра 
Грушевського в українську історіографію був досить 
скромним, він завжди знаходився в тіні великого вчено
го. Між тим Олександр Грушевський заслуговує на 
більшу увагу2.

В даній статті ставиться за мету зупинитися на деяких 
моментах його біографії, особливо на останньому
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періоді діяльності, пов’язаному з несправедливим ареш
том і фіналом життя. Цієї теми вже торкалися такі 
дослідники як Р.Пиріг, Ю.Шаповал, В.Пристайко, 
І.Верба, Г.Стрельський. Однак, у слідчій справі та інших 
документах залишилися сторінки, які при уважному 
прочитанні дозволяють більш глибоко вивчити і систе
матизувати факти тогочасного періоду життя О.Гру- 
шевського. «,

Арешт Михайла Грушевського ± негативно вплинув і 
на долю молодшого брата, якого у 1933 р. звільняють з 
роботи «за повний саботаж у науковій роботі, за виго
товлення низької по якості та шкідливої по змісту своєї 
продукції, за вороже ставлення до заходів по зміцненню 
діяльності ВУАН та її установ»5.

Минали роки, які увібрали в себе смерть брата, масові 
репресії проти української інтелігенції. Черга О. Грушевсь
кого настала у серпні 1938 року. Його заарештували^ як 
«одного з керівних учасників антирадянської української 
національно-терористичної організації». Допити тривали 
у Київській тюрмі НКВС до березня 1939 р. У продовж ба
гатьох місяців заарештований мужньо відкидав обвинува
чення, які було висунуто проти нього4.

Одна з його відповідей звучить так: «...Учасником 
антирадянської націоналістичної організації я ніколи не 
був. Що ж до підривної роботи, то дійсно в своїй прак
тичній і науковій діяльності, я будучи переконаним ук
раїнським націоналістом «самостійником» і послідовни
ком ідей свого брата академіка Михайла Грушевського, 
проводив установки і різні теорії у своїх працях, які но
сили явно антирадянський, націоналістичний характер. 
Але робив я усе це, як і інші співробітники Академії, не 
свідомо з метою принести певну шкоду радянській науці, 
а диктувалося це внутрішніми націоналістичними пере
конаннями»5.

Відповідаючи на допитах на запитання про свою 
підривну діяльність, Грушевський доводив, що зводила
ся вона до перекручування суті того чи іншого історич
ного явища, та в ознайомленні з ними молодих на
уковців і студентів вузів. Що ж до питання про саботаж,
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то дійсно, починаючи з 1930 р., не було видано жодної 
роботи, але це відбувалося не тому, що він займався са
ботажем у науці, а тому, що не знаходив можливості до 
видання праць, які були ним написані.

Неважко уявити, якому тиску збоку слідчих НКВС 
піддався заарештований і якої мужності вимагало 
спростування звинувачень. У протоколі є й така його 
відповідь: « В організацію я ні ким, в тому числі й Гру- 
шевським М.С. не залучався і організаційної боротьби з 
Радянською владою не вів». Це означало, що Олександр 
Грушевський нікого не обмовив, включаючи й покійно
го брата6.

Свідчення О.Грушевського щодо його участі в роботі 
Центральної Ради. Після її утворення в Києві, головою 
якої був М.Грушевський, а членами Винниченко, Весе- 
ловський, Стешенко та інші, Грушевський був залучений 
до роботи в цьому органі і працював в одній з комісій по 
народній освіті і організації учбових закладів. Роботу 
свою О.Грушевський проводив під керівництвом старшо
го брата і деякі питання погоджував з членами Централь
ної Ради. Восени ж 1917 р. після організації в Києві Ук
раїнського університету Олександр перейшов туди працю
вати і у діяльності Центральної Ради участі не брав.

Ставилося за провину О.Грушевському і те, що під 
час перебування Грушевського М.С. за кордоном з 1917 
по 1924 рр., перший розширив коло зв’язків з місцевими 
молодими науковими працівниками і при цьому мав на 
меті використовувати їх нібито для антирадянської ро
боти. Олександр і не заперечував, адже зв’язок з науков
цями і периферією вважав цінним для встановлення кон
такту в науковій діяльності, а не для діяльності в не існу
ючій націоналістичній організації.

Протягом кількох місяців виснажливих допитів 
О.Грушевський мужньо відкидав висунуті проти нього 
звинувачення. Тоді у хід були пущені свідчення інших 
учасників «антирадянської контрреволюційної ор
ганізації» П. Клименка, Є.Тимченка, А.Носова, К.Гру- 
шевської (дочки М.Грушевського), К.Штепи, В.Камін-
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ського. Але ці свідчення Грушевський також відкидає. 
На очній ставці О.Грушевського з професором Київ
ського університету К.Штепою, перший заперечив свід
чення Штепи про те, що Грушевський знає його Штепу, 
як члена підпільної антирадянської організації, і що з 
ним він був зв’язаний по лінії самої організації7.

Не зважаючи на стійку позицію О.Грушевського, ар
гументовані докази своєї невинності, Особлива нарада 
НКВС 5 жовтня 1939 р. ухвалила заслати його до Павло
дарської області Казахстану на 5 років, звідки йому вже 
не судилося повернутися.

У Києві залишається дружина Ольга, яка вела мужню 
боротьбу за звільнення чоловіка. Довідавшись про те, 
що його справу направлено на розгляд Особливої нара
ди, Ольга Грушевська звертається з листом до НКВС 
GPCP. Вона доводить, що її чоловік ніколи не мав анти- 
радянських настроїв, не належав до організацій 
«сумнівного гатунку». Як професор університету і голо
ва академічної комісії віддавав усі сили науці. Причину 
арешту вона вбачала у підлому оббріхуванні, намаганні 
звести рахунки8.

Проте заява осіла в слідчій справі. Через кілька 
місяців О.Грушевська, довідавшись про долю Олександ
ра, у відчаї шле телеграму у Москву И.В.Сталіну. «Вели
кий Сталин! Сегодня радостно наполнилось мое сердце, 
когда я узнала, что благодаря Вашей мудрой политике 
Западная Украина стала радянской и вошла в семью сво
бодных народов. Она освободилась от ига польских па
нов и может теперь радостно смотреть на будущее. Сла
ва Вам и Вашим соратникам.

И какая ирония судьбы. Сегодня я узнала горе, в та
кой радостный день! Мне сообщили что моего мужа 
профессора Александра Сергеевича Грушевского, шес
тидесятилетнего старика высылают по приговору ОСО 
5.10. - на 5 лет в Алма-Ату, подозревая в национализме. 
Он никогда не был ни шовинистом, ни националистом, 
а только украинцем и честным радянским служащим. Он 
первым в 1906 г. читал лекции на украинском языке в 
Одесском университете, за что в 1907 г. получил выговор
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и запрещение читать лекции в южных университетах, и 
мы жили до 1918 г. в Ленинграде. Теперь, когда украин
ская речь звучит во всех университетах Украины, неуже
ли не вспомните его и в этот великий день присоедине
ния Украины, не дадите свободу ему, верному сыну ук
раинского народа и всего Союза. Будьте милостивы к 
нам, Дорогой Великий наш Вождь!

28.10.39 Ольга Грушевская» 9

До Сталіна ця телеграма не дійшла, а через кілька 
днів Ольга Олександрівна не плекаючи надій на допомо
гу вождя, звертається до Л.Берії. У телеграмі вона опи
сує фізичний стан чоловіка, повідомляє, що за багато 
місяців ув’язнення і допитів він не підписав жодного па
перу, крім випадку коли був у дуже хворобливому стані. 
І знову вона просить звільнити безвинно засудженого 
чоловіка. Телеграма до Берії не потрапила 10.

Весь час, поки дружина вела боротьбу за звільнення 
чоловіка, О.Грушевський проживав у Павлодарі по ву
лиці Фрунзе 189-Б, перебуваючи під наглядом міліції. У 
січні 1940 р., він не втрачаючи надії, подає прохання на 
скасування вироку суду.

Надаємо слово документу: «Більше як три місяці я 
знемагаю в далекому Павлодарі, відірваний від звичай
ного кола і роботи..., але я вірю, що помилку по відно
шенню до мене буде виправлено, і я останні роки прове
ду у своїй звичайній роботі...

Справу розпочали за необгрунтованими вказівками 
попередніх матеріалів УРБ, за брехливими доносами по
бутового характеру, за неправдивими свідченнями лю
дей, які терпіли на слідстві весь розгул методів впливу. 
Мене самого, слідча влада примусила беззаконним ме
тодом впливу взяти на себе різні злочини і шпіонаж на 
користь Польщі і Німеччини, планомірне шкідництво в 
науковій і викладацькій діяльності, і участь у підготовці 
терористичних актів»11.

Він просив зняти з нього «пляму» ворога народу, да
ти можливість займатися науковою роботою і поверну
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ти пенсію ̂ псу незаконно відібрали. У червні .1940 р. спра
ву знову розглядала особлива нарада і вирішила, що 
«Грушевський у належності до антирадянської ук
раїнської націоналістичної організації викритий свідчен
нями шести засуджених. Підстав для перегляду справи 
не має».

Відмову у вересні 1940 р. затвердив заступник нарко
ма внутрішніх справ СРСР В. Меркулов, а у кінці листо
пада це невтішне повідомлення досягло Києва і Павло
дара12.

Подружжя вело листуваїшя. Останній лист від Олек
сандра Сергійовича надійшов у серпні 1941 р. Після 
цього, майже 15 років О.Грушевська не отримувала від 
чоловіка жодної звістки. І тому у 1955 р. вона знову под
ала заяву, щоб дізнатися про його долю. В місто 
Іртишськ Павлодарської області виїхала слідча комісія 
для перевірки місця знаходження О.Грушевського. Вда
лося з’ясувати, що у 1942 р. перебуваючи у лікарні, 
О.Грушевський довго хворів, і тоді ж, за свідченням од
ного з місцевих жителів, помер. Будь-яких записів про 
його смерть не виявлено13.

Пішла у вічність людина як «ворог народу», залишив-. 
ши теплу згадку в душах тих, хто її знав.

Навесні 1957 р. розглядалося питання про ре
абілітацію О.С.Грушевського. На запит КДБ УРСР рес-, 
публіканська академія підготувала про нього довідку, де: 
відзначалося, що праці Грушевського дуже далекі від 
марксистського розуміння історії, хоча в них і немає без
посередніх антирадянських виступів. Проте загалом, з 
точки зору методології, праці О.Грушевського визнава
лися цілком неприйнятними для радянських істориків14.

Ольга Олександрівна померла у 1961 р., не дочекав
шись повернення доброго імені чоловіка.

В наш час, ім’я науковця, чесної людини повернулося 
з небуття. 8 вересня 1989 р. було розглянуто справу про 
його реабілітацію. В ній зокрема зазначалося, що він 
потрапляє під дію ст. 1 Указу Президії Верховної Ради: 
СРСР від 16 січня 1989 р. «Про додаткові заходи щодо: 
відновлення справедливості по відношенню до жертві
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репресій, які мали місце в період 30-40 років і на початку 
50 років».

Добре ім’я відновлено, ярмо « ворога народу знято, 
здавалося б можна поставити крапку. Сьогодні настав 
час віддати належну шану цій людині, ім’я якої повинно 
стояти поряд з іменами кращих синів і дочок України, а 
твори -  знайти свого дослідника і читача. Діяльність 
його як науковця, вимагає поглибленого вивчення тому, 
що торкається мало висвітлених проблем.

* Енциклопедія українознавства.-Львів. 1993.-Т. 1.-С. 455.
2 Гирич І., Гирич В. Листи Михайла Грушевського до 

ОлександраГрушевського//Український історик.-1929.-93.- 
№3-4.-С. 416.

3 ЦЦАГО України.-Ф. 263, on. 1, спр. 47525.-Арк. 11.
4 Пиріг Р.Я. Життя і діяльність М.С.Грушевського у кон

тексті ідеологічної боротьби в Україні (1920-1930).-К.-1994.- 
С. 282.

5 ЦЦАГО України.-Ф. 263, on. 1, спр. 47525.-Арк. 14.
6 Пиріг Р.Я. Вказ. праця.-С. 283.
2 Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський і 

ГПУ- НКВД. Трагедія десятиліття.-К.-1996.-С. 292.
8 Пиріг Р.Я. Вказ. праця.-С. 285.
9 ЦЦАГО України.-Ф. 263, on. 1, спр. 47525.-Арк. 179.
10 Пиріг Р.Я. Вказ. праця.-С. 288.
11 ЦЦАГО України.-Ф. 263, on. 1, спр. 47525.-Арк. 186.
12 Пиріг Р.Я. Вказ. праця.-С. 290.
13 ЦДІА України.-Ф. 1235, on. 1, спр. І375.-Арк. 22.
14 Пиріг Р.Я. Вказ. праця.-С. 291.

Скляренко Є.М .

ТЯЖКИЙ ТАЛАН МИКОЛИ МАРЧАКА

1937-1938 рр. в історії Радянського Союзу були особ
ливими. Щойно почала діяти нова Конституція, пройш
ли вибори до Верховної Ради СРСР і союзних республік. 
Певними успіхами характеризувався розвиток промис
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ловості, дещо підвищився матеріальний рівень життя на
селення. Однак, був і інший бік справи. Продовжувало
ся жорстоке переслідування так званих противників 
існуючого режиму: троцькістів, • бухаринців, організа
торів і членів контрреволюційних, шпигунських груп і
т.д. Органи НКВС, ОДПУ щомісячно збільшували чис
ло “викритих” ними організацій, суди та позасудові 
інстанції виносили все більше смертельних вироків. В 
Україні були засуджені до страти голова Раднаркому 
М .І.Бондаренко, заступники голови, Раднаркому 
Ю.М.КоцюбинськийГЯГІТГягнкбіда, М.М.Марчак. на- 
ркомфін України М .Василенко, першїш^секретар ЦК 
КП(б)У С.В.Косіор, заступник голови Раднаркому 
СРСР В.Я.Чубар, відомий господарник П.І.Свистун та 
багато інших знаних в Україні і за її межами людей. Всі 
вони пізніше були повністю реабілітовані. Працівники 
військової прокуратури Західного регіону провели 
підрахунки кількості людей розстріляних в тюрмах 
НКВС Києва в 1937-1938 рр. В серпні 1937 р. тут було 
знищено 84 чоловіка, у вересні - 192, в жовтні - 229, в 
листопаді - 412, в грудні - 382. Розстріли відбувалися 
майже кожного дня, в серпні їх було 15, у вересні - 22, 
в жовтні - 19, в листопаді - 23, в грудні - 26. В окремі дні 
виконувалося від одного до 79 смертельних вироків, а 
загальна їх кількість становила 1310. В 1938 р. кількість 
розстріляних трохи зменшилося і протягом року ста
новила 967 чоловік. Ці далеко неповні дані будуть оп
рилюднені у книзі “Пам’ять Биківні”, підготовленої 
співробітниками відділу регіональних проблем Інсти
туту історії України НАН України спільно з прокура
турою Західного регіону.

Про долю людини, знищену в ті трагічні дні - за
ступника голови Раднаркому України - тридця- 
тип’ятирічного інженера Миколу Макаровича Мар- 
чака наша розповідь. Він народився в с.Залісці 
Дунаєвецького району на Поділлі в бідній селянській 
родині.

Його заарештували 19 червня 1938 р. на дачі ВЦВК 
і Раднаркому України згідно з ордером №6, датованим
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тим же днем. У службовому кабінеті в Раднаркомі, в 
квартирі №10 по вул.Чудновського (тепер Тере- 
щенківська), 5, на дачі співробітники НКВС провели 
ретельні обшуки. У протоколах, які збереглися у 
справі, перераховано вилучені у М.М.Марчака речі і 
документи: посвідчення, військовий білет, розрахунко
ва книжка, партквиток №1676960, перепустки, проф
квиток, диплом про закінчення інституту, фотографії, 
ощадка книжка, аккредитиви, облігації позики, гроші. 
Доля більшості документів невідома. А шкода, бо тут 
були й автобіографія, квиток депутата Верховної Ради 
СРСР, які б дали можливість глибше охарактеризувати 
постать людини, про життя і діяльність якої в Україні 
майже нічого невідомо. Щоправда, зарубіжний істо
рик і політолог Р.Конквест знайшов можливим в одній 
із своїх праць сказати кілька слів про М.М.Марчака 
(але під прізвищем М.Маршака) як особу, яка протя
гом певного часу виконувала обов’язки голови Рад- 
наркому України. 20 червня 1938 р. оперуповноваже- 
ний управління держбезпеки НКВС УРСР Хромой, ро
зглянувши матеріали (які саме - невідомо - Є.С.) із зви
нуваченням М.М.Марчака у тому, що він є одним з 
керівників антирадянської правотроцькістської ор
ганізації, вирішив заарештувати його і відправити у 
спецкорпус Київської в’язниці. 20 червня прокурор 
Київського військового округу бригвійськюрист Бур
цев санкціонував арешт і утримання М.М.Марчака у 
тюрмі (так було у переважній більшості випадків - спо
чатку кидали у в’язницю, а потім отримували 
санкцію).

В анкеті заарештованого, заповненій слідчим, 
містяться короткі відомості про його життєвий шлях. 
Зокрема, вказується, що батьки - селяни-бідняки - ма
ли коня, корову, 1,5 десятини землі, хату (скоріше 
всього ці дані відносяться до перших років радянської 
влади, на час заповнення анкети батьки були колгос
пниками). Одночасно вказано, що він член партії з 
1927 р., українець, громадянин СРСР, перебуває на
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обліку в Київському міськвійськкоматі як військовос
лужбовець середньотехнічного складу 6-ої категорії. 
Репресіям радянської влади не піддавався. Не одруже
ний. Брат Михайло Макарович, 1906 р.народження, 
член ВКП(б), працює на Харківському авторемонтно
му заводі майстром і мешкає у Харкові у селищі ХТЗ. 
Батько Макар Миколайович Марчак, 85 років, поза
партійний, живе в селі Залісцях, працює у колгоспі. У 
тому ж селі три брати і три сестри, також - колгоспни
ки. Внизу анкети - підпис співробітника, який її запов
нив, без дати. 1 липня датовано постанову, в якій за
значено: “ ...Слідчими діями встановлено, що Марчак 
був одним з керівників антирадянської терористичної 
організації і вів широку підривну роботу в народному 
господарстві України”. Отже, до раніше висунутих: 
проти М .М.М арчака звинувачень, додалося нове - 
“підривна робот а в  народном у господарст ві’. Далі, як 
свідчать матеріали справи, коло “ворожих дій”, а 
відповідно й звинувачень, ставало все ширшим. Це ве
ло до залучення нових пунктів з 54-ої статті Карного 
кодексу УРСР, які передбачали найвищу міру покаран
ня - розстріл.

Після арешту події розгорталися згідно із зазда-' 
легідь визначеним УДБ НКВС порядком: покаянні 
листи на ім’я керівників НКВС України, допити, очні 
ставки і т.д. Подібні матеріали знаходимо і в справі 
М.М.Марчака. Однак, їх аналіз свідчить, що вони час
то-густо шиті, як кажуть, білими нитками. Слідчі 
навіть не стежили за тим, щоб висунуті звинувачення 
не суперечили одне одному, їм було потрібно, щоб во
ни просто були, бо добре розуміли, що до глибокого 
вивчення матеріалів не дійде, а вписаного у протокол 
вистачить для інстанцій, покликаних вирішувати долю 
людини. Вимогою часу був єдиний принцип - 
репресивний конвеєр не повинен збиватися, його 
завдання - не помічати дрібниць, другорядних 
моментів, а вести справу до найтяжчого покарання, 
підкріпленого зізнаннями, вирваними у 
заарештованих будь-якими засобами. Так було і з
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М.М.Марчаком. 20-го червня, на другий день після 
арешту, в листі на ім’я наркома внутрішніх справ 
України О.І.Успенського він, зокрема, пише: "Будучи 
заареш т ованим, я  виріш ив, щ о н е потаю в ід  ва с п ро всі, 
с в о ї злочини, здій сн ен і м ною  прот и парт ії і  радян ського  
народу'*.

Цей лист зберігся не в оригіналі, а в копії, 
надрукованій на машинці, сторінки якої мають не дуже 
чіткий підпис М.М.Марчака. Зрештою, на це можна 
було б не звертати увагу, коли б не одна істотна 
деталь. У протоколі допиту, датованому 16 липня, теж 
передрукованому на машинці (дата поставлена 
червоним олівцем), слідчі зауважили: “ У  х о д і допит ів 
ви  вперт о відкидаєт е звинувачення в  ант ирадянській 
діяльност і. Як же можна поєднати це з щиросердним 
зізнанням 20 червня?”.

Чи було воно взагалі? Адже минув місяць з дня 
арешту і часу появи цих свідчень. Чому М.М.Марчак 
після “покаянної” заяви на ім’я наркома майже місяць 
вперто відкидав звинувачення на свою адресу?

Рядки протокольного запису допиту 16 липня 
деякою мірою пояснюють поведінку заарештованого і 
дають підстави для висновку: текст “покаянного” 
листа був написаний не тією людиною, чий підпис 
стоїть під ним, а іншою, і нею міг бути тільки слідчий. 
16 липня слідчі стверджували: “В ам  п р ед ’я вл ен і 
мат еріали слідст ва, в  яких ви  викриваєт есь як  учасн и к  
право-т роцькіст ської ор га н іза ц ії ваш им и спільникам и. 
В чора в  кам ері тюрми ви  нам агалися покінчит и життя 
сам огубст вом . Я к  сполучит и запевнення в  тому, щ о ви  
чесна радян ська лю дина із  сп робою  здійснит и ц ей  
ворож ий ант ирадянський акт (п ідкреслено в  прот околі. - 
Є .С ). Розціню ват и ц е я к  сп р о б у ухилит ися в ід  
відповідальност і за  здій сн ен і злочи н и  н е мож на. В и  
бачит е, щ о викрит і д о  кін ц я. П очинайт е дават и  
свідчення п ро ваш у ант ирадянськуробот у ’2.

Яку ж відповідь вписали слідчі в протокол?
М.М.Марчак: “3 цим наміром я сам сьогодні (а не

389



20 червня - Є.С.) і прийшов на допит”. Ще нижче дуже 
промовиста фраза, на яку слід звернути особливу 
увагу: “Я  д а л і н е в  зм о зі борот ися з  слідст вом. В чора, 
зн аходячи сь у  тюрмі, я  ви ріш и в піт и на ост анній 
ворож ий акт (?!), кот рим ,хот ів відрізат и слідст ву 
мож ливість п овн ого  викриття м ене і  учасн и ків п раво- 
ТрОЦЬКІСТСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ, З  ЯКИМИ Я  Д ІЯ В  разом ”! . При 
'перекладі протоколу з російської на українську мову ми 
дотримуємося його викладу, зберігаємо стиль. Онак, це 
не заважає єдино вірному висновку: М .М .М арчак 
'протягом місяця рішуче відкидав необгрунтовані 
звинувачення. Як чесна.людина він не міг погодитися з 
тим, що є ворогом влади, яка висунула і підняла його 
'на відповідальний пост заступника голови уряду. Ми 
маємо всі ; підстави ^повірити відвертій заяві 
М.М.Марчака, що він далі “н е в  зм озі (в протоколі - 
“не в силах”. - Є.С.) борот ися з  слідст во^ '. Слідчі 
зробили все від них залежне, щоб вибити з нього 
потрібні їм “докази”. Проти М.М.Марчака, як і проти 
тисяч інших в’язнів, під час слідства застосовувалися 
нелюдські заходи: катування, побої та ін., дозволені не 
тільки НКВС, а й найвищою партійною інстанцією г 
ЦК ВКП(б). “Ц К  ВКП (б), г говорилося в, телеграмі, 
надісланій секретарям обком ів ,, крайкомів, ЦК 
нацкомпартій, і наркомам внутрішніх справ, 
начальникам управлінь НКВС, - р о з’ясню є, щ о 
заст осування ф ізичного вп ли ву в  практ иці Н К В С  було 
допущ ено з  1937р о к у з  д о зво л у Ц К  В К П (б)...”*.

Протокол одноденного допиту, надрукований на 
73-х сторінках, засвідчує, що місячна “обробка” 
М.М.Марчака довела заарештованого до самогубства, 
морально і фізично виснажила, зробила людиною, 
готовою йти на будь-які зізнання, що власне, й було 
потрібно слідчим.

Процитуємо рядки протокольного запису від 16 
липня.

В ідп овідь: - Я  д о  дн я  ареш ту б ув одним  з  керівних  
учасн и ків правот роцькіст ського п ідп ілля на У країні, щ о 
п роводи ло борот ьбу прот и В К П (б) і  ст авило своїм
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завданням  підгот овку і  здійснення в  С РС Р держ авного 
переворот у (ось  ще один новий відтінок “звинувачень”. 
- Є.С.).

Запит ання: - 3  я к о го  часу п очали  вест и
ант ирадянську робот у?

В ідп овідь: - 3 1 9 3 4 р .
Запит ання: - В и  зн о ву  нам агаєт есь говорит и  

неправду. М и н е дам о вам  приховат и ж одного к рок у з  
вашого злочи н н ого життя. Н а ш лях борот ьби з  парт ією  
ви  стали зна чно раніш е.

В ідп овідь: - М ен і здавалося, щ о слідст во цікавит ься 
ост аннім п еріодом  м о єї ант ирадянської діяльност і і  
тому н азвав 1934р ік . В загалі, ж ант ирадянську робот у я  
п очав вест и з  1928р о к у, будучи  студентом К и ївського  
інституту н ародн ого  господарст ва.

Запит ання: - О сь з  ц ього  йпочинайт е.
В ідп овідь: - Д о  вст упу в  інститут, у  1927-1928р р . я  

працю вав секрет арем, заст упником гол ови  Д ун аєвец ького  
райвиконком у на П оділлі. Вже тоді у  м ене з ’явились п р а ві 
наст рої і  н езго д а  з  парт ійною  л ін ією  наст упу на 
капіт аліст ичні елемент и міста й  села. Я  захоплю вався  
бухарінською  т еорією  загасання к л а со во ї борот ьби і  
м ір н о го  врост ання куркуля в  соціалізм , вваж ав ї ї  єдино 
вірн ою , негат ивно ст авився д о  борот ьби парт ипрт и цих  
бухарінських поглщ цй’ .̂

Співробітники управління держбезпеки НКВС 
Украни, які допитували М .М .М арчака, були 
задоволені. В’язень дав потрібні їм зізнання, проте 
немає чіткості в одному: свільки часу було витрачено 
на допит? Машинописний протокол налічує 73 
сторінки? Відповідь може бути одна: папір підготували 
заздалегідь, надрукували і примусили М.М.Марчака 
підписати. Підтвердженням цього може бути й та 
обставина, що у справі немає оригіналу. Довжелезний 
протокол, у фальсифікації якого можна не 
сумніватися, зафіксував різні аспекти “ворожої” 
діяльності М.М.Марчака.

Хотілося б звернути увагу ще на один момент.

391



20 червня у заяві на ім’я наркома внутрішніх справ 
України Микола Макарович повідомляв: “Н а почат ку 
червня ц ього  р о к у  м ен і стало, відом о в ід  Ч убаря Т .Я ., щ о 
прот и н о во го  керівницт ва Ц К  К П (б)У  гот уєт ься 
терористичний зам ах. В  р о зм о ві з і м ною  Ч убар Т .Я . 
скарж ився на те, щ о й о го  н е обирают ь д о  В ерховн ої Р ади  
УРСР і  щ о в ін  - Ч убар та М аксим ець (відповідальний 
працівник ЦК КП(б)У, зав.сектором. - Є.С.) гот ую т ь 
зам ах. Хто решта учасників, в ін  н е сказав. Я  м овчки  
п огоди вся  з  цим . М ен і особист о брати участ ь у  зам аху 
в ін  н е пропонував, оскільки через поганий зір  я  н е вм ію
ст рілят й’Ь,

Проте слідчий повернув справу так, що примусив 
М.М.М арчака поставити 16 липня підпис,нібито він 
погодився бути виконавцем “терористичного акту”7. В 
протоколі читаємо: “Тоді ж я запропонував Чубарю 
відмовитися від залучення інших людей, оскільки 
вирішив взяти на себе особисто виконання 
терористичного акту проти Хрущова8. Акт вирішили 
здійснити під час обласної партійної конференції на 
початку червня 1938 р. ...Стріляти в Хрущова повинен 
був я і, в разі невдачі, Максимець. Однак, і цього разу 
не вдалося довести до кінця свої терористичні плани: 
за кілька днів до початку конференції був 
заарештований Максимець, в день відкриття 
конференції - 31 травня, заарештували Чубаря”9.

Ось такими завзятими “терористами” змалювало 
слідство М .М.М арчака і Максимця, не звернувши 
увагу ні на заяву на ім’я наркома внутрішніх справ, ні 
на вказаний у ній факт, що він не вміє стріляти, і навіть 
на те, що вписав до протоколу час проведення 
конференції - червень 1938 р., відкриття якої насправді 
було призначено на 31 травня. Здавалося б, дрібниця, 
однак вона дорого коштувала, підводячи звинува
чуваного під відповідну статю Карного кодексу, яка 
передбачала розстріл.

Знесиленого М.М.Марчака слідчі не чіпали дев’ять 
днів, задоволені його “зізнаннями” у тому, що він один 
з керівників правотроцькістської організації»
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організатор майбутнього замаху і виконавець 
терористичного акту проти першого секретаря ЦК 
КП(б)У. 25 липня слідчі взялися за “поповнення” 
арсеналу звинувачень про його антирадянську 
діяльність на попередньому місці роботи - ХТЗ. їм  
було відомо, що директор заводу П.І.Свистун за 
розпорядженням О.І.Успенського 26 травня 1938 р. був 
заарештований і “ спеціальним  конвоєм  відправлений д о  
м М осквй '. На допитах, які провадилися за тим же 
сценарієм, що й у Києві, П.І.Свистуна звинуватили у 
тому, що він активний учасник антирадянської змов
ницької організації і старий український націоналіст. 
П.І.Свистун на це відповів: “Я  кат егорично заперечую  
свою  п рови н у у  п ред’явленом у зви нувачен н і. Н іякої 
ант ирадянської борот ьби прот и парт ії і  Р адянського  
ур я д у я  н е в ів . Н іколи  я  т роцькістом н е б ув, а також н е 
вваж ав себе націоналіст ок'™ .

Слідчим вдалося зламати П.І.Свистуна. 28 липня 
1938 р. його було засуджено до розстрілу і тільки у 
1956 р. Військова колегія Верховного Суду СРСР, 
визнавши, що справу було сфальсифіковано 
припинила її “за відсутністю складу злочину”11 і 
реабілітувала П.І.Свистуна.

М.М.Марчак, який кілька років працював з цим 
видатним господарником України, на допиті 25 липня 
1938 р., змушений був “засвідчити”, що одержував від 
нього завдання. Ось рядки протоколу.

“Запит ання: - С лідст ву відо м о , щ о ви  особист о 
от римали в ід  Свист уна завдання вивест и за во д  з  л а д у в  
р а зі вій н и . Розкаж іть п ро це.

В ідп овідь: - Завдання вивест и за во д  з  л а ду я  дій сн о  
от римав в ід  Свист уна в  1935р . Свист ун го во р и в м ені, щ о 
я  повинен д л я  виконання ц ього  завдання з в ’язатися з  
учасникам и орган ізац ії: Х м арою  - начальником  коваль
ського  цеху, Ц виф елем - начальником  ш т ампувальної 
майст ерні ковальського цеху, Д раполю ком  - начальником  
планового відд іл у, виробит и план орган ізац ії виведення з  
л аду за во д у в  р а зі вій н и  ірозподілит и обов ’язки. М и дом о
вилися п ро те, щ о Х м ара повинен організуват и ви бух на
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ТЕЦ  д л я  того, щ об припинит и п одачу елект роенергії 
завод ові, Ц виф ель повинен  висадит и в  повіт ря термічне 
відділення ковальського цеху, Д раполю ку було доручено  
організуват и диверсійний акт на головн ом у кон веєрі, щ об  
припинит и складання т ракт орів. Я  взя в на себе  
зо б о в’язання, крім  загальн ого керівницт ва з  виведення  
за во д у з  л аду, організуват и ви бух  в  інст румент альному 
ц ех?*2.

Слідчі, які 25 липня допитували М.М.Марчака, не 
наважилися поставити запитання, яким чином “змов
ники” могли це зробити, де б взяли вибухівку І  Т .Д .?  їм  
це не було потрібно. Однак, навіть малодосвідченій 
людині зрозуміло, що справа виведення такого гіганту, 
як ХТЗ, не під силу кільком чоловікам. Згадані 
працівники заводу виявилися безвинно засудженими і 
справи проти них за відсутністю складу злочину 
пізніше були припинені, усіх їх реабілітовано.

28 липня 1938 р. М.М.Марчаку було оголошено, що 
слідство у його справі завершено і весь матеріал 
надсилається прокурору13 відповідно до статті 204 
УПК УРСР. Так закінчилася двомісячна драма 
безперервних нічних і денних допитів, приниження 
гідності, прав людини, вина якої була вигадана від 
початку до кінця. Важко і навіть неможливо уявити 
собі рівень беззахисності громадянина, права якого 
мала б захищати “найдем ократ ичніш а” у  світ і 
Конст ит уція, прийнята в 1936 р.

Органи безпеки чинили свавілля, не рахувалися з 
відповідними статтями Основного закону, а діяли так, 
ніби його й не існувало. Якщо до цього додати, що 
подібне насильство трапилось із законно обраним, не 
позбавленим своїх повноважень депутатом Верховної 
Ради СРСР, можна без перебільшення твердити, що 
каральні органи цілком ігнорували не тільки 
Конституцію, а й людські права взагалі, ставлячи себе 
вище суспільства і держави.

20 вересня 1938 р. “задля порядку” М.М.Марчака 
допитав помічник військового прокурора КВО. У
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протоколі зафіксовані звинувачення, що й у двох 
попередніх (можна з певністю стверджувати - кількох 
допитів, об’єднаних для “зручності” двома 
протоколами). Проте зараз він змушений був вписати 
до протоколу заяву М.М.Марчака: “Я  ст вердж ую, щ о 
ш пигунст вом я  н е займ ався. Ж одного ди версій н ого акту 
не здій сн яй ’14.

Наступного дня нарком внутрішніх справ України і 
помічник головного військового прокурора РСЧА 
затвердили обвинувальний висновок із звинуваченням 
М.М.Марчака, додавши ряд статей: 54-1а, 54-2, 54-7, 
54-8 КК УРСР. Його підготував начальник відділення, 
з яким погодився помічник начальника IV відділу УДБ 
НКВС УРСР. Чотири посадових особи вирішили долю 
депутата Верховної Ради СРСР, заступника голови 
Ради Народних Комісарів України М.М.Марчака. У 
них не здригнулася рука від прямої фальсифікації, адже 
в одному з перших пунктів обвинувального висновку, 
без будь-яких підстав стверджувалося, що 
М.М.Марчак був “ акт ивним учасником  ант ирадянської 
т роцькіст ської т ерорист ичної ор ган ізац ії, яка здійснила  
1-го  грудн я  1934р . зловм исне вбивст во т ов.К ірова С .М . і  
гот увала у  наст упні р о к и  здій сн ен н я• т ерорист ичних 
акт ів прот и керівн и к ів парт ії і  Р адянського урядУ ’*5.

Далі йшла низка звинувачень і перлік осіб, з якими 
тримав зв’язок і спільно діяв М.М.Марчак. Слідство 
стверджувало: “Б ув ін іціат ором  ст ворення н о в о ї 
т ерорист ичної гр уп и  д л я  здій сн ен н я теракту прот и 
т ов.Х рущ ова, причом у особист о м ав нам ір взят и участ ь 
у  ц ій  гр у п і в  р о л і безпосереднього виконавця теракту, 
тобто у  злочинах, передбачених ст. 54-1а, 54-2, 54-7, 54-8  
К К  Ж Р ’16. Висновок: М.М.Марчак підлягає суду 
Військової колегії Верховного Суду СРСР відповідно 
до закону від 1-го грудня 1934 р.

Військова колегія наступного дня прийняла справу 
до розгляду. 22 вересня відбувся псевдосуд. Розгляд 
справи тривав 15 хвилин. За цей час не можна було 
оголосити звинувачення, вислухати М.М.Марчака, не 
кажучи вже про те, щоб порадитися і прочитати вирок.
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Судді діяли за принципом - доля людини їх не 
цікавила, були б справними папери і підписи.

Виїзна сесія Військової колегії Верховного Суду 
СРСР у складі А.М .Орлова (диввійськюриста, 
головуючого), членів Галенкова С.І. 
(бригвійськюриста), Климіна Ф.А. (війсьюориста 1 
рангу) при секретарі Кудрявцеві Л.Н. (військюрист 1 
рангу) 22 вересня 1938 р. засудила М.М.Марчака “д о  
ви щ ої м іри  покарання - розст рілу з  конф іскацією  всьо го  
особист ого м айна. В и рок остаточний і  на підст аві 
пост анови П рези дії Ц В К  С РС Р в ід  1 грудн я  1934 р о к у  
підлягає негайном у виконанню ' ’17.

...Минув час. Знайшлися сипи, які повернули добре 
іім’я тисячам безвинних жертв стапінщини, в тому числі 
М.М.Марчаку. Працівникам прокуратури Київського 
військового округу у 1957-1958 рр. довелося докласти 
чималих зусиль для того, щоб довести безпідставність 
звинувачень. Підполковник юстиції Кравченко, 
керуючись ст.370 У ЇЖ  УРСР, прийняв його справу для 
додаткового розслідування. Зібрані ним матеріали 
були надіслані у Москву до Головної військової 
прокуратури. З’ясувалося, зокрема, що на той час 
більшість осіб, з якими М.М.Марчак “підтримував 
зв’язок” в антирадянській діяльності, вже були 
реабілітовані. Серед них: С.В.Косіор, П.Н.Міпько, 
І.Х.Цицарев, Я.І.Тягнибіда, П.І.Свистун, Т.Я.Чубар 
та інші.

У травні 1958 р. Головна військова прокуратура 
підготувала довідку у справі М.М.Марчака. У ній 
говориться, що додат кова перевірка вст ановила н о ві 
обст авини, я к і свідчат ь, щ о М .М .М арчак за  ант ира- 
дя н ськ у діяльніст ь б ув засудж ений необгрунт овано, й ого  
особист і зізн ан н я  н е знайш ли підт вердж ення: 
П рацівники Г оловн ої вій ськ ово ї прокурат ури довели , щ о й  
р я д  інш их свідчень н е викликає довіри . Ш кідницькі д ії 
М .М .М арчака о б ’єкт ивними даним и н е підт вердж ені і  
базую т ься на голосл івн и х зізнаннях й о го  сам ого. 
Д одат ковою  перевіркою , - читаємо д а л і у  д о від ц і, - крім
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того, вст ановлено, щ о колиш ні співробіт ники Н К В С  
П авлнчев, П роскуряков, Д руш ляк, я к і брали  участ ь у  
р о зсл ідуван н і справи , за  найт рубіш і поруш ення  
соціаліст ичної'законност і в  1940-41р р . були  засудж енії*.

17 червня 1958 р., через 20 років після арешту, Вій
ськова колегія Верховного Суду СРСР у складі 
генерал-майора юстиції Лихачова і підполковників 
юстиції Іванова та Демидова “ви рок... в ід  22  вересня  
1938р. відносно М арчака М иколи М акаровича... відм інила 
і  сп раву за  відсутністю складу злочи н у п р и п и н и л а ....

Здавалося б, усе. Людині, хоч і посмертно, 
повернуто добре незаплямоване ім’я. Однак 
залишилося невирішеним питання партійності 
М.М.Марчака. І для цього партдіячам знадобився ...31 
рік! 11 серпня 1989 р. секретар ЦК Компартії України 
В.Івашко підписав рішення секретаріату: “Зат вердит и 
ріш ення к о м ісії парт ійного конт ролю  п ри  Ц К  К ом парт ії 
У країни, внесене в  прот окол № 128 засідання к о м ісії в ід  19 
літ ня 1989року:

"П ро парт ійну реабіліт ацію  (посм ерт но) М арчака 
М иколи М акаровича 1903 р о к у народж ення, перебував 
членом  В К П (б) з  жовтня 1927р . парт квит ок № .1676960 
зразка 1936року.

Враховую чи, щ о відомост ей про виклю чення М арчака 
М .М . з  парт ії нем ає, ш о В ійськова колегія  В ерховного  
С уду СРС Р в  червн і 1958 р о к у  реабіліт увала й о го  в  
крим інальном у порядку, підтвердити членство М арчака 
М.М. в  К П РС  з  жовтня 1927р о к у '-°.

1 Архів СБУ.-Спр. 47910-ФП.-Арк. 13.
2 Там само.-Арк. 20-21.
3 Там само.-Арк. 21.
4 Реабилитация. Политические процессы 30-50-х годов.- 

М ,  1991.-С. 40-41.
5 Арів СБУ.-Спр. 47910-ФП.-Арк. 23-24.
£ Там само.-Арк. 19.
' Там само.-Арк. 82.
R Там само.-Арк. 90.
9 Там само.-Арк. 92.
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10 Реабілітовані історією.-Київ-Полтава.-1922.-С. 273.
11 Там само.-С. 274.
12 Архів СБУ.-Спр. 47910-ФП.-Арк. 94-95.
13 Там само.-Арк. 262.
14 Там само.-Арк. 264.
15 Там само.-Арк. 281.
1® Там само.-Арк. 282.
І ' Там само.-Арк. 285.

Там само.-Арк. 286 зв.
19 Там само.-Арк. 360.
20 Там само.-Арк. 365.
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Г ригор’єва Т.Ф.

ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ПУБЛІКАЦІЇ 
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

(І ПОЛ. XIX СТ.)

В культурному житті Південної України в першій 
половині XIX ст. важливе місце належить газетам 
"Одеський вісник" і "Губернським відомостям", що вихо
дили у Катеринославській, Херсонській і Таврійській гу
берніях.

Перші спроби випуску газети в Одесі відносяться до 
20- років. Однак, через брак коштів та відсутність 
підтримки читачів, газета проіснувала недовго. Наступ
на спроба групи прогресивних чиновників: О.І.Льовши- 
на, І.П.Бларамберга, І.О.Стемпковського, В.Г.Тепляко- 
ва, П.Т.Морозова, підтримана генерал-губернатором 
Новоросійського краю М.С.Воронцовим, була більш 
вдалою і 5 січня 1827 р. газета "Одесский вестник" вийш
ла у світ. До 1850 р. вона виходила двома мовами - 
російською і французькою. Редактором російськомов
ного варіанту був О.І.Льовшин, французького - барон 
П.І.Брунов, котрі, як згадували сучасники, працювали "з 
любов’ю і відданістю". Після призначення О.І.Льовшина 
градоначальником м.Одеси газету редагував таланови
тий літератор М.П.Розенберг, запрошений на цю посаду 
М.С.Воронцовим. Родич і вихованець М.О.Польового - 
видавця журналу "Московський телеграф", він спочатку 
проводив лінію московського журналу. Пізніше їх пог
ляди розійшлися. М.П.Розенберг став активно проводи
ти уваровську ідеологію (самодержавство, православіє, 
народність), досяг високого становища, став ака
деміком. 23 роки (з 1834 по 1857) редактором газети був 
О.Г.Тройницький, енергійна діяльність якого сприяла 
зростанню авторитету газети, пожвавленню громадсь
кого і літературного Життя у місті. У 1858 р. видання га
зети передали Рішельєвському ліцею, де її редагували
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викладачі брати М.П. і І.П.Сокальскі, Л.І.Георгієвський 
(1859 р.), О.Богдановський (1858, 1860). З 1860 р. газета 
знову видавалась канцелярією генерал-губернатора..

Газета "Одесский вестник" мала рубрики: внутрішній 
огляд, воєнні відомості, торгівля і мореплавство, сільське 
господарство, статистика, древності, політичні відомості 
(з 1837), матеріали з історії Одеси (1833), матеріали з 
історії Новоросійського краю та інші. З часом газета мала 
кореспондентські представництва у^ ряді міст Ново
російського краю, Європи, в Нью-Йорку1. Протягом 
1827-60 рр. її тираж зріс з 300 до 2000 примірників. Видавці 
"Московского телеграфа", "Современника", "Сына отечет- 
ства" - визнавали "Одеский вестник" - кращою газетою 
Росії за кількістю і оперативністю інформації.

О.Г.Тройницького неодноразово попереджували за 
публікацію недозволеної інформації, а саме: _з^ воєнні 
події на Кавказі, подробиці з життя царської родини, гу
мористичний відтінок розповіді про Ісуса Христа2. Пев
ний прогресивний вплив на газету мав попечитель 
Одеського учбового округу М.І.Пирогов. В "Одесском 
вестнике" були опубліковані критичні статті про свавіля 
поміщиків, казнокрадство, незадовільний стан освіти, 
тяжке становище робітників і селян. Стаття "Бюджет 
робітника в Одесі" - далека від соцілаьних звинувачень - 
викликала з боку генерал-губернатора та предводителя 
дворянства низку критичних зауважень. Діяльність ре
дакції газети стала предметом обговорення у Головному 
комітеті цензури, котрий тільки за 1858 рік знайшов З 
публікації крамольного характеру. Напрямок газети 
визнали неприпусгими і видання її передали канцелярії 
генерал-губернатора.

Статистичні відомості про соціально-економічний 
розвиток міст, про торгівлю, промисловість, сільське 
господарство, вивчення корисних копалень, гідроре
сурсів та інше, збирались в канцеляріях цивільних губер
наторів і як офіційні дані передавались до редакції для 
публікацій. Першими статистичними матеріалами, вилу
ченими із архівів і опублікованими в "Одесском вестни-
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ке" були дані, що характеризували Одесу 1799 р. Вони 
містили відомості про культові, учбові, житлові споруди, 
торгові і промислові заклади, кількість населення, їх 
національну належність, стан3. Про зміни, що відбулися 
протягом наступник ЗО років, можна дізнатись, порівняв
ши відомості наведені в статті "Статистика Одеси". В ній 
повідомлялося, що в місті проживає 50323 чол.4 Цікаві 
дані були наведені в статті "Статистичні відомості про Но
воросійський край. Херсонська губернія". Тут є відомості 
про всі міста (окрім м.Одеси), містечка, посади, слободи, 
села, кількість жителів в них, якість і кількість землі, про 
фабрики, заводи, промисли, наголошувалось, що основ
ним заняттям селян є тваринництво і хліборобство5. Га
зета публікувала звіти губернаторів, градоначальників з 
підсумками роботи промисловості, торгівлі, розвитку 
населених пунктів. Звернемо увагу на публікцію, присвя
чену іноземним колоніям у Новоросійському краї - Бере- 
занській, Буялицькій, Парканівській, Тарнавській, Гоф- 
нунгаталь, Єлисаветградсько-Данцінгській і єврейській 
колоній, а також Кучурген з округом, Гликстальської з 
округом, Шведського округу, розташованих у Хер
сонській губернії; Іозефсталь, Хортицької, Маріупольсь
кої з округами у Катеринославській губернії; Моло- 
кансько-Малітопольського, Другого Молоканського, 
Бердянського, Кримського округів - у Таврійській гу
бернії. Опис округів, поданий за однією схемою6.

Провідне місце у статистичному вивченні Ново
російського краю належить А.О.Скальковському - ди
ректору Головного статистичного комітету. Він підготу
вав і опублікував ряд цінних матеріалів, які пізніше ста
ли розділами його праць7. Другим напрямком співпраці 
А.О.Скальковського з газетою "Одесский вестник" була 
публікація архівних матеріалів, виявлених у губернських 
архівах і приватних зібраннях. Серед них: "Записка про 
те, скільки я памятую про кримські і турецькі походи. 
1737-1740 рр.", "Стосунки запорожців з Кримом, 1749 р." 
рапорт Павла Головатого графу Румянцеву від ЗО липня 
1765 р. та інші документи8.
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Активну участь у виявленні і публікації архівних дже
рел з історії краю проводив професор Рішельєвського 
ліцею М.Н.Мурзакевич. В рубриці "Матеріали з історії 
Одеси" - він опублікував низку документів про заснування, 
заселення й розвиток міста в кінці XVIII ст. Серед них - ви
тяги з донесень генерал-фельдмаршала Г.О.Потьомкіна 
про взяття Хаджибейського замку, 1789 р.; рескрипти Ка
терини II Катеринославському і Таврійському генерал-гу
бернатору П.Зубову, віце-адміралу де Рибасу, О.В.Суво- 
рову, про поселення албанців і греків в околицях Одеси, 
1795 р.; Указ Катерини II графу П.Зубову про відкриття 
магістрату у м.Одесі, 1795 р. та інші9. На підставі руко
писів, що зберігались у приватній бібліотеці генерал-гу
бернатора Новоросійського краю М.С.Воронцова, випи
сок з архіву Банка св.Георгія (Італія) М.Н.Мурзакевич 
підготовив працю "Історія генуезьких поселень в Криму", 
фрагменти якої публікувались в газеті. В 50-х роках 
публікацію документальних матеріалів з історії Одеси по
новив чиновник з особливих доручень К.Смолянінов, що 
збирав матеріали для написання "Історії міста Одеси", кот
ру успішно завершив і опублікував у 1863 р. Ним були 
опубліковані ордери князя С.Волконського, 1794 р.; рес
крипти Катерини II віце-адміралу де Рибасу про будівниц
тво молу та інших споруд10.

У рубриці "Прогулянка по Новоросійському краю", 
що подавалась у газеті під виглядом листів до видавця 
"Одесского вестника", приведені описи міст Миколаєва, 
Херсона, Керчі, Феодосії, Сімферополя, Алушти, Бахчи
сараю, Євпаторії, Катеринослава та ін. В цих листах 
містяться відомості про стан стародавніх будівель і спо
руд, описані визначні пам’ятники і пам’ятні місця. Зок
рема, про м.Миколаїв наведені факти про забудову та 
благоустрій, заклади культури, в тому числі музей 
гідрографічного депо з цікавими нумізматичними і міне
ралогічними колекціями. Серед визначних місць Херсо
ну названі укріплення, собор, де похований Г.О.Поть- 
омкін, воїни російської армії, що загинули під Опако
вим, пам’ятник Джону Говарду. У розповіді про Судак
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зроблено наголос на необхідності збереження старо
давніх написів на стінах генуезької фортеці, їх наукового 
перекладу і публікації, а також про збереження і вивчен
ня залишків стародавніх споруд Феодосії, курганів в 
околицях м.Керчі та інших пам’ятників Кримського 
півострова11.

На сторінках "Одесского вестника" були опубліко
вані практично всі звіти чи витяги з донесень про архео
логічні знахідки. Однією з перших була стаття археоло- 
га-аматора, директора музеїв у Керчі та Одесі І.П.Бла- 
рамберга "О древностях Аккерману і Овідіополя". В ній 
наголошувалось, що на місці Аккерману знаходилась 
древня Тіра, а на місці Овідіополя - Ніконія. Після її 
публікації на сторінках газети розгорнулась дискусія 
про топографію древніх міст Північного Причорно
мор’я. Через газету І.П.Бларамберг повідомляв про 
відкриття стародавнього укріплення під Сімферополем - 
столиці скіфів Неаполя Скіфського, про знайдені там 
предмети: обломки барельєфів, п’єдесталів, плити із зоб
раженням вершника, монет, що дозволяло датувати ці 
пам’ятники періодом правління царя Скілура; про вази, 
знайдені на руїнах Ольвії із зображенням на одній з них 
обряду "обмивання і очищення", котрі згодом придбав 
музей Одеси. І.П.Бларамберг з болем писав про непоп
равну втрату багатьох ваз і речей, що викопуються із 
землі у вигляді обломків12.

Керченський градоначальник, спеціаліст в області ан
тичності - І.О.Стемпковський в "Одесском вестнике" 
'друкував статті з історичної топографії і археології. В 
одній із них він повідомляв про унікальну знахідку - 
підніжжя статуї з вибитим ім’ям царя Спартака, яке до 
1832 р. було невідоме археологам і мало велике значення 
для вивчення історії Боспорської держави.

Чисельні публікації під рубриками "древності", "архе
ологічні відомості", "археологічні відкриття", "кер
ченські древності" не мали авторів. Однак, організація 
діловодства, субординація чиновників, дають підставу 
стверджувати, що всі відомості, надіслані до редакції 
"Одесского вестника" Керченським градоначальником
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були взяті з донесень А.Б.Апшка, а пізніше О.Є.Люцен- 
ка - директорів Керченського музею старожитностей. 
Вони доповнювали свої повідомлення інформацією про 
кількість розкопаних курганів і знайдені там предмети. 
По такій же схемі готував свої звіти чиновник Міністер
ства імператорського двору Д.В.Корейша, повідомляю
чи читачів про знахідки Золотого кургану, на горі Мит- 
ридат, відкриття "Склепу пігмеїв" - унікальної гробниці 
із зображенням битви з журавлями1*

Виствітлювати життя краю, зміни в економічній, 
культурній областях "Одесскому вестнику" допомогали 
кореспонденти, краєзнавці-дослідники. Таким чином, 
аналіз краєзнавчих статей, опублікованих в "Одесском 
вестнике", свідчить про те, що протягом тривалого часу, 
газета була доступним виданням, грала роль своєрідно
го центру, об’єднуюючого сили по вивченню місцевої 
історії.

З 1838 р., практично у всіх губерніях Росії, в тому 
числі в Катеринославській, Херсонській, Таврійській, 
стали виходити "Губернские ведомости". Мета їх видан
ня визначена спеціальним "Положенням про порядок 
виконання справ в губернських правліннях" від 3 червня 
1837 р .14 Ним передбачалось прискорити передачу відо
мостей посадовим особам і установам про постанови і 
розпорядження уряду, а також губернських адміністра
цій. Газета складалась з 2-х частин: офіційної і не
офіційної (додатку). Офіційна частина мала загальний і 
місцевий відділи. Для краєзнавства особливий інтерес 
представляє неофіційна частина, де розміщувались відо
мості про фабрики і заводи, промисли, торгівлю і ярмар
ки, методи ведення сільського господарства, шляхи спо
лучення, судноплавство, відкриття учбових закладів, ме
теорологічні спостереження, знахідки предметів старо
житності. З 1845 р. в газетах дозволялося публікувати 
матеріали наукового характеру, що стосувалися даної 
території: географічні, топографічні, історичні, архео
логічні, етнографічні, статистичні відомості. Пізніше ко
ло питань, висвітлюваних у неофіційній частині, було
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розширено. Дозволялось, зокрема, друкувати відомості 
про населені пункти, переміщення населення тощо. "Гу
бернские ведомости" виходили один раз на тиждень. Ти
раж у перші роки був незначним до 300 примірників, з 
1847 р. - біля 700-800. Початок видання газет співпав з 
піднесенням просвітницького руху серед інтелігенції, ро
згортанням революційних подій в Європі. Відомо, що 
період 1848-1855 рр. в Росії названий "темним се
миріччям". А на Півдні України він відмічений Кримсь
кою війною, призупиненням виходу газет на певний час.

Особливе місце у виданні "Губернских ведомостей" 
належало редакторам, котрих призначали з числа чи
новників губернських правлінь чи викладачів місцевих 
учбових закладів. Від рівня їх освіти, культури, політич
них спрямувань, зацікавленості в роботі залежало на
повнення неофіційної частини цікавими місцевими ма
теріалами. Безперечно, що редакції намагались заохочу
вати до виступів у газеті місцеву інтелігенцію, залучати 
населення до збору відомостей про край.

Найбільш кількість матеріалів краєзнавчої тематики, 
за нашими підрахунками, було надруковано у "Херсонс
ких губернских ведомостях". Вони були підготовлені чи
новниками - В.Воробйовим, М.Косачем, В.Негреску- 
лом, вчителями Будянським, 'М.Ісаєвим, директором 
училищ Ф.Ляліковим, а також І.Шидловським, З.Колен- 
ко, Григоровичем, Михайловським, що працювали ре
дакторами, цензорами15.

Періодично, підводячи підсумки своєї роботи, ре
дакція наголошувала на специфічності свого становища, 
на тому, що "Херсонские губернские ведомости" мають 
старшу сестру - газету "Одесский вестник", що адміні
стративні установи знаходяться у м.Одесі і просила чи
тачів більш активно співпрацювати з нею, інформувала 
про свої плани на майбутнє16.

Накопичення і публікація матеріалів в газеті в рівній 
мірі залежали від ініціативи редакції і від активності до
писувачів. Опубліковані в "Херсонских губернских ведо
мостях" матеріали можна поділити на такі групи: доку
менти з історії губернії - історичні, історико-статистичні,
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археологічні, етнографічні. Оригінали документів у га
зеті були представлені добірками "Матеріалів з історії 
Херсону", зібраними В.Негрескулом. То були тексти 
указів 1778 р. про визначення місця для гавані і порту, 
про найменування міста, жалованої грамоти, виданої 11 
січня 1752 р. майору І.Хорвату про заснування двох гу
сарських і двох пандурських полків та інші.

В.Негрескулу також належить ідея публікації в газеті 
матеріалів, присвячених історичним особам, діяльність 
яких була пов’язана з Херсонською губернією: Джона 
Говарда, І.М.Інзова, І.С.Хорвата, М.Козарського. За 
консультацією й допомогою він звернувся до відомих 
дослідників Південної України - А.О.Скальковського і 
М.Н.Мурзакевича, до наукових товариств краю 17. 
Найбільш повно на сторінках газети була висвітлена 
біографія Джона Говарда, матеріали до якої відбирали
ся з офіційних джерел, мемуарів, обстежень місць, 
пов’язаних з життям і діяльністю, місця поховання і 
пам’ятника18.

Історико-статистичні публікації в газеті присвячува
лись як губернії в цілому, так і окремим містам: Херсону, 
Олександрії, Ананьеву, Єлизаветграду, Очакову; містечг 
кам Каторжинці, Великій Понятовці; селам Богуславці, 
Новоукраїнці та інш. Поряд з історичними відомостями 
у статтях наводились дані соціально-економічного ро
звитку міст і сіл. В нарисі "Опит статистичного опису 
міста Очакова" є дані про заснування міста у XV 
Столітті, воєнні побоїща 1737 і 1788 рр., загальну 
кількість населення станом на 1 січня 1852 р., їхнє 
роціальне положення, віросповідання, кількість культо
вих, приватних і громадських споруд10. В статті, присвя
ченій повітовому місту Олександрії, розповідалось про 
релігійні свята, народні обряди, традиції20. Релігійним 
празникам, звичаям, присвячені нариси В.Негрескула. 
Протоієрей Патенков познайомив читачів з селом Ново- 
українкою Бобринецького повіту, поміщик того ж 
повіту - В.Г.Воробйов про село Касперовку (Но- 
воіванівку). Корабельний майстер М.Бухтеєв розповів
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про суднобудування у м.Херсоні. Неможливо без под
иву, писав він, дивитись на те, що у нас будують судна 
неграмотні мужики з бородами, прибулі з Орловської і 
Калужської губерній, що від народження в очі не бачили 
корабля. Це свідчить, з одного боку, про талановитість 
нашого народу, а з другого - про безпечність хазяїв су
ден до свого добробуту і байдужість їх щодо поліпшення 
якості будівництва суден21.

Аналіз матеріалів, опублікованих у "Херсонских губер
нских ведомостях", свідчить проте, що найбільша їх 
кількість відноситься до історичних, історико-статистич- 
них описів населених пунктів. Вони містять цінні фактичні 
дані про соціально-економічне становище міст і сіл.

Редакція газети активно співробітничала з 
Російським географічним товариством у питаннях ет
нографічного вивчення краю, встановлювала контакти з 
науковими товариствами, вченими, котрі допомогали у 
пошуках документів у державних установах, у власників 
приватних колекцій.

В "Таврийских губернских ведомостях", за досліджу
ваний період, нами було нараховано більше 50 статей на! 
історико-краєзнавчу тематику. їх авторами виступали 
вчителі: А.Самойлов, П.Дяченко, І.Степанов, Е.Ше- 
велєв; чиновники: перекладач, а пізніше редактор газети 
Ф.Домбровський, член статистичного комітету, 
цивільний землемір І.Шмаков, інспектор лікарської уп
рави А.Аренд, підполковник, виконуючий обов’язки 
поліцмейстра м.Бахчисараю М.Полозов, ординатор 
Сімферопольського воєнного шпиталю, штабс-лікар 
А.Канівецький, штабс-лікар Євпаторійського повіту 
М.Оже та ін. і

Звертаючись до читачів у 1841 р. редакція підкреслю
вала: "Якщо Ви хочете мати опис свого краю, то нехай 
кожен зробить все, що зможе: нехай кожна грамотна лю
дина прийме в цьому участь, один опише село, другий - 
печеру, третій - течію річки, але так, щоб жодне місце не 
було забуте. Тоді з цих надходжень в один рік можна 
скласти повну топографію і статистику Тавріди, видати! 
потім нарис у різних обсягах і формах"22.
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Потребу в консолідації сил для вивчення історії краю 
поділяла значна частина місцевої інтелігенції. На жаль, у 
перші роки своєї роботи редакція "Таврийских губернс
ких ведомостей" не змогла активізувати і використати 
інтелектуальні сили губернії. Певні досягнення припада
ють на 40-50-ті роки, коли на сторінках газети з’явилися 
документальні матеріали з історії Криму, окремі міста: 
Ак-Мечеть (Сімферополь), Феодосію (Кафу), Євпаторію 
(Гезлев, Козлов), Ахтіяр (Севастополь), Балаклаву, Бах
чисарай та ін. Фрагмент "Краткого регистра", складено
го у лютому 1785 р. казіаскером Сеїт-Магмет-ефендієм, 
містив відомості про кількість сіл, джамієв, мечетей і т.п. 
у всіх кадилаках Таврії в перші роки після приєднання 
до Росії, стан торгівлі, пропуск товарів за кордон через 
Феодосійську, Євпаторійську і Севастопольську мит
ниці, Балаклавську, Керченську, Енікольську митні за
стави і т.д.23

Серед опублікованих документів - оригінали рес
криптів Катерини II генерал-майору С.Жигуліну про збір 
необхідних відмостей про Таврійську область, кількість 
населення, його зайнятість, прибутки, кількість землі, ро
зданої у 1792 р., про обстеження Перекопських і Кінбур- 
гських солоних озер, обсяги видобутку солі, про заселення 
Аджибея (Одеси), Балаклави24; розпорядження Г.О.Поть- 
омкіна щодо зустрічі Катерини II під час її подорожі до 
Криму у 1784 р.25 З ініціативи редакції були опубліковані 
тексти 6 грамот і 4 фірманів кримських ханів, що надсила
лись адміністрації губернії мурзами як докази їх належ
ності до знатних родів для отримання дворянських звань. 
Із 60 грамот, надісланих до губернського правління, одна 
відносилась до 1382 р. - часу правління Тохтамаша і є єди
ною історичною пам’яткою, що свідчить про рівень освіти 
і писемності монголів, друга - 1523 р. належала Саабат- 
Гірей-хану. Обидві грамоти були придбані царським дво
ром26. Значна кількість публікацій присвячена історії міст 
і сіл, народним промислам27.

В полі зору редакції' "Таврийских губернских ведо
мостей" знаходились питання збереження старожитнос-
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тей. З інформацією про результати розкопок керченсь
ких курганів на сторінках газети виступав директор Кер
ченського музею старожитностей А.Б.Ашш?8. У статті 
"Звіт про археологічні пошуки в Керчі" (1846.-№Ц) ав
тор робить акцент на цінності знахідок, констатує, що 
уряд з 1832 р. систематично веде пошуки скарбів, однак 
знахідок з року в рік все меншає і навколо м.Керчі май
же не залишилось не розритих курганів. А.БАшика хви
лює те, що чисельні знахідки стають предметом купівлі- 
продажу, незважаючи на те, що "таємні пошуки" заборо
нені, підпільна торгівля старожитностями не припи
няється. З метою призупинення такої торгівлі, уряд при
йняв рішення виплачувати за найдені речі гонорар у 
подвійному розмірі. На жаль, ця міра не досягла мети і 
навіть керченський музей змушений був купувати деякі 
речі через підставних осіб.

Відомості про давні споруди, укріплення, фортеці, ок
ремі архітектурні споруди, на жаль, не знаходили до
статнього висвітлення в газеті. Лише кілька статей при
свячено унікальному Успенському монастирю, Бахчи- 
сарйському ханському палацу і мечеті, залишкам 
укріплень Херсонесу та ін. 29

Отже редакції "Таврийских губернских ведомостей" 
протягом невеликого відрізку часу вдалося опублікувати 
значну кількість документальних матеріалів з історії 
Тавріди, її економічного стану на час приєднання до 
Росії. Проте на сторінках газети недостатньо повно 
висвітлювались, питання про давні споруди, залишки 
фортець і укріплень, культові будівлі і храми, їх захист і 
збереження.

"Екатеринославские губернские ведомости", у порів
нянні з "Херсонскими" і "Таврийскими" надрукували 
менше краєзнавчих публікацій (37). Редакція, сильніше 
за інших, відчувала дефіцит добровільних помічників- 
кореспондентів. У зверненні до читачів у 1845 р. ре
дакція наголошувала про свої наміри зробити газету 
"повним і різнобічним збірником місцевих відомостей", 
для чого вона буде використовувати як матеріали, що 
будуть у її розпорядженні, так і ті, що будуть надруко
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вані в інших періодичних виданнях30. У наступному році 
її редактор писав про важливість дружньої безкорисли
вої участі усіх літературних сил, посадових осіб, 
поміщиків, керуючих великими маєтками, фабрикантів, 
заводчиків і т.п. з своїми спостереженнями чи просто 
відомостями31.

У виданні "Екатеринославских губернских ведомос
тей" брали активну участь чиновники: М.Сокальський, 
М.Померанцєв, А.Шмаков, В.Кущ; вчителі П.Бойченко,
А.Бартошевич, директор училища Я.Граков.

Публікації історичних документів на сторінках газети 
представлені: зверненням Г.О.Потьомкіна до катеринос
лавського дворянства про поліпшення хліборобства в 
губернії; наказом гетьмана І.Скоропадського полково
му старшині, сотникам, отаманам про повернення вдові 
Іскри відібраного маєтку; лист Селім-Гірей-хана генера
лу Ісакову від 19 лютого 1766 р. про повернення викра
дених людей і коней; послання ії'уменів Далматських мо
настирів до православних про утиски з боку римської 
церкви32.

Кілька статей присвячено Луганському ливарному 
заводу. В одній з них, автор В.Кущ, висвітлює 50-річний 
шлях підприємства відомості про виготовлену про
дукцію, виконання замовлення по виготовленню триум- 
фальних воріт для російського посольства у м.Констан- 
тинополі, спорудження пароплавів і т.д.

На сторінках газети широкого висвітлювалась тема 
пароплавства на Дніїїрі, робота по розчистці дніїїровсь- 
ких порогів, їх гідрографічний і статистичний опис. В 
статті "Про судоходство по Дніпру", опублікованій 1846 
р. (№41) наведені відомості про місцезнаходження по
рогів (відносно м.Катеринослава і відносно один одно
го), вказана висота їх спаду. Далі повідомлялось, що з 
1787 р. в цій місцевості розміщалися воєнні поселенці, 
яких зарахували до лоцманів, звільняли від сплати под
атків, виплачували платню. Певну історичну цінність 
мала стаття з даними про початок і закриття судноплав
ства на Дніпрі, кількість пропущених через пороги суден
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і плотів, провезених товарів з 1810 по 1843 рік33.
Ряд статей присвячені місцевим промислам, розведен

ню червоної лози, збиранню селянами сіл Чаплинка, 
Пісчинка, Татарка Новомосковськом повіту дубільного 
коріння і т.д. Повідомлялося також про несприятливі ро
ки в історії Катеринославщини - неврожаї 1788, 1812, 
1824,1833,1848 років, котрі приводили до значних втрат 
поголів’я худоби, застою у промисловості іторгівлі.

Предметом зацікавленого, хоч недостатньо глибоко
го висвітлення, були питання освіти та культури. Як пра
вило, найчастіше в "Екатеринославских губернских ве
домостях" друкувались статті, присвячені губернській 
гімназії, бібліотеці і музею цього закладу. Директор учи
лищ Я.Граков був одним із ініціаторів створення місько
го музею-сховшца рідкісних предметів34.

Таким чином, "Екатеринославские губернские ведо
мости" у складних умовах, що склалися після пожежі 
1845 р., яка знищила типографію, незважаючи на мало
чисельність кореспондентів, намагалися наповнити не
офіційну частину газети статтями краєзнавчого характе
ру. На жаль, редакції не вдалося вирішити питання 
публікації документальних матеріалів, подати розгор
нуті історико-статистичні характеристики міст і сіл, як 
це робили газети сусідніх губерній.

Аналіз публікацій Херсонських, Таврійський і Кате
ринославський "Губернских ведомостей", свідчить про 
те, що кожна редакція самостійно вирішувала питання 
про наповнення сторінок газет краєзнавчими матеріала
ми. Певну роль при цьому відігравала як громадянська 
позиція редактора, так і активність місцевої інтелігенції. 
Основні публікації готувалися, головним чином, 
співробітниками адміністративних установ, котрим бу
ли доступні джерела, статистичні звіти. При цьому вар
то наголосити, що чиновникам губернських статистич
них комітетів публікація відомостей про край входила в 
коло Службових обов’язків. Вчителі гімназій, керуючись 
статутними положеннями, циркулярами міністерства на
родної освіти, свої публікації у місцевій пресі приєднува
ли до звіту про роботу в поточному році. З редакціями
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газет менш активно співробітничали поміщики і 
підприємці. Представники духовенства активізували свою 
діяльність з 50-х років, коли в газетах було дозволено дру
кувати матеріали з церковно-парафіяльних книг.

Для "Таврийских губернских ведомостей" характерна 
публікація значної кількості історичних документів, для 
"Херсонских губернских ведомостей" - історико-статис- 
тичних описів міст і населених пунктів.

Статті про торгівлю, мореплавство, суднобудування, 
рибні промисли частіше всього друкувались у Херсонсь
ких і Таврійських "Губернских ведомостях", про річні 
рибні промисли, розчистку порогів - у Катеринославсь
ких. Відомості етнографічного характеру найбільш актив
но друкували Херсонські і Таврійські "Губернские ведо
мости", а відомості про давні споруди, укріплення, фор
теці, археологічні розкопки і знахідки - всі газети подава
ли в обмеженому обсязі. За досліджуваний період в "Одес
ском вестнике" було опубліковано понад 250 публікацій 
краєзнавчого плану. Саме тут найчастіше з’являлися доку
ментальні матеріали, історико-статистичні описи міст, сіл, 
результати розвідок корисних копалень, етнографічні ма
теріали, відомості про старожитності.

Цінність подібних публікацій насамперед у тому, що 
вони розширювали джерельну базу для майбутніх 
дослідників, створювали умови для більш успішного 
вивчення місцевої історії. 1 2 3 4 * * 7

1 Одеський обласний державний архів (далі - ООДА).-Ф. 1, 
оп. 149, спр. 62,-Арк. 1-6.

2 Державний історичний архів Росії (далі - ДІАР).-Ф. 1290, 
on. 1, спр. 304.-Арк. 29-29 зв.

3 Одесский вестник. 1827.-№94.
4 Там само.-1833.-№79-82, 84.
3 Там само. 1833.-№29.

! 6 Статистическое обозрение колоний иностранных посе
ленцев в Новороссийском крае/Юдесский вестник.-1830.-№37, 
45, 49, 64, 67-70, 72.

7 Скальковский А.О. Опыт статистического описания 
Новороссийского края. В 2-х частях.-Одесса.-Ч. І.-1850; Ч. II.
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1853; Историко-статистический опыт о торговых и 
промышленных силах г.Одессы.-Одесса.-1859.

8 Одесский вестник.-1836.-№46-53; 1841.-№72-73; 1844.-
№68.

9 Материалы для истории Одессы/Юдесский вестник.- 
1833.-№87, 89, 91, 96, 98.

10 Одесский вестник.-1851.-№7; 1852.-№69.
*1 Прогулка по Новороссийскому краю (Письма к издате- 

лю)//Одесский вестник.-1827.-№61, 62, 69,73, 78, 91, 96.
12 Древности. Извлечение из статьи И.Бларамберга, поме

щенной на французском языке в №100 прошлого года// 
Одесский вестник.-1828.-№6.

13 Одесский вестник.-1833.-№16, 60.
14 Полное собрание законов. 2-е изд.-Т. 12, от. 1, №10304.
15 Ястребов В. Херсонские губернские ведомости. 1839- 

1888//Киевская старина.-1892.-№3.-С. 516.
16 От редакциш/Херсонские губернские ведомости (дальше 

ХГВ).-1845.-№20; 1852.-№40; 1856.-№50.
17 ООДА.-Ф. 93, on. 1, спр. 55.-Арк. 79, 206-207.
18 Жизнь и смерть филантропа Говарда в Херсоне//ХГВ.- 

1851.-№44,46; Материалы для полной биографии филантропа 
Говарда//ХГВ.-1852.-№8, 12,13,15, 29, 38,49, 52.

Херсонские губернские ведомости.-1857.-№44-45.
20 Исторический и статичтический очерк уездного города 

Апександрии//ХГВ.-1858.-№35-36.
21 Бухтеєв М. Торговое судостроение в Херсоне//ХГВ.-

1842. -№46.
22 Желания в пользу Тавриды//Таврические губернские 

вдомости (дальше ТГВ).-1841 .-№9.
23 Таврические губернские ведомости.-1841.-№47, 51;

1843. -№31№ 1844.-№3.
24 О подлинных высочайших рескриптах блаженной 

памяти государыни императрицы Екатерины II, хранящиеся в 
Таврическом губернском правлении//ТГВ.-1842.-№4-5.

25 Подлинные ордера, рукой Потемкина написаны//ТГВ.- 
1842.-№5; О должностных лицах, определенных в Тавриче
скую область в 1784 году//ТГВ.-1841.-№5; О путешествии имп. 
Екатерины II в Крым//ТГВ.-1841.-№48.

26 О грамотах и ярлыках крымских ханов//ТГВ.-1841 .-№45- 
46; 1842.-№48.

27 Таврические губернские ведомости.-1838.-№45; 1839.- 
№7: 1843.-№16-17; 1844.-№33-34.

28 Там само.-1839.-№22, 31-33; 1840.-№34, 36; 1846.-№11,18.
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29 Там само.-1842.-№14,40; 1848.-№18,19; 1857.-№3.
30 Екатеринославские губернские ведомости (далі - ЕГВ).- 

1845.-№24.
31 Там само.-1846.-№36.
32 Там само.-1852.-№15.
33 Там само.-1844.-№30.
34 Об устройстве общественного музеума в городе Екате- 

ринославе//ЕГВ.-1852.-№25-26.

Вострокнутов Л .Д .

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 
ДОСЛІДЖЕНЬ

З  ІСТОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

В історіографії на так багато узагальнюючих праць з 
історії і традицій фізичної культури українського народу 
з давніх часів до початку XX ст. Наявні ж, як правило, 
носять загальний характер. Однак, не можна сказати, 
що згадана тематика не розроблялась взагалі.

Матеріали про традиції здорового способу життя, 
фізичної культури Київської Русі можна знайти в багать
ох виданнях. Втім, їх характерними рисами, є обме
женість кола джерел, відсутність посилань на літературу, 
поверховість у викладі головних питань.

Першою спробою спеціального вивчення фізичної 
культури Київської Русі стали статті А.В.Грачова, які 
можна вважати своєрідним коментарем до відповідних 
розділів хрестоматії 1940 р.1 У 1953 р. було видано учбо
вий посібник "История физической культуры народов 
СССР", в якому висвітлювалось питання розвитку фізи
чної культури цього періоду2. У 50-70-ті роки ситуація 
суттєво не змінилась. З’явився ряд статей, що мали на
уково-популярний характер3. Кінець 80-х - поч. 90-х рр. 
можна розглядати як новий рубіж у вивчені проблеми. 
Він зв’язаний з тим, що в українській історіографії у па
радигмі мислення дослідників почав переважати погляд 
на Київську Русь, як на один з органічних етапів історії
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українського народу. Саме з цих позицій стали підходи
ти і до історії фізичної культури. Характерною у цьому 
відношенні є публікація Є.П.Приступи та В.С.Пілата* 
хоча далеко не з усіма її положеннями можна погоди
тись. До того ж вона, як і багато попередніх розробок, 
написана в науково-популярному жанрі.

Важливим етапом наукового вивчення питання стала 
дисертація В.А.Старкова5, в якій вперше, з використан
ням широкого кола джерел, фізична культура розгля
дається у всіх своїх зв’язках і стосунках, як складова час
тина стародавньої російської цивілізації. Проте дослі
дження правового аспекту проблеми не піднялося вище 
рівня вивчення звичаєвого права і викладалось досить 
фрагментарно. Це зрозуміло, бо автор неставив перед 
собою завдання суто історичного дослідження.

Дещо у кращому становищі виявляється вивчення тра
дицій здорового способу життя Київської Русі. Автори, які 
розглядають це питання у своїх дослідженнях (Н.А.Бого- 
явленський, Б.А.Романов та інші)6, звертають увагу на 
роль звичаїв, підкреслюють традиційність тих чи інших 
явищ. Та все ж спеціальної роботи, присвяченої такому 
зрізу теми, досі в українській історіографії немає.

Недостатньо вивченою залишається історія фізичної 
культури козацького періоду. Фундаментальна робота 
Д.І.Яворницького "Історія запорізьких козаків"7, напи
сана понад сто років тому, залишається й досі енцикло
педією історії і життя козацтва, його праці, побуту. Не
численні роботи, що вийшли після дослідження 
Д.І.Яворницького, незначною мірою доповнюють го
ловного літописця українського козацтва. Серед праць, 
присвячених фізичній культурі козацтва, можна назвати 
роботу Є.М.Чернової8, проте і вона не відзначається 
особливою новизною і глибиною розробки питань.

Традиції здорового способу життя українського на
роду вивчаються етнографами^, істориками медицини10. 
Висновки, зроблені в цих роботах, сприяють розумінню 
процесу важливості фізичної культури з покоління в по
коління. Проте необхідно відзначити, що завдання ство
рення комплексної дослідницької праці, яка б узагаль

415



нювала все зроблене в цьому плані, актуальна й 
сьогодні.

Дещо краще розроблена історія становлення і розвит
ку санітарно-гігієнічного законодавства. Це питання, на 
наш погляд, має безпосереднє відношення до теми, що 
вивчається, і, не дивлячись на те, що мова йде про за- 
гальноросійське законодавство, воно розповсюджувало
ся і на українській землі, а в деяких випадках відповідні 
закони з’явились під впливом обставин, що склалися в 
Україні. Серед робіт такого характеру - статті Р.Я.Беню- 
мова, Б.Д.Петрова, К.Г.Васильєва, Е.Ю.Гольда та ін.11

Становлення фізичного виховання в армії і школі у 
XIX ст. також було пов’язане з розвитком правових 
норм. Традиція інколи поступалася різного роду 
інструкціям, положен-ням, статутам. Вперше ці аспекти 
знайшли відображення в роботах 1940-1950-х рр.12 У 
наступні роки такі дослідження продовжувалися, проте 
більш-менш значних праць було небагато13. До того ж 
вони лише фрагментарно висвітлювали правові питан
ня, історію розвитку фізичної культури в Україні.

Що стосується джерельної бази проблеми, то для неї 
характерні такі риси. Для періоду Київської Русі - це 
джерела, опубліковані у "Полном собрании русских ле
тописей", "Поучение Владимира Мономаха", "Изборник 
великого князя Святослава Ярославовича" та інші; ос
новні правові акти стародавньої Русі: "Русская правда", 
князівські статути.

Розкрити культ фізичної сили, інші сторони старо
давньої російської фізичної культури допомагають би
лини, які в тій чи іншій мірі відбивають часи Київської 

.Русі. Знахідка 1951 р. у Новгороді першої берестяної 
грамоти відкрила нову групу письмових джерел, які ви
користовуються дослідниками. Цінним лінгвістичним 
джерелом виступають словники стародавньої російсь
кої мови, словниковий корпус яких виявляє широку ка
тегорію термінів, що характеризують фізичну культуру 
та традиції здорового способу життя. Певну роль 
відіграють археологічні дані про фізичну культуру, а та-
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кож іконографічний матеріал, зокрема, фрески 
Софійського собору у Києві.

Вивчення традицій фізичної культури широко пов’яза
но з етнографічним матеріалом. Зібрані, завдяки зусиллям 
таких етнографів як П.Іванов, М.Максимович, П.Чу- 
бинський та інших, вони найкраще характеризують тра
диційну культуру і становлять основу багатьох висновків.

Велике значення у даному випадку має фольклор: при
слів’я, присказки і т.д. Фольклорні збірники видавались у 
дореволюційні і радянські часи. Матеріал у них упорядко
ваний настільки вдало, що ними легко користуватися при 
вивченні питань, пов’язаних з фізичною культурою. При 
дослідженні козацького періоду, використовувались 
свідоцтва іноземних фахівців - А.Віміна, Г.Боплана.

Розвинені правові норми більш пізнього часу, що ма
ли вплив на фізичну культуру, соціально-гігієнічні умо
ви життя українського народу можна вивчати на базі 
комплексу історичних дежерл. Перш за все, це правові 
акти, опубліковані у "Полном собрании законов Россий
ской империи", три видання якого містять в собі багатий 
матеріал періоду XVII-XIX століть.

Активно використовуються "Своды законоположе
ний и распоряжений" Міністерства народної освіти по 
врачебной и санитарной части в империи, різного роду 
"постанови", "регули" і таке інше. Для з’ясування питан
ня про дію цих актів на території України багато інфор
мації містить діловодна документація. В основному вона 
відбиває ситуацію у системі закладів Київського і 
Харківського учбових округів, які, безперечно, є облич
чям всієї системи освіти в Україні того часу. Цінним дже
релом є також опублікована документація: статути, 
звіти про діяльність спортивних товариств України. Виз
начити правове поле, в якому розвивалась фізична куль
тура в Україні XIX - на початку XX ст. допомагає кор
пус опублікованих "Руководств" і "Наставлений", що ви
користовувались в армії та учбових закладах.

З’ясувати відношення громадськості до правових за
ходів в галузі фізичної культури дозволяють матеріали 
періодичної преси як в спеціальних виданнях (типу "Рус-
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ская школа", "Вестник воспитателя", "Учитель") та інші, 
а також у губернських газетах.

Вивчаючи різні історичні джерела, що розкривають 
проблему, можна зробити висновок: тільки комплексне 
вивчення всіх типів і видів джерел дає можливість охопи
ти проблему і створити наукову основу для достовірних 
висновків.

1 Грачев А.В. Физическая культура в дофеодальной Руси. 
История физической культуры в СССР с древнейших времен 
до конца XVIII в.: Хрестоматия.-М.-Л., 1940; його ж. 
Физическая культура в эпоху феодальной раздробленности.

2 Новоселов Н.И., Синицын С.Д., Харабуга Г.Д. История 
физической культуры народов СССР.-М., 1953.-Ч. 1.

2 Богусевич В., Ясинський В. Спорт в Київській Русі. 
Фізкультура і спорт.-1968.-№8; Шанин Ю. Русские герои
ческие забавы//Физкультура и спорт.-1974.-№6.

4 Приступа Є.Н., Пілат В.С. Традиції української націона
льної фізичної культури.-Львів, 1991.-Ч. 1.

5 Старков В.А. Физическая культура Древней Руси: 
Дис.канд.ист.наук.-К., 1991.

6 Богоявленський Н.А. О некоторых элементах гигиены и 
санитарии в быту Древней Руси//Гигиена и санитария.-1948.- 
№3; Богоявленский Н.А. Древнерусское врачевание в XI-XVII 
вв.-М., 1960.

7 Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: В 3-х т.- 
Львів, 1990.

8 Чернова Е.М. Физическая подготовка украинского коза- 
чества времен освободительной войны 1648-1654 гг. //Теория 
и практика физической культуры.-1955.-Т. 18.-Вып. 9.

9 Кравець О.М. Сімейний побут і звичаї українського 
народу.-К., 1966; Соколова В.Н. Весенне-летние календарные 
обряды русских, украинцев и белоруссов XIX - нач. XX вв.- 
М., 1979; Данилюк А.Г. Українська хата.-К.: Культура і побут 
населення України.-1991.

10 Болтарович 3. Українська народна медицина.-К., 1994 
та ін.

418



11 Бенюмов Р.Я. К истории медико-санитарного законода
тельства в России в XVIII - перврй половины XIX ст.- 
//Врачебное дело.-1952.-№8; Петров Б.Д. Противоэпиде
мическое законодательство в России до 1861 г.//Журнал 
микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии.-1955.- 
№7; Васильев К.Г., Гольд Э.Ю. История санитарно-каран
тинного законодательства//Советское здравоохранение.- 
1976.-№5.

Зеликсон Е.Ю. Очерки по истории физической культуры 
в СССР.-М.-Л., 1940; Синицын С.Д. Гимнастика в русской 
армии в первой половине XIX века. //Очерки по истории 
физической культуры.-М.-Л., 1949; Кардман Д.А. Физическая 
культура в России в XIX века. //Очерки по истории 
физической культуры.-М., 1950.

*3 Геворкян Р.А. Физическое воспитание в средней школе 
России в период развития капитализма с 80-х родов XIX века 
до 1917 г. Автореф. дис.канд.пед.наук.-Л., 1975; История 
физической культуры и спорта: Учеб.пособие.-М., 1983.

К озак О.В.

о с о б л и в о с т і. ПІДХОДУ СУЧАСНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ ДО 

ПРОБЛЕМИ б а г а т о п а р т ій н о с т і 
В УКРАЇНІ

Ф ормування нових концептуальних підвалин  
сучасної української історіографії багатопартійності від
бувалося ш ляхом подолання догм атичних схем та  
ідеологічних ярликів в оціїщ і, насамперед, українських 
політичних партій періоду 1917-1925 рр. шляхом пош уку  
нових теоретичних і методологічних засад історичних  
досліджень.

Слушну оцінку радянської історіографії висловила 
І.І.Колесник на Всеукраїнській конференції "Історична 
наука на порозі X X I століття: підсумки та перспективи", 
яка відбулася 15-17 листопада 1995 р. у Х аркові. 
Радянська історіографія з "властивими їй пріоритетами
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монізму, авторитарності мислення, абсолютизацією 
матеріалістичного світосприйняття та класового прин
ципу"1, а також наявністю ідеологічних схем, хочемо ми 
того чи ні, залишилася в історії суспільної думки.

Багатопартійна політична система, що функціонує 
нині в Україні, стала предметом наукового аналізу 
політологів, соціологів, істориків. На початку 1990-х рр. 
побачили світ збірники програмних документів нових 
партій2, а також довідково-документальні видання про 
українські політичні партії кінця XIX - початку XX ст.3 
їх упорядниками були О.Б.Гарань, А.Г.Слюсаренко, 
М.В.Томенко, В.Ф.Шевченко та ін.

Аналіз сучасної багатопартійної системи, власне, як і 
вона сама, спонукали істориків до осмислення її 
першовитоків. На початку 90-х рр. історики почали 
грунтовніше досліджувати концептуальні підвалини 
проблеми діяльності політичних партій в Україні - від 
кінця XIX ст. - до першої третини XX ст. Проблеми 
політичної історії громадянської війни в Україні 
обговорювали учасники "круглого столу", що відбувся 
12 червня 1990 р. в Інституті політичних досліджень4. 
Ф.М.Рудич визнав доцільним вивчення "діалектики 
взаємовідносин комуністів з іншими політичними 
партіями і організаціями", а В.Ф.Солдатенко показав 
маловідомі сторінки становлення КП(б)У. Цієї ж проб
леми торкнувся П.Л.Варгатюк. Необхідність пергляду 
концептуальних засад вивчення історії політичних 
партій визнав І.Ф.Курас, який вважав першочерговим 
завданням здійснення наукової класифікації політичних 
партій, перегляд визначення "буржуазно-націоналі
стичні партії", з’ясування позиції партій стосовно 
державності та національного питання, вивчення 
міжпартійних взаємовідносин, написання грунтовних 
праць з історії кожної політичної партії5. Ю.Ю.Кон- 
дуфор визнав помилковою і неправильною оцінку 
українських партій як "буржуазно-націоналістичних" та; 
"контрреволюційних". Він також зазначив, що думка! 
вчених про керівну роль більшовицької партії « пе; ,'од
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національно-визвольної боротьби 1917-1920 рр. в Україні 
- не відповідає дійсності, її очолили "дрібнобуржуазні 
партії", історію становлення та діяльності яких науковці 
повинні переглянути, особливо оцінки6. Водночас учасни
ки "круглого столу" не відмовилися від основних при
нципів ленінської класифікації партій, не подолали устале
ної в історіографії методології суспільно-політичного та 
економічного аналізу виключно з класової ідеології.

Упродовж 1990-1991 рр. в історіографії громадянсь
кої війни та національно-демократичного руху відбува
лися позитивні зрушення: історики почали переглядати 
концептуальні підвалини минулих історичних 
досліджень та обговорювати шляхи і напрямки форму
вання нової наукової концепції історії України, в тому 
числі й багатопартійності.

Вивчення малодосліджених і суперечливих проблем 
політичної історії періоду революції та громадянської 
війни відбувалося протягом першої половини 1990-х рр. 
досить активно: виходили друком документально- 
публіцистичні праці, проблемно-теоретичні статті, ро
згорталися дискусії на наукових конфереціях.

Проблеми виникнення, ідейно-теоретичного та ор
ганізаційного становлення УСДРП частково з’ясовані в 
монографії В.І.Головченка. По-справжньому наукове й 
систематичне вивчення історії УСДРП, на його думку 
розпочалося після "поразки національно-демократичної 
революції, коли виникла потреба, у всебічному аналізі її 
причин"7. Далі він зазначив, що після погрому історич
ної науки впродовж 1929-1930 рр., коли були репресо
вані відомі дослідники цієї проблеми (О.Гермайзе, 
М.Равіч-Черкаський, А.Дучинський, А.Ріш, М.Яворсь- 
кий) "об’єктивне дослідження історії української соціал- 
демократії в СРСР стало неможливе"5*.

Участь політичних партій у боротьбі за владу, в Ук
раїні вивчала А.П.Гриценко9.

Українська сучасна історіографія поповнилися пра
цями відомих істориків та політологів, які донедавна 
мешкали в Канаді та США, а нині працюють у наукових 
установах України. Т.Гунчак опублікував у видавництві
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"Либідь" книгу "Україна: перша половина XX ст. Нарис 
політичної історії" (Київ, 1993). Її вирізняє докладний 
історіграфічний огляд літератури, у тому числі праць 
О.Гермайзе, М.Міхновського, М.Попова, І.Майстренка. 
Світоглядні та політичні погляди М.С.Грушевського 
тривалий час досліджує Л.Винар10, науково-теоретичну 
спадщину В.Липинського  ̂Я.Пеленський, якого обрано 
дійсним членом НАН України. Книги О.Субтельного 
також добре відомі науковцям та широкому загалу 
студентів11.

Упродовж багатьох десятиліть радянська історична 
наука свідомо спотворювала історію українських 
політичних партій, фальсифіковано висвітлювала 
діяльність провідних політичних лідерів національно- 
демократичного руху в Україні. Сучасну історіографію 
поповнили оригінальні розвідки не лише про видатних 
діячів, а також маловідомих та забутих. Центральною 
фігурою, яка викликала значний інтерес науковців, була 
і залишається постать М.С.Грушевського. Обставини 
його повернення в Україну та ідейно-політичні погляди 
з’ясував кандидат юридичних наук О.Л.Копиленко, але 
про українські партії він згадує мимохідь12. Грунтовну 
роботу, яку присвячено останньому десятиліттю життя 
першого президента України, здійснив Р.Я.Пиріг. Він 
висвітлив діяльність УПСР. показав її взаємини з 
КП(б)У на початку 1920-х рр.13 Разом з В.Ф.Верстюком 
він підготував та оприлюднив хроніку життя М.С.Гру
шевського, до якої залучені маловідомі факти з історії 
УПСР, УСДРП, про стосунки між ними14. Наукова 
діяльність М.С.Грушевського в еміграції частково 
висвітлена в статті В.А.Потульницького, який цитує 
маловідомі праці колишнього лідера Центральної ради, 
у тому числі його брошуру - "Українська партія соціа-! 
лістів-революціонерів та її завдання"15.. У Львові 
Наукове товариство ім.Т.Шевченка видало друком 
збірник наукових праць, присвячених 125-річчю від дня 
народження видатногф історика та відомого; 
політичного діяча16. і
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Останнє десятиліття діяльності М.С.Грушевського в 
Україні висвітлено в документально-науковому виданні 
Ю.І.Шаповала та В.І.Пристайка, що побачило світ у 
1996 р.17 Вони показали політичні мотиви суду над лі
вими есерами весною 1921 р., спрямованого на дискре
дитацію УПСР18. Повернення в Україну М.С.Грушев
ського та активних діячів УПСР (І.М.Лизанівського, 
М.І.Шрага, В.О.Голубовича, М.Ф.Чечеля, П.О.Христю- 
ка), на думку авторів цитованої книги, було своєрідним 
компромісом для подальшої боротьби19. Історіософські 
ідеї М.Грушевського, але в контексті сучасних проблем 
національного відродження, з’ясував О.Могилко*0. Гру
нтовним дослідженням в історіософії та історіографії 
М.Грушевського є монографія О.Пріцака, але її автор 
розглядає переважно науково-теоретичні погляди 
вченого21.

Загадкова і, водночас, суперечлива постать С.Петлю- 
ри завжди викликала інтерес у науковців, але донедавна 
висвітлювалась спотворено. І на початку 1990-х рр. 
дехто з істориків вважав його "антигероем". В літературі 
згадувалось про його членство в УСДРП22. Участь 
С.Петлюри в соціал-демократії досліджував В.Усти- 
менко23, але історія УСДРП висвітлена ним досить 
побічно. Формування політичного світогляду С.Петлю
ри простежив О.Голобуцький24.

Юіасократичну теорію В.Липинського висвіплив у 
своїй статті М.Горєлов, який показав політичну та 
наукову діяльність вченого і громадського діяча25. 
Дитоки українських партій самостійницького спряму
вання з’ясовано в статті Ю.Ткаченка, особливо полі
тичні погляди М.Міхновського26. Ставлення лідерів 
політичних партій до проблеми Збройних Сил України 
дростежив В.Ф.Солдатенко27, який у співробітництві з 
Д.Мейсом проаналізував еволюцію поглядів М.Скрип
ника з національного питання28. Вони показали 
взаємини УКП (боротьбистів) з КП(б)У, але мимохідь.

Науково-біографічний аналіз життєдіяльності Юлі- 
ана Охримовича здійснила М.Кармазіна29. Постать
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Охримовича в історії національно-демократичного руху 
досить помітна, але забута. Він був секретарем УПСР, 
членом Центральної ради, якого більшовики розстріля
ли в 1921 р., а по собі він залишив грунтовне досліджен
ня - "Короткий нарис розвитку української національно- 
політичної думки в XIX столітті" (1918)30. Отже, на
уковці виявили інтерес не лише до відомих політичних 
діячів визвольного руху в Україні, а також вивчали ідей
но-політичну та наукову спадщину забутих лідерів ук
раїнських партій періоду 1917-1925 рр. .

Історичні дослідження вражають розмаїттям темати
ки; але почасти їм бракує концептуальної новйзни та 
грунтовності. Характерною ознакою констатуючо- 
довідковий та інформаційно-фрагментарний напрямок 
висвітлення політичної боротьби в Україні періоду 1917- 
1920 рр. Зокрема, в "Короткому довіднику з історії Ук
раїни", авторами якого є відомі дослідники українських 
політичних партій І.Ф.Курас, С.Б.Буравченкова - жод
ної статті про партії та рухи, а  поодинокі згадано досить 
побічно31. Докладніше викладено історію деяких 
політичних партій (УПСР, УСДРП) в довіднику, підго
товленому В.ЮКрушинським та Ю.А.Левенцем3 .̂

Історія політичних партій висвітлювалася протягом 
1990-х рр. в контексті національно-державного розвитку 
України періоду 1917-1925 рр., що, власне, характеризує 
специфіку сучасної української історіографії. Партійне 
представництво в Центральній раді показав С.В.Куль- 
чицький33.

Державотворчий аспект політичної історії України 
простежується у монографії О.Л.Копиленка "Сто днів" 
Центральної ради" (1992), у які йдеться про взаємини 
лідерів політичних партій, але дуже фрагментарно34. Ідеї 
національної держави в науково-теоретичній спадщині 
В.Липинського висвітлив в книзі "Передвісники незалеж
ної України" М.Горєлов, де показав частково діяльність 
УСДРП в особі її лідера - В.К.Винниченка35. Ставлення 
українських політичних партій до кооперативного руху в 
1917-1920 рр. досліджував В.І.Марочко, присвятивши
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цьому питанню окремий розділ монографії36.
Особливості політичної боротьби навколо скликання 

міжпартійної конфереції соціалістичних партій в Україні 
грунтовно висвітлив І.В-Хміль37. Політичний аспект 
діяльності Директорії УНР проаналізував В.С.Горак, але 
роль УСДРП у суспільному житті України кінця 1918 - по
чатку 1919 рр. висвітлив побіжно і досить поверхово38.

Взаємини УСДРП з Бундом досліджував О.П.Реєнт, 
які, на його думку, були "‘ткшшими і щирішими, ніж з 
російськими соціал-демократами”39. Якщо українські 
соціал-демократи хиталися між більшовизмом та мен
шовизмом, зазначав він, то російські меншовики в Ук
раїні займали виразну антибільшовицьку позицію40.

Упродовж першої половини 1980-х рр. відбулося 
близько десятка науково-теоретичних конферецій, учас
ники яких обговорювали проблеми історіографії, бага- 
топартійної політичної системи.

Протягом 1990-х років в Україні було захищено по
над 20 дисертацій, у яких йшлося безпосередньо або ж 
опосердковано про діяльність українських політичних 
партій. Вони різні за науково-теоретичним та концепту
альним рівнями осягнення проблеми, але заслуговують 
ретельного історіографічного аналізу. Переважна біль
шість дисертацій, що вийшли з-під пера дослідників 
впродовж 1990-1991 рр., побудована на попередніх мето
дологічних засадах та принципах.

У докторській дисертації О Л Реєнта висвітлена ма- 
лодосліджена проблема взаємин українських соціал-де
мократів з робітниками промислових центрів України41. 
УСДРП не мала значного впливу на робітництво, а 
відсутність порозуміння та єдності в таборі національно- 
демократичних сил сприяло тому, що владні структури в 
містах формувалися переважно з представників росій
ських та єврейських політичних партій42.

Ліквідація багатопартійності - малодосліджена і во
дночас дискусійна проблема в історіографії 
національно-визвольного руху в Україні. Українська 
революція не вирішила важливих соціально-політичних 
завдань, але справила політичний вплив на подальший
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розвиток національно-культурного відродження упро
довж 1920-х рр. Українізація суспільно-політичного та 
духовного життя, розвиток кооперативного руху, на
самкінець, поширення ідей так званого "націонал-ко- 
мунізму", що їх обстоювали протягом 1920-х рр., ук
раїнські партії та їхні колишні лідери, що пристали до 
КП(б)У. Усе це, на наш погляд, наслідок боротьби, що 
відбувалася в Україні. Поширена в радянській історіог
рафії думка про "самоліквідацію" українських політич
них партій на початку 1920-х рр. не витримує критики. В 
історичній літературі 1980-х ^р. відслідковується інша 
точка зору науковців стосовно функціонування політич
них партій. Переважна більшість дослідників вважає, що 
українські та російські парти в Україні, які становили 
політичну опозицію більшовикам, були цілеспрямовано 
ліквідовані радянською владою. Доказом примусового 
усунення більшовиками політичної опозиції в Україні є 
маловідомі та недоступні раніше документи, що їх 
опубліковано в грунтовному дослідженні Ю.Шаповала,
В.Пристайка, В.Золотарьова43.

Переслідування й придушення більшовиками право- 
есерівської та меншовицької опозиції в Україні протя
гом 1920-1924 рр. висвітлено в Дослідженні С.А.Кокіна і 
О.М.Мовчан44. Вони показали кількісний склад загаль- 
норосійської партії соціалістів-революцібнерів та 
російської соціал-демократично-робітничої партії (мен
шовиків). Російські есери, яких в Україні налічувалося 
300 тис.чол., були в Центральній раді і в крайовому 
уряді - Генеральному секретаріаті45. Антиесерівська та 
антименшовицька каральні акції більшовиків, зазнача
лося в роботі, здійснювалися з особливим цинізмом і 
відвертим беззаконням46. "Протягом 1920-1924 рр., - за
значають автори, відбувався штучний перехід від бага
топартійності та ідеологічного плюралізму, що існували 
в Україні у 1917-1919 рр., до повної монополії ко- 
'муністичної партії не тільки на владу, а й на політичну 
діяльність взагалі"47.

Українська національна ідея та самобутність вітчиз
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няної історіографії, - тема, концептуальні підвалини якої 
активно вивчають дослідники. Зокрема, в книзі "Ук
раїнська ідея. Історичний нарис" відомі науковці
B. Ф.Солдатенко, Ю.А.Левенець, Л.П.Нагорна поруши
ли принципово важливі питання методологічного харак
теру. Класифікація історіографічних пошуків, на їхню 
думку, дає можливість наочніше уявити складність і су
перечливість процесу пізнання істини, предметніше зро
зуміти еволюцію української історіографії48. Історіог
рафічний аналіз передбачає виявлення принципу істо
ризму самого розвитку української історичної думки, 
фіксування накопичення знань та появу нових ідей, 
з’ясування причин виникнення тієї чи іншої школи, 
оригінального дослідження, а також осягнення світог
лядного змісту самої історіографії.

Загальнотеоретичних та конкретно історичних пи
тань сучасної української історіографії торкалися учас
ники Всеукраїнської наукової конференції, яка відбулася 
в Харкові 15-17 листопада 1995 р. У роботі цього важли
вого наукового форуму брали участь відомі історики 
України - В.І.Астахова, М.Ф.Дмитрієнко, А.І.Епштейн,
C. В.Кульчицький, Ю.А.Пінчук, А.В.Санцевич, В.Г.Сар- 
бей, В.А.Смолій, Р.Г.Симоненко, В.В.Калініченко, 
І:К.Рибалка, В.Ф.Солдатенко, Н.А.Шип та інші на
уковці49. Вони з’ясували проблеми розвитку історіог
рафічного процесу: періодизації, категоріального апара
ту, школи, напрямки, концепції сучасної української 
історіграфії. Критичного переосмислення зазнала ра
дянська і зарубіжна історіографія.

Особливості політичного розвитку України після 
1917 р. та консолідації українських політичних сил 
висвітлені в навчальному посібнику "Українська політо- 

•логія: витоки та еволюція", що побачив світ у 1995 р. за 
редакцією доктора філософських наук Ф.М.Кирилю- 
ка50. Привертає увагу оригінальна класифікація багато
партійності в Україні, запропонована авторами праці. 
"Багатопартійну Україну, - зазначено ними, - можна 
класифікувати за рівнем, національною ознакою і погля
дами" . "За рівнем" партії поділені на місцеві (губерн
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ські), регіональні (всеукраїнські) та всеімперські. При
нагідно зазначити, що ними виявлені назви партій, які не 
зустрічаються в історичній літературі51. "За національ
ною ознакою" в Україні, за підрахунками авторів цито
ваної книги, налічувалося українських партій - 11, 
російських - 5, польських - 16, єврейських - 18, латись
ких, вірменських та інших - 6. В Україні, виявляється, 
діяло близько 60 політичних партій, хоч в історичній 
літературі названо лише 20, як найбільш важливих. У пе
реважної більшості партій, зазначається в посібнику, 
системотворним компонентом у програмно-статутному 
забезпеченні був національний чинник. "За поглядами" 
партії поділені на "самостійницько-націоналістичні" та 
"соціалістичні"52. Нерішучість українських соціалістич
них партій, на думку упорядників посібника, - причина 
поразки революції. Ця теза, запозичена переважно з 
праць політичних діячів національно-демократичного 
руху та істориків діаспори, критично преглядається в су
часній історіографії. Водночас осмислення вимагає така 
парадигма, що викликає постійну дискусію, як 
співвідношення національного і соціального в ук
раїнській революції. Вона потребує діалектичного підхо
ду до її розв’язання, комплексного аналізу, зосередежння 
інтелектуального потенціалу історії.

Особливість сучасної української історіографії обумов
лена кількома принципово важливими обставинами: кра
хом тоталітарної однопартійної політичної системи, фор
муванням політичного плюралізму в суспільстві, станов
ленням принципово нових концептуальних засад розвитку 
гуманітарної науки. Історична наука протягом першої 
половини 1990-х рр. еволюціонувала від застарілих форм 
та методів наукових досліджень до формування нових те
оретичних засад. Розширення методологічного арсеналу,' 
яким була озброєна історіографія, відбувалося досить пос
тупово, що цілком закономірно для процесу пізнання. Уп
родовж 1990-1991 рр. історики користувалися ленінською 
класифікацією політичних партій, але переглянули кон
цептуальні підвалини вивчення політичної історії Ук
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раїни, особливо в роки української революції та грома
дянської війни. Вивчення історії політичних партій відбу
вається за умов існування реальної багатопартійності в 
Україні, що позначилося на світоглядних та науково-тео
ретичних позиціях багатьох, авторів.

Дослідники політичної історії, як свідчить докладний 
аналіз наукової літератури, дійшли висновку, що протя
гом 1917-1925 рр. в Україні функціонувала багато
партійність. Форми її реалізації були різними за змістом 
та характером: становлення політичної системи на заса
дах багатопартійності, діяльність законодавчих та вико
навчих державних органів влади, фракційність, політи
чні блоки, коаліційний уряд, оформлення ідейно-демок
ратичних ознак політичної опозиції. Історики виявили 
документи про підпільні методи боротьби "антирадянсь- 
ких партій" проти більшовиків упродовж 1921-1925 рр., 
а також легальну боротьбу українських партій та їхніх 
лідерів з більшовицькою диктатурою.

Поширену в радянській історіографії думку про "са
моліквідацію" українських партій спростовано новими 
розвідками істориків, які довели факт свідомої та цілес
прямованої акцій більшовиків проти політичної опозиції, 
і В історичній літературі 1990-х рр. порушено низку пи
тань, які, на переконання вчених, вимагають грунтовно
го вивчення. З’ясування потребують принципи кла
сифікації політичних партій, якими оперують науковці, 
особливо політологи. .

Сучасній українській історіографії притаманний сис
темний аналіз, який потребує вивчення проблем багато
партійності в контексті державотворення, наявності 
політичної структури, міжпартійних взаємин, співвідно
шення різних сил, національного і соціального питання 
в революції.
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Вербиленко Г.А.

ІСТОРИЧНІ ВИДАННЯ УСТАНОВ ВУАН 
1920-1930 РР.

Необхідною передумовою дальшого розвитку істо
ричної науки є вивчення і узагальнення набутків попе
редників. Важлива роль у цьому напряму належить ви
данням першого (історично-філологічного) відділу та 
інших історичних установ ВУАН.

Незважаючи на важкі господарські умови, розруху, 
економічну кризу, в яких відбувалось становлення ви
давничої діяльності в Українській академії наук (УАН) (з 
1921 р. - Всеукраїнська академія наук (ВУАН), її 
керівництво приділяло виняткову увагу видавничій 
справі, вважало її першорядною в розвитку академічної 
науки. Було розроблено широку видавничу програму, в
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якій поруч з виданням загальноакдемічного щорічника 
“Звідомлення Академії наук”, планувався вихід у світ ав
тономних видань кожного з трьох структурних відділів 
УАН. Це мали бути “Бюлетені”, “Записки”, “Начерки”, 
“Матеріали”, “Вісники”.

Навесні 1919 р. було складено видавничий план УАН, 
згідно з яким передбачався зокрема випуск “Записок істо
рично-філологічного відділу” . Книга перша “Записок 
історично-філологічного відділу Української академії на
ук”, що вийшла друком у 1919 р., складалася з наукової 
частини, заміток і матеріалів, критики і рецензій, бібліог
рафії, офіційної та довідкової частин. Загалом, ця структу
ра подачі матеріалів витримувалася в подальших видан
нях “Записок”, яких до 1931 р. вийшло 26 книг.

Перша книга містила низку цікавих наукових статей: 
М.І.Петрова з нагоди 300-ліття Київської академії; Д.Ба- 
галія, присвячену пам’яті О.Л.Єфименко, рецензії на 
вітчизняні та зарубіжні видання, відомості про перших 
академіків відділу Д.І.Багалія, А.Ю.Кримського, 
М.І.Петрова, С.Смаль-Стоцького та бібліографію їх 
праць, а також протоколи відділу за 1919 р .2

Невдовзі через політичні, економічні і бюрократичні 
обставини, видавнича діяльність УАН була перервана 
майже на два роки. Наступне число “Записок”, що 
об’єднало книги 2 і 3 (1920-1922 рр.), вийшло друком ли
ше у 1923 р.

“Записки” - орган історично-філологічного відділу 
ВУАН в и х о д и л и  у К и є в і  в  1919-1931 рр. (з перервою у 
1920-1922 рр.), за редакцією: Д.І.Багалія (книга 1), 
А.Ю.Кримського - всі інші видання, окрім книг: 11, 17, 
20, 24, 26, що вийшли за редакцією М.С.Грушевського, 
як праці історичної секції.

Якими ж були зміст і структура “Записок”? Основною 
була так звана “Наукова частина”, в якій друкувалися 
статті з історії, археології, літератури, мистецтва, мовоз
навства, етнографії, краєзнавства. У розділі “Матеріали 
і замітки”, друкувалися короткі повідомлення з комента
рями, листування, мемуари, тощо. У розділі “Критика і 
бібліографія” подавалася інформація про найновіші
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публікації з науковою оцінкою і критичними зауважен
нями. При цьому аналізувалися не лише видання, що ви
ходили в УСРР, а й праці західноукраїнських вчених, ук
раїнської еміграції, закордонні видання, які торкалися 
українознавчих проблем.

“Офіційна частина” - подавала відомості про наукове 
життя історично-філологічного відділу ВУАН, його істо
ричної секції (окремі випуски під редакцією М.С.Гру- 
шевського), історичних товариств, комісій, інститутів, 
кабінетів, бібліотек, тобто усіх структурних підрозділів 
першого відділу. Тут друкувалися протоколи засідань 
відділу, додатки до них, доповідні записки, звідомлення 
про діяльність, а також біографічні дані про його 
співробітників і список їх праць з науковою оцінкою.

Загальна структура подачі і вміщення матеріалів май
же не змінювалася на протязі всіх років. Визначним істо
ричним і культурним подіям присвячувалися цілі 
розділи і навіть окремі випуски “Записок”.

Значна увага приділялася шевченкознавству. У книзі 
4-й (1923 р.) у розділі під назвою “Шевченкіана” вміще
но статті П.Филиповича “Шевченко і романтизм”, 
П.Стебницького - “Кобзар” під судом”, М.Марковсько- 
го - “Шевченко в Кирило-Методієвському братстві”, 
М.Новицького про поему Т.Шевченка “Мар’яна-Черни- 
ця”3. Значна частина книги 25 (1929 р.) присвячена жит
тю і творчості С.В.Руданського. 70-річчя з дня наро
дження та 50-річчя наукової діяльності академіка Д.І.Ба- 
галія було відзначено випуском ювілейного збірника на 
його пошану (кн. 13-14 1927 р.)4. Пам’яті академіка 
М.Ф.Сумцова і його науковому доробку присвячені 
статті С.Єфремова, В.Петрова і В.Камінського (кн. 7-8, 
1926 р.)5. З нагоди 30-річчя науково-літературної діяль
ності академіка А.Лободи вміщено нарис його життя і 
діяльності і список наукових праць (кн. 4,1923). У книзі 
9-й (1926 р.) - йдеться про життя і наукову працю 
М.Т.Біляшівського.

У “Записках історично-філологічного відділу” друку
валося чимало матеріалів з краєзнавчої тематики, зокре
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ма, про історичні міста України. Серед них: Шамрай С. 
- Козаки м.Полтави в 1767 р. за Румянцівським описом; 
Пустовійт І. - м.Козелець в 60-х рр. XVIII ст. (за Ру
мянцівським описом); Ткаченко М. - м.Остер XVII- 
XVIII ст. (за Румянцівською ревізією та іншими ма
теріалами)”; Ткаченко М. - Уманщина в XVII-XVIII ст. 
(кн. 11, 1927 р.); Гордєєв Д.П. - Матеріали до художнь
ого літопису міста Харкова... (кн. 13-14, 1927 р.); Кли
менко П. - До історії міста Ніжина (кн. 15, 1927 р.); Со
ловей Д. - Нові статистичні відомості про людність Хар
кова в 40-х рр. XIX ст. (кн. 17, 1928 р.); Юркевич В. - 
Харківський перепис р. 1660 (кн. 20, 1928 р.)'; Ткаченко 
М. - Нарис історії Кнеменчуччини до початку XVIII ст.; 
Харлампович К. - Нариси з історії грецької колонії в 
Ніжині у XVII-XVIII сг. (кн. 24,1929 р.) та ін.

У книзі 16 (1928 р.) А.Ю.Кримський подав аналіз і 
оцінку розвитку історичної і філологічної науки за 1917- 
1927 рр.

Знаходимо у “Записках” цінні матеріали до історії 
визвольних рухів (кн. 19, 1928 р.).

У 1929 р. була готова до випуску книга 26-27 “Запи
сок” за редакцією академіка А.Ю.Кримського. Вона 
містила такі статті: І.Борщак - Слідами гетьмана К.Розу- 
мовського по Франції; О.Оглоблин - Мануфактура на 
Правобережній Україні в XVIII ст. Рецензії Н.Полонсь- 
кої-Василенко на книги Д.Яворницького “Степова Ук
раїна”, “Дніпрові пороги”, збірник матеріалів. Але у 
зв’язку з арештами у справі СВУ, збірник було знище
но8. Замість нього у 1931 р. вийшла друком книга 26 за 
редакцією М.С.Грушевського, яка містила праці Істо
ричної секції ВУАН.

У наступному виданні відділу “Збірнику історично- 
філологічного відділу” (№1-105.-К., 1921-1931), в окре
мих томах, за галузями знань, вміщувалися матеріали з 
історії України, зокрема, “Нарис української історіог
рафії” Д.Багалія (№1). Друкувалися праці А.Кримського 
з історії Персії(№3, вип. 1), з історії Туреччини (№10) то
що9.

Історичні установи ВУАН видавали також
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періодичні,, серійні випуски, тематичні збірники. З по
верненням до Києва М..С.Грушевського у березні 1924 р. 
в ВУАН починається новий період у розвитку історич
них досліджень і видавничої діяльності. М.С.Грушевсь- 
кий активно заходився реалізовувати складену ним про
граму видання історичних джерел, наукових і історіог
рафічних збірників1’3. Він відновив випуск наукового ук
раїнознавчого журналу “Україна”, який у 1924-1930 рр. 
виходив, як орган Історичної секції ВУАН. Про віднов
лення попереднього часопису свідчить не тільки збере
ження назви і нумерації, а й збереження ідейного на
прямку і змісту з перевагою українознавчих студій з 
історії і літературознавства.

Структуру журналу складали чотири відділи. У першо
му, основному, друкувалися статті і начерки з історії, літе
ратури, мистецтва, мовознавства, етнографії, краєзнавст
ва тощо. Загалом, переважала історична тематика.

У другому відділі - “Матеріали з громадського і літе
ратурного життя України XIX і початку XX століття”, 
подавалися документи, матеріали, листування, мемуари, 
з коментарями і примітками.

Третій відділ під назвою “Критика, звідомлення, обт 
говорения”, покликаний був знайомити читача з 
новітніми публікаціями з українознавства. Причому 
інформація супроводжувалася грунтовними рецензіями і 
подекуди критичними зауваженнями. Важливе місце в 
цьому розділі займали рецензії на видання іноземними 
мовами, які стосувалися українознавчої тематики.

У четвертому відділі, що мав назву “Хроніка”, друку
валася інформація про наукову діяльність Історично- 
філологічного відділу ВУАН і Історичної Секції, інших 
наукових установ і товариств, подавалися відомості про 
наукові конференції, їх тематику. Тут же друкувалися не
крологи в пам’ять визначних вчених з біо-бібліог- 
рафічними даними про них.

З 1927 по 1930 рр. деякі книги журналу включали 
бібліографічний огляд - на зразок бібліографічного по
кажчика.
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Основний зміст журналу складали матеріали з історії 
України, передусім XIX - поч. XX ст.. що становило 
близько 60% усього матеріалу журналу1 К В літературоз
навчих працях розглядалася творчість М.Коцюбинсько- 
го, І.Франка, О.Кобилянської, П.Куліша. Майже в усіх 
книгах знаходимо матеріали з шевченкознавства. Ок
ремі випуски журналу присвячувалися визначним куль
турним і історичним постатям.

На жаль, і “Україну” спіткала гірка доля багатьох ака
демічних видань першого десятиріччя. Вже надрукована 
44 книга була знищена владою в кінці 1930 р.1̂  Можна 
вважати, що на цьому це цінне українознавче видання 
припинило своє існування. Адже два номери журналу, що 
вийшли друком 1932 р. під цією ж назвою не мають нічо
го спільного з попередніми числами, а ні за структурою, а 
ні за змістом. Окрім того виходили: “Науковий збірник 
історичної секції” (14 випусків, 1924-1929 рр.); “Ук
раїнський архів (3 томи 1929-1931 рр.)”, “Український ар
хеографічний збірник” (3 томи, 1926-1930 рр.); “За сто літ. 
Матеріали з громадського і літературного життя України 
XIX і початку XX ст.” (6 книг, 1927-1930 рр.). В цих видан
нях окрім киян друкувалися автори з Одеси, Ленінграда, 
Москви та інших місць.

Видавнича діяльність Історичної секції була напруже
ною і дуже ефективною. Крім вищезазначених видань 
вийшли друком “Київ та його околиці”, “Чернігів та 
північне Лівобережжя”, “Ювілейний збірник на пошану 
академіка М.С.Грушевського”. Тільки в 1929 р. Історич
на секція разом з історичними установами видрукувала 
16 книг обсягом 388 друк.аркушів. Це, зокрема, V-й том 
праць історичної секції “Записки історично-філо
логічного відділу”, т. 24; “Первісне громадянство”, ви
пуски 1-2, 1929 р.; 7 книжок “України” і “Науковий 
збірник” за 1929 р.; “Український архів”, т. 1; “За сто 
літ”, книга 5; “Історія України-Руси” М.Грушевського,
т. IX, ч. 1; “Студії з історії України”, кн. II; “Ювілейний 
збірник на пошану академіка М.С.Грушевського, кн. 2 
(“Частина бібліографічна”)13.

Під керівництвом М.С.Грушевського працювали чо
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тири комісії порайонного дослідження історії України і 
кожна з них намагалася видавати друковані праці. 
Комісія Києва і Правобережної України видала збірку 
праць “Нові студії з історії Києва Володимира Іванови
ча Щербини” (1926 р.), провідник по Києву (1930 р.), та 
перший том “Київських збірників історії й археології, 
побуту й мистецтва” (1930 р.).

Комісія Полудневої України підготувала збірник 
“Полуднева Україна” (зберігся у фондах Інституту руко
пису ЦНБ АН України - ф. X). Комісія Західної України 
видала в 1928 р. перший том “Матеріалів до культурної 
і громадської історії Західної України”, в якому вміщено 
листування І.Франка з М.Драгомановим.

Надруковано було також книги Ф.Савченка “Заборо
на українства 1876 р. До історії громадських рухів на Ук
раїні 1860-1870 рр.” (1930 р.), “Західна Україна в листу
ванні Головацького з Бодянським. 1843-1876” (1930 р.). 
Планувалося видати збірники “Степова Україна” (1926 
р., Комісія Полудневої України) та “Західна Україна” 
(Галичина, Холмщина, Буковина, Закарпаття), але вони 
були зняті Держвидавом з видавничих планів.

З 1920 р. гуманітарними дослідженнями під егідою 
Академії займались і місцеві наукові товариства. Не зва
жаючи на їх досить скрутне матеріальне становище 
(більшість товариств не отримувала з бюджету коштів 
для видавничої діяльності), вони публікували свої на
укові розробки. У 1919 р. Українське наукове товарист
во досліджування й охорони пам’яток старовини та мис
тецтва на Полтавщині (пізніше Полтавське наукове при 
ВУАН товариство) видало перший том “Записок”, які 
містили статті історичного та мовознавчого змісту. Тоді 
ж почалася підготовка другого тому “Записок”, який че
рез брак паперу вийшов лише у 1928 р .14 Історично- 
філологічна секція Одеського наукового при У АН това
риства видала на протязі 1928-1929 рр. три номери “За
писок”, відповідно №1 - 1928 р.; №2 і №3 - 1929 р .15 У 
1929 р. вийшли друком Наукові записки історично-філо
логічної секції Дніпропетровського наукового товарист
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ва. Випуск 1 16.
Таким чином, за перше десятиріччя діяльності істо

рично-філологічного відділу і історичних установ ВУАН 
було створено грунтовну джерелознавчу та моног
рафічну базу для подальшого вивчення і розвитку ук
раїнознавства.

На жаль, значна частина наукового доробку цих 
років була на протязі тривалого часу вилучена з науко
вого обігу. Залишилися в рукописах праці Д.І.Багалія 
“Історія Слобідської України”, “Історія України” (т. 1), 
“Українська історіографія ХІХ-ХХ ст.” та інші17. Вели
ка кількість видань Історично-філологічного відділу, як 
і інших академічних установ, була знищена в 1930-х ро
ках18.

1 Грановський Б.В. Перше десятиріччя академічної книги 
України//Бібліотечний вісник.-1994.-№2.-С. 17.
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академії наук.-К., І919.-Кн. 1.
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IV.-C. 3-57.
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6 Там само.-К., 1925.-Кн. VI.-C. 91-207.
7 Там само.-К., 1927.-Кн. XV.-C. 215-221; 1928.-Кн. X V II- 
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8 Полонська-Василенко Н.Д. Українська Академія наук. 

Нарис історії.-Мюнхен, 1956-1958.-Ч. 1-2/Перевидання в 
Україні.-К., 1993.-С. 195.
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науки.-К., 1969.-С. 18-19.
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П одкур Р.Ю .

ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ 
АРХІЙНО-СЛІДЧИХ СПРАВ 

ЗА ЧАСОМ IX ПОРУШЕННЯ

В дослідженні історії України певний інтерес станов
лять архівно - слідчі справи громадян необгрунтовано 
репресованих в 20-х 30-х рр. XX ст. Вони дозволяють ро
зкрити місце і роль колишніх спецслужб в процесі фор
мування та функціонування тоталітарної системи, з'ясу
вати напрямки, форми і методи їх роботи, простежити 
реакцію населення на заходи радянської влади в самих 
різноманітних сферах політичного, економічного, ду
ховного життя, відтворити маловідомі сторінки діяль
ності партійних, державних органів, науково - дослідних 
установ, культурно - освітніх організацій, біографії відо
мих політичних діячів, вчених, майстрів культури, пока
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зати основні етапи деформації суспільно - політичної 
свідомості окремо взятої людини.

Аналіз архівно-слідчих справ, інших матеріалів, 
пов’язаних з їх формуванням в фондах Центрального 
державного архіву громадських об’єднань України, Дер
жавного архіву Служби безпеки України, обласних дер
жавних архівів, архівів обласних управлінь СБУ дозво
ляє зробити певну класифікацію зазначеного докумен
тального масиву. Архівно-слідчі справи доцільно, на
приклад, класифікувати за часом порушення криміналь
ної справи -1918 - початок 20-х рр.; середина 20-х - пер
ша половина 30-х рр.; друга половина 30-х рр. .

Дослідникам варто чітко визначити час їх порушен
ня, оскільки останній реально впливав на формування 
підходів до оформлення кримінальних справ, до
стовірність викладених в них біографічних відомостей, 
притягнутих до відповідальності осіб, виявлення складу 
злочину, формулювання звинувачення тощо. Порівню
ючи архівно-слідчі справи 1918 - початку 20-х рр;, сере
дини 20-х - першої половини 30-х рр., другої половини 
30-х рр., можна помітити істотну різниш©, яка поясню
валась політичною ситуацією в країні, наявною норма
тивною і законодавчою базою, домінуючими в 
суспільстві моральними принципами. Так, виключна 
складність виникає в процесі опрацювання архівно- 
слідчих справ, порушених органами Всеукраїнської над
звичайної комісії в кінці 1918 - на початку 20-х рр. Не
значний відсоток архівно-слідчих справ цього періоду 
■аж ніяк не засвідчує масштаби репресій в процесі 
здійснення сумнозвісного "червоного терору". Швидше 
за все він повністю переконує в тогочасній зневазі до 
людського життя, яке виявилось навіть у ігноруванні ор
ганами ВУНК системи документування власних рішень. 
В цілому ряді випадків в зазначений період кримінальні 
справи взагалі не заводилися, а покарання громадян 
здійснювалося колегією ВУНК або її місцевими органа
ми на основі загальних доповідей оперативних 
працівників.

Залишені напризволяще при наступі денікінських
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військ і передані на Захід протоколи засідань колегії 
ВУНК за особистим підписом М.Лаціса зберегли яск
раві приклади оформлення таких рішень:

СЛУХАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:
...2. Про колишнього про- ...2. Підлягає вищій

фесора університету Арма- мірі покарання"1 . 
шевського, який обвинувачу
ється у контрреволюції.

Інститут заручництва, офіційно введений восени 
1918 р. і без того спростив процедуру оформлення репре
сивних заходів. В окремих протоколах губернських ор
ганів надзвичайних комісій не рідко спостерігається 
відсутність таких відомостей на засуджених як ім’я, по 
батькові, рік народження, предмет занять. Досить ро
зпливчато визначався соціальний стан заарештованих - 
"контрреволюційний елемент", "буржуазний елемент" то
що. Частково відновити списки загиблих можна лише за 
допомогою інформаційних повідомлень. Сергій Мельгу- 
нов наводить у своїй праці "Красный террор в России" з 
цього приводу таке свідчення емігрантської преси: "На 
практиці це проходить завжди при подібних випадках: 
відступають радянські війська з Вінниці і Кам’янець- 
Подільська - в харківських "Известиях Украинского И.К." 
публікуються списки розстріляних заручників - їх 217 чо
ловік, серед них селяни, 13 народних вчителів, лікарі, інже
нери, рабин, поміщики, офіцери. Кого тільки немає? Та
кож діють і наступаючі війська. На другий день після 
взяття більшовиками Кам’янець-Подільського розстріля
но було 80 українців, взято 164 заручники, які відправлені 
у глиб країни" 2.

Навіть оформлені кримінальні справи містили в собі 
не набагато більше відомостей. Корпус наявних в ній до
кументів обмежувався "Анкетою заарештованих і затри
маних з зарахуванням за НК", одним-двома протокола
ми допитів, вироком, а також кількома документами 
особистого характеру, які мали свідчити про контррево
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люційну діяльність останнього. Яскравим прикладом 
цього може служити кримінальна справа, порушена Кре
менецькою повітовою надзвичайною комісією проти ко
лишнього полковника царської армії 63-річного К.І.Куке- 
ля та студента Я.Г.Єсиповича. Наявні в їх справі докумен
ти навіть не дають можливості належним чином з’ясувати 
конкретні причини арешту, не кажучи про обставини, які 
йому передували і його супроводжували 3.

Набагато гіршим було становище з порушенням і ве
денням кримінальних справ тимчасовими надзвичайни
ми органами спеціально створеними на місцях у зв’язку1 
з проведенням конкретних каральних акцій, пов’язаних з 
вилученням продовольства, зброї, церковних цінностей, 
боротьбою з бандитизмом тощо. Останнє викликало за
непокоєння навіть у керівництва Народного комісаріату 
юстиції УСРР, яке не так вже часто втручалося у справи 
органів ВУНК-ДПУ. Так, працівник цього комісаріату 
Буздалін у своїй доповідній записці від 25 вересня 1923 
р., направленій до ЦК, ЦКК РКП(б), ЦК КП(б)У, осо
бисто на ім'я Й.Сталіна, з глибокою тривогою відзна
чав: "В кінці 1922 р. були створені [Подільським - Авт.] 
губвідділом ДПУ опертрійки по вилученню зброї, як 
видно із справ., вони організовувалися з правами реп
ресій - розстрілів. Всіх трійок було 6: Кам’янецька, Но- 
во-Ушицька, Летичівська, Літинська, Проскурівська, 
Жмеринська. 7-а - губнадзвичтрійка стояла на ст.Ко- 
марівці та с.Волковинці. Головою був політично обме
жений член партії Констадогло. Означеними трійками 
ніхто не керував, ні військова нарада Поділля, ні 
губвідділ ДПУ... Сам метод роботи полягав у розверстці 
зброї по селам, за його ж недоставку бралися заручники, 
які і розстрілювалися при невиконанні розверстки. При
клад, наведемо з взятих навмання 2-х справ з купи, зва
лених у безпорядку в ДПУ. Одна з них - №161 - показує 
наскільки спрощений був у трійках процес засудження і 
розстрілів: у цій справі розстріляно 3-х осіб, в тому числі 
неписьменна вдова 60-ти років... У списках розстріляних 
є жінки, розстрілювалися 17-річні дівчата і, за свідчен
ням працівників ДПУ, був випадок, коли розстріляно
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90-річного діда. За списками, далеко неповними, число 
розстріляних - 580 чол., а за неофіційними <відомостя- 
ми> більше, ніж тисячу чоловік"^. З’ясувавши реальний 
стан справ на місцях, і, в першу чергу, на Поділлі, 
працівник комісаріату юстиції Буздалін наполягав на 
особистій зустрічі з секретарем ЦК КП(б)У Лебедем, ре
комендував проведення аналогічних поглиблених пе
ревірок в інших регіонах України5.

Реформа органів ВНК-ВУНК, проведена на початку 
1922 р., створення Державного політичного управління, 
певні кроки по удосконаленню чинного законодавства, 
зміцненню централізації в діяльності правоохоронних 
органів, спецслужб дещо позначились на характері, мас
штабах і спрямуванні політичних репресій. На практиці 
це не означало відмови від жорстких репресивних за
ходів. Просто на даному етапі вони набували більш 
цивілізованих, прийнятних для мирного часу форм.

Звертаючись до архівно-слідчих справ середини 20-х - 
першої половини 30-х рр. можна помітити, що в пере
важній більшості процесуальних документів спос
терігається прагнення слідчого та судового апаратів хо
ча б зовні дотриматися існуючих правових норм.

Останнє стосується обгрунтування мотивів арешту, 
дотримання термінів слідства або ж офіційного його 
продовження відповідно до встановленого порядку, 
оформлення протоколів допитів, очних ставок, звинува
чувальних висновків тощо. Особливо це стосується 
кримінальних справ, які готувалися для проведення 
відкритих судових процесів. Наприклад, у сумнозвісній 
справі "Київського центру дій", порушеній органами 
ДПУ УСРР влітку 1923 р., були скрупульозно зібрані ма
теріали про діяльність російської та української 
еміграції за кордоном, доведені, хоча і хиткі, але безпе
речні зв’язки з нею окремих представників київської 
інтелігенції.

Згадуючи про цей процес, дружина академіка 
М.П.Василенка - відомий український історик Н.Д.По- 
лонська-Василенко відзначає, що в ході його підготовки
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і проведення владні структури перед обличчям цивілізо
ваного світу ще намагалися зберігати певну толе
рантність у ставленні до заарештованих, прилюдно де
монстрували належний прокурорський нагляд Можли
вості адвокатури, не заперечували проти необхідної мо
ральної і матеріальної підтримки з боку рідних.

Винятково скрупульозно готувався показовий судо
вий процес у справі "Спілки визволення України". Ме
ханізм її підготовки яскраво розкрили на численних до
кументах у своїй праці В.Пристайко та Ю.Шаповад. Оз
найомившись з ними, можна переконатися як голов-ні 
диригенти "опери СВУ" - начальник СВ ДПУ УСРР 
В.Горожанін та начальник 2-го відділення Б.Козель- 
ський під особистим керівництвом В.Балицького, вико
риставши серйозне невдоволення в широких колах ук
раїнської інтелігенції, висловлювання, щоденники, при
ватне листування, оперативні матеріали створили зовні 
переконливу кримінальну справу щодо розгалуженої 
контрреволюційної організації6. Останнє дало підставу 
раду дослідників навіть твердити, що "Спілка визволен
ня України", у справі якої було заарештовано близько 5 
тис. осіб, була справжньою реалією життя республіки 20- 
х років7.

Справжні біографічні епізоди, свідчення про контак
ти з зарубіжними вченими, певні факти професійної 
діяльності з відповідними політичними і правовими 
оцінками, зміщеними акцентами лягли в основу таких 
резонансних справ як "Весна", "Українська військова ор
ганізація", "Український національний центр". Напри
клад, у справі академіка Яворського, притягнутого у 
зв’язку з "УНЦ", обігрувалось його навчання на юри
дичному факультеті Львівського університету, участь в 
українському національному громадському русі Східної 
Галичини, служба в Українській Галицькій Армії8.

Зовні доказовими виглядають також численні справи, 
порушені з ініціативи вищого політичного керівництва 
країни у другій половині 20-х - першій половині 30-х 
років у контексті боротьби з шкідництвом. Серед них - 
"Шахтинська", "Донвугілля"9, численні справи стосовно
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українських залізниць, паровозоремонтних заводів, суд
нобудівних підприємств у Миколаєві та багатьох 
інших10. Наявні в них численні акти експертиз, висновки 
провідних фахівців, на перший погляд, повністю "дово
дили" провину заарештованих, оскільки спиралися на 
об’єктивні показники зниження продуктивності праці, 
конкретні факти зривів виробничих графіків, аварій, ви
пуску неякісної продукції. Зміщуючи таким чином ак
центи, тогочасне слідство вбачало основні причини за
значених негативних явищ не в зношенних виробничих 
фондах, низькій культурі виробництва, а у "шкідниць
ких діях" старої технічної інтелігенції.

Намагаючись підкріпити місцеві управління додатко
вим корпусом доказів, спрямувати слідство за 
відповідними сюжетними лініями, керівництво ДПУ 
УСРР в другій половині 20-х - першій половині 30-х рр. 
запровадило практику обміну звинувачувальними вис
новками у порушених кримінальних справах. Так, у лис
топаді 1932 р. у місцеві відліпи ДПУ був розісланий зви
нувачувальний висновок у справі есерівської контррево
люційної організації (агентурна розробка "Кияни"), яка 
нібито тримала під своїм впливом частину Поділля і ма
ла відгалуження на території Київської, Харківської, 
Дніпропетровської областей та м.Краснодарі1'.

На місця також розсилалися звинувачувальні виснов
ки у справах "Української демократичної народної 
партії"12, "Контрреволюційної шпигунсько-диверсійної 
організації на Миколаївських суднобудівних заводах 
ім.Марті та ім.61-го комунара"1̂ , "Контрреволюційної 
шкідницько-диверсійної і шпигунської організації на 
Харківському електромеханічному заводі"14, "Контрре
волюційної повстанської організації на території ко
лишнього Роменського та Прилуцького округів"'5, кон
трреволюційну повстанську організацію "Сигнал"16 та 
багато інших. Наведені в них імена притягнутих до 
кримінальної відповідальності громадян, їх свідчення 
про зв’язки з окремими регіонами мали служити 
своєрідними відправними точками для слідчих апаратів

446



органів ДПУ округів (областей) в плані організації та 
проведення слідчих дій, підготовки відповідних процесу
альних документів, які мали виглядати більш-менш 
правдоподібно.

Доцільно відзначити, що у середині 20-х - першій 
половині 30-х років близько 30-40% архівно-слідчих 
справ (залежно від регіонів) не відзначалося вищенаведе- 
ною докладністю. Йдеться про кримінальні справи реп
ресованих, в першу чергу, про членів колишніх політич
них партій - РСДРП, УКП, УПСР, ЕКП та інших, які го
тувалися до розгляду у позасудовому порядку Особли
вою нарадою при Колегії ОДПУ СРСР судовою трійкою 
при Колегії ДПУ УСРР. Як правило, всі процесуальні 
матеріали в них грунтувалися на констатації колишньої 
політичної діяльності звинувачених, не підкріплювалися 
конкретними прикладами поточного періоду. Останнє 
відкривало широкі можливості для свавілля з боку ко
лишніх спецслужб.

Подібні негативні тенденції найбільш яскраво просте
жуються у архівно-слідчих справах наступного періоду - 
другій половині 30-х років, коли політичні репресії гро
мадян набули найбільш масового характеру. На спро
щеність ведення справ націлювала, зокрема, прийнята 
після вбивства С.М.Кірова за ініціативою И.В.Сталіна 
постанова ЦВК СРСР від 1 грудня 1934 р., яка зобов’язу
вала слідство вести справи у підготовці і здійсненні теро
ристичних актів прискореним порядком, судовим орга
нам не приймати до розгляду клопотання про помилу
вання, а НКВС - приводити виконання вироків до вищої 
міри покарання негайно. Практично зазначеним доку
ментом поновлювалась "надзвичайщина", обмежена 
листопадовим 1934 р. пленумом ЦК ВКП(б).

Істотна спрощеність проведення слідства обумовила 
зростання в другій половині 30-х років відсотку криміна
льних справ, розглянутих у позасудовому порядку. До 
лютого 1939 р. в СРСР таким чином лише до ув’язнення, 
вислання та заслання було засуджено 2 млн. 100 тис.гро- 
мадян17. Останній показник не наводить загальної 
кількості засуджених до смертної кари. Однак, як
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свідчить начальник УНКВС Каменець-Подільської об
ласті Михайлов, лише в ній на 27 січня 1939 р. в позасу- 
довому порядку було засуджено до смертної кари 12657 
громадян

Одночасно з цим, в порівнянні з попередніми роками, 
суттєво збільшувалась кількість групових кримінальних 
справ. Останнє обумовлювалось новим курсом вищого 
політичного керівництва, НКВС СРСР та УРСР на вик
риття організованого взаємозв’язаного антирадянсько- 
го контрреволюційного підпілля. В досліджуваний 
період в діяльність органів НКВС поступово увійшла 
практика встановлення лімітів на репресії громадян по 
1-й і 2-й категорії. Так, нарком внутрішніх справ Ук
раїни І.МЛеплевський 5, 29 вересня, 11 грудня 1937 р. 
звертався до НКВС СРСР з проханням збільшити ліміти 
на репресії громадян по 1-й (розстріл) і 2-й (ув’язнення) 
категоріях19. Не відзначався особливою лояльністю і на
ступник І.М.Леплевського - О.І.Успенський, який у 
своєму листі до наркома внутрішніх справ М.Єжова від 
17 лютого 1937 року просив санкції на утворення при 
НКВС судової трійки за участю 2-го секретаря ЦК 
КП(б)У М.Бурмистренка і т.в.о. Прокурора УРСР 
Є ген іна та встановлення додаткових лімітів для України 
по 1-й категорії в розмірі 15 тис.чоловік20.

Подібні звернення грунтувалися на поданнях з місць. 
Так, 2S квітня 1938 р. начальник Вінницького обласного 
управління НКВС І.М.Корабльов в листі до наркома 
внутрішніх справ УРСР писав: "Наданий по трійці ліміт 
використаний повністю. Є ряд закінчених справ - пов
станські загони, що підлягають розгляду трійкою. До 
вирішення питання в центрі про загальне збільшення 
ліміту прошу надати мені додатковий ліміт за рахунок 
одного з управлінь НКВС, хоча б поки що на 300-500 чо
ловік першої категорії"21.

Як правило, масові каральні операції з встановлени
ми лімітами в колі працівників НКВС мали ще іншу на
зву - альбомних операцій, оскільки всі матеріали на за
арештованих розглядалися позасудовими органами на
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основі спеціально сформованих альбомів, що містили 
.стислу інформацію про громадян (прізвище, ім’я, по 
батькові, рік та місце народження, пропозиції щодо ка
тегорії засудження). Сформовані в управліннях альбоми 
затверджувались позасудовими органами. Причому, 
при оформленні документів допускалися численні по
милки, неточності тощо.Останнє підтверджує лист на
чальника 1-ого спецвідділу НКВС СРСР начальнику уп
равління НКВС по Кам’янець-Подільській області 
Жабрєву від 23 червня 1938 р.: "На підставі Вашого 
№3007453 від 28 квітня 1938 р. в протокол №885 від 2 лю
того 1938 р. внесено наступний зміст: на сторінці 12, по
рядковий №138 виправлено: "Рудницького Марьяна 
Кайтановича" на "Рудницького Марьяна Сильвестрови- 
ча". Внесіть відповідні виправлення в копії протоколу. 
Приведіть до виконання вирок про розстріл Рудницько
го Марьяна Сильвестровича. Про виконання до
повісти"22.

Про те, як формувалися альбоми, яскраво засвідчив 
на допиті начальник УНКВС по Полтавській області 
О.Волков, який розповідав: "Коли з НКВС СРСР 
надійшли протоколи рішень для приведення вироків до 
виконання, то не було жодного протоколу, в якому не 
було б розходжень в іменах, по батькові, роках наро
дження тощо у кількох заарештованих. Виходило, що за
суджений один чоловік, а утримується нібито інший. 
При подальшій перевірці виявлялося, що при складенні 
альбому були переплутані установчі відомості. Коли це 
почало перетворюватися в систему, я доручив співробіт
никам Костю і Беленцю ретельно перевірити і з’ясувати 
причину, звідкіля бере початок така плутанина. Назаров 
[співробітник УНКВС -авт.], тоді показав, що роботу по 
укладанню альбому проводив колишній начальник 3- 
ого відділу Олександров-Вінницький (заарештований) і 
Богров, який заявив, що альбомні довідки складалися по 
телефону. Богров дзвонить по телефону начальникам 
райвідділів і питає, які справи є у них по альбому. На
чальники райвідділів говорять, що у них є справи, але 
вони ще не готові, а, можливо, по деяким навіть не почи-
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нанося слідство. Богров, незалежно від цього, вимагає 
не лише установчих даних на заарештованого, але і ма
теріал звинувачення. І ось альбомна довідка готова і 
надсилається для позасудового розгляду до Москви. 
Справ до альбомів не вимагали, їх треба було висилати 
лише після приведення вироків до виконання для 
зберігання в архіві, тому зловживати було можливо 
скільки завгодно"23.

На численні зловживання місцевих управлінь у офор
мленні альбомних довідок, справ, актів про виконання 
вироків звернув увагу у своєму листі №501128 від 4 січня 
1939 р. заступник наркома внутрішніх справ УРСР Ко- 
булов, який вказав, що "документи засуджених НКВС 
СРСР у особливому порядку та особливими трійками по 
1-й категорії в ряді обласних управління НКВС УРСР 
знаходяться у жахливому стані24.

Таким чином, сам процес формування і оформлення 
кримінальних справ в 1918 - початку 20-х рр., середини 
20-х - початку 30-х рр., другої половини 30-х рр. мав 
істотну різницю, яка визначалося цілим рядом важливих 
чинників і, в першу чергу, підходами вищого політично
го керівництва до характеру, цілей, завдань каральної 
політики, її політичного та правового обгрунтування.

1 Гольденвейзер А.А. Из киевских воспоминаний//Архив 
русской революции. В 22 т.- М., Терра, Политиздат, 1991.-Т.
6.-С. 253.

2 Мельгунов С.П. Красний терор в России. М., 1990. -С. 65.
3 Архів УСБУ в Хмельницькій області.-П-10450.-С. 1-59
4 Центральний державний архів громадських об'єднань 

України ( далі - ЦДАГО України.) - Ф. 1, оп. 20, сир. 1668.- 
Арк. 199-202.

5 Там само.-Оп. 6, сир. 45.-Арк. 215.
6 Пристайко В., Шаповал Ю. Справа "Спілки визволення 

Укпаїни".-К., Інтел, 1995.-С. 202-212.
' Ткачова Л.І. Дореволюційна інтелігенція в радянській 

тоталітарній системи/Проблеми історії України: факти, 
судження, пошуки.К.: Наукова думка, 1994,-Вип. З.-С. 49-57.

8 Державний архів Служби безпеки України (далі - ДА
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СБУ).-Спр. 59881-ФП.-Т. 22-24
9 ЦЦАГО України.-Ф.-1, оп. 16, спр. б.-Арк. 75, 90, 125.
10 Там само.-Спр. 39.-Арк. 34, 59, 111, 164.
11 ДА СБУ.-Спр. 68.-Арк. 2, 3.
12 Там само.-Спр. 1000.-Арк. 1-20
13 Там само.-Спр. 50.-Арк. 1-14.
14 Там само.-Спр. 49.-Арк. 1-3.
15 Там само.-Спр. 54.-Арк. 1-2.
16 Там само.-Спр. 5.-Арк. 1-5.
17 Російський державний архів новітньої історії (далі - 

РДАН1).-Ф. 89, оп. 73, спр. 161.-Арк. 2-3.
18 Архів УСБУ в Хмельницькій області.-Спр. 27.-Арк. 16.
19 ДА СБУ.-Спр. З12.-Арк. 28.
20 Там само.-Арк. 5
21 Архів УСБУ в Вінницькій області.-Спр. 16222. ФП.-

С. 20.
22 Архів УСБУ в Хмельницькій області.-Спр. 12 -Арк. 1.
23 Архів УСБУ в Полтавській області.-Спр. 19533.-Т. 1.- 

Арк. 95
24 Архів УСБУ в Хмельницькій області.-Спр. 27.-Арк. 14- 

15.
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