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Збірник статей, присвячений 85-рїччю з дня народження академіка 
НАН України П.Т.Тронька та 20-річчю відділу регіональних проблем 
історії України Інституту історії України НАНУ висвітлює малодосліджені 
проблеми громадсько-політичного, культурного і релігійного життя в 
Україні (ХІХ-ХХ). В ньому відображена подвижницька діяльність 
української інтелігенції в період національно-визвольних змагань 1917- 
192Г рр., в 20-30-х рр., її участь у збереженні історико-культурної 
спадщини,, наслідки карально-репресивної політики радянської 
тоталітарної системи.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА. УКРАПІМ

t
Про присвоения звання Герой Укріїш

За визначні особисті заслуги перед Україною у розвитку науки, 
відродженні та збереженні кторико-кулнурної спадщини
українського народу п о с т а н о в л я ю :

Присвоїти звання Герой України а врученням; ордена Держави 
завідувачу відділу Інституту історії НЛН України, голові
Всеукраїнської спідки краєзнавців, доктору історичних наук, 
академіку ПАН України ТРОНЬКУ Петру Тимофійойіічу, м.Кхів.
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

ПЕТРУ ТИМОФІЙОВИЧУ ТРОІІЬКУ

Щиросердновітаю Вас, видатного укріі!іісмст*>^ішюгО'історнка 
громадського діяча, з пам'ятною віхою на життєвому шляху.

Цен шлях сцонп мриеиячоцв відданому служіння» Україні, 
підиесшшіо^швііостіікуаюурииаропу..

У Ваших наукових дослідженнях кідношнаиі лСкркяі сторінки 
минушищш. дроліджюю чимало ИфЬцегіц,Нйяій таЧмоепгіійІ. 
Важливе місце у Вашому доробку :«аймае керівництво сп орщ и к 
фуіілдмсіпвльіюі колегпшмої праці - істо|ііі місті сілУїфаІнн. Ви 
буди » числі тих, хто сприяв відродженню Мшайліиського ' 
Золотоверхого та Успенського соборів, инимх бсицішіих пам'яток 
історії тя культури рідного KjKiu.

Не маю сумніву. іцо imiieptyiy y Пас нЬяі вагомі здобутій^ 
бажаю щастя, здоров'я, сисргії та бадьорості АУ*У Ш* Щ» доші літа.

З  I1OB2UTU0

Л.КУЧМЛ



Історія України:

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ 
П.Т.ТРОНЬКА

Народився 12 липня 1915 р. в с.Заброди Богодухівського 
району Харківської області.

1932 —  Робітник шахти (м.Дзержинськ Донецької
області).

1932—1935 — Вчитель суспільствознавства семирічної 
школи, помічник директора училища механізаторських 
кадрів (с.Кленове. Богодухівського району Харківської 
області).

1934 — Делегат VII Богодухівського районного з’їзду 
Рад депутатів трудящих.

1935—  1936 —  Помічник директора школи 
сільськогосподарського учнівства з виховної роботи 
(м.Лебедин Харківської, нині Сумської області). '

1936—  1937 — Курсант Єйської військової школи 
морських льотчиків і льотнабів (Краснодарський край).

1937 —  Заступник директора, директор дитячого
будинку (м.Лебедин).

1937— 1939 —  Завідувач відділу пропаганди, перший 
секретар Лебединського райкому комсомолу.

1939 — Секретар Сумського обкому комсомолу.
1939—1941 — Перший секретар Станіславського (Івано- 

Франківського) обкому ЛКСМУ.
—  Депутат Народних Зборів Західної України.



Історія України:

1940 — Депутат Станіславської обласної Ради депутатів 
трудящих першого скликання.

1940—  1948 — Член ЦК ЛКСМУ
1941—  1942 —  Помічник начальника політвідділу 26-го 

району авіабазування і маневрової авіагрупи Південно- 
Західного фронту.

1942 —  Нагороджений медаллю “За боевые заслуги”.
1942—  1943 — Помічник, начальника політвідділу 8-ої 

повітряної армії (Південно-Західний, Сталінградський, 
Південний, 4-й Український фронти).

1943 — Нагороджений орденом Червоної Зірки.
—  Нагороджений медаллю “За оборону Сталинграда”.
1943—  1946 — Перший секретар Київського обкому і 

міському ЛКСМУ.
1945 -^- Нагороджений медалями “За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.”, 
“За доблесный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.”

—  Делегат установчої конференції Всесвітньої федерації 
демократичної молоді (Лондон).

1945—  1948 —  Член виконкому Всесвітньої федерації 
демократичної молоді.

1946— 1947 — Другий секретар ЦК ЛКСМУ.
1947 —  Нагороджений медаллю “Партизану Отече

ственной войны” І ступеня.
, 1947—1951 — Депутат Верховної Ради України другого
скликання.

1948 —  Закінчив Київський державний університет 
ім.Т.Г.Шевченка.

1948— 1951 — Аспірант Академії суспільних наук при
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ЦК ВКП(б).
1951 — Присуджений вчений ступінь кандидата 

історичних наук.
1951— 1952 — Завідувач відділу науки і вузів Київського 

обкому КП(б)У.
1952—  1960 — Секретар Київського обкому Компартії 

України.
1952— 1986 — Делегат XVII—XXVII з’їздів Компартії 

України.
1953— 1963 —  Депутат Київської міської та обласної Рад 

депутатів трудящих четвертого—восьмого скликань.
1957 —  Керівник делегації Всесоюзного товариства 

.культурних зв’язків в Угорщині.
1958 — Нагороджений орденом Трудового Червоного 

Прапора.
I960—1961 — Завідувач відділу пропаганди і агітації 

ЦК Компартії України.
1960— 1963 — Депутат Верховної Ради України п’ятого 

скликання.
1961 — Нагороджений орденом Леніна.
1961— 1978 — Заступник Голови Ради Міністрів України..
1961—1980 — Член ЦК Компартії України.
1962 —  Затверджений головою Головної редколегії з 

підготовки багатотомної “Історії міст і сіл України”.
—  Заступник голови республіканського Комітету зі 

святкування 150-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка.
—  Нагороджений медаллю “За оборону Києва”.
.1963 —  Затверджений членом республіканського 

Комітету по преміях ім.Т.Г.Шевченка.



Історія України:

1963— 1967 —  Депутат Верховної Ради України шостого 
скликання.

1964 —  Керівник делегації України на святкуванні 40- 
річчя утворення Таджицької РСР.

1965 — Керівник делегації України на XX сесії^Гене- 
ральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (Нью-Йорк).

—  Нагороджений орденом Трудового Червоного 
Прапору.

— Нагороджений медаллю “Двадцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг”.

—. Член Головної редакції Української Радянської 
Енциклопедії.

1967 —  Керівник делегації України на Міжнародній 
вистаівці “ЕКСПО-67” (Канада).

1967— 1971 —  Депутат Верховної Ради України сьомого 
скликання.

1967— 1989 —  Голова правління Українського
товариства охорони пам’яток історії та культури.

1968 —  Присуджений вчений ступінь доктора 
історичних наук.

—  Керівник делегації на Днях культури України в 
Чехословаччині.

1969 —  Заступник керівника делегації України в РРФСР 
на декаді української літератури і мистецтва.

1970 —  Член республіканського ювілейного Комітету з 
підготовки і святкування 100-річчя з дня народження Лесі 
Українки.

1971 Нагороджений орденом Трудового Червоного 
Прапора.

1971— 1975 —  Депутат Верховної Ради України 
восьмого скликання.
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1972 —  Голова Оргкомітету з проведення Всесоюзної 
наукової конференції “Про досвід написання історії міст і 
сіл, фабрик і заводів, колгоспів і радгоспів СРСР” (Київ).

—  Керівник делегації України в Туркменській РСР на 
Днях української літератури і мистецтва.

1973 — Нагороджений орденом Трудового Червоного 
Прапора.

1974 — Керівник делегації на Днях культури України в 
Естонській РСР.

— Нагороджений Почесною грамотою Президії 
Верховної Ради Естонської РСР.

— Член республіканської комісії з підготовки і 
проведення святкування 30-річчя Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941— 1945 рр.
' 1975 — Заступник керівника делегації на Днях культури 

України в Білоруській РСР.
—  Нагороджений орденом Дружби народів.
—  Нагороджений медаллю “Тридцать лет Победы в Ве

ликой Отечественной войне 1941— 1945 гг.”.
—  Нагороджений медаллю “Тридцать лет Словацкого 

народного восстания”.
—  Нагороджений Почесною грамотою Президії Верхов

ної Ради Української РСР.
—  Нагороджений Почесною грамотою Президії Верхов

ної Ради Білоруської РСР.
1975— 1979 —  Депутат Верховної Ради України 

дев’ятого скликання.
1976 —  Присуджена Державна премія СРСР в галузі 

науки і техніки за створення фундаментальної праці 
“Історія міст і сіл України”.

1978 —  Обраний академіком АН України.



Історія України:

—  Нагороджений медаллю“60 лет Вооруженных сил СССР”.
—  Затверджений членом редколегії багатотомної “Історії 

Української РСР”.
—  Затверджений заступником головного редактора “Іс

торії Академії наук Української РСР”.
1978—  1979 —Обраний віце-президентом АН України.
1979— 1988 —  Призначений завідувачем відділу істори- 

ко-краєзнавчих досліджень, член Вченої ради Інституту 
історії АН України.

. —Затверджений головою радянської частини комісії 
істориків СРСР—ЧССР.

—  Обраний віце-президентом Міжнародного Комітету 
славістів (Будапешт).

1980—  Обраний членом Національного комітету 
істориків СРСР.

1980— 1984 —  Депутат Верховної Ради України десятого 
скликання.

1981 —  Нагороджений Почесною грамотою Президії 
Верховної Ради України.

1982 —  Затверджений головою радянського Оргкомітету 
з проведення IX Міжнародного з’їзду славістів.

—  Затверджений членом Головної редколегії Зводу 
пам’яток історії та культури народів СРСР по Україні.

—  Затверджений головою Наукової ради “Історичне 
краєзнавство в Українській РСР”.

—  Нагороджений медаллю “В память 1500-летия Києва”.
1982— 1983 —  Виконуючий обов’язки президента 

Міжнародного комітету славістів, керував роботою IX 
Міжнародного з’їзду славістів.

1984 —  Присуджена премія Ленінського комсомолу за
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цикл робіт з історії молодіжного руху.
—  Затверджений головним редактором журналу 

“Пам’ятки України”.
1985— 1990 —  Депутат Верховної Ради України 

одинадцятого скликання.
— Нагороджений орденом Великої Вітчизняної війни І 

ступеня.
—  Нагороджений орденом Жовтневої Революції.
—  Нагороджений медаллю “40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг”.
1986 —  Віце-президент Міжнародного комітету 

славістів, проводив роботу по підготовці X Міжнародного 
з ’їзду славістів.

1987 — Затверджений головою Оргкомітету з підготовки 
Першої Всесоюзної конференції з історичного краєзнавства 
(Полтава).

— Удостоєний Республіканської премії ім.Миколи 
Островського.

1988 — Обраний почесним головою Комісії істориків 
СРСР—ЧССР.

—  Затверджений відповідальним редактором тому Зводу 
пам’яток історії і культури України по м.Києву.

. —  Затверджений членом Депутатської комісії з 
підготовки Закону про статус української мови.

—  Виступав на сесії Верховної Ради України по 
обговоренню проекту Закону про статус української мови.

1990 —  Обраний на Установчому з ’їзді головою 
правління Всеукраїнської спілки краєзнавців.

—  Присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і 
техніки України”.



Історія України:

1991 —  Обраний членом головної ради і редакційної 
ради журналу “Пам’ятки України”.

—  Обраний членом Президії Українського фонду 
культури.

1992—  Затверджений Головою Головної редакційної 
колегії по підготовці багатотомної науково-документальної 
серії книг “Реабілітовані історією”.

— Затверджений головним редактором журналу 
“Краєзнавство”.

—  Затверджений директором Інституту української 
книги Національної бібліотеки ім.В.Вернадського НАН 
України.

1993 —  Затверджений завідуючим відділом регіональ
них проблем історії України Інституту історії України НАН 
України.

— Затверджений членом Вченої ради Національної 
бібліотеки ім.В.Вернадського НАН України.

—  Затверджений членом редакційної колегії журналу “З 
архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ”.

—  Затверджений членом Комітету з підготовки і 
відзначення 50-річчя звільнення України від гітлерівських 
окупантів.

1994 —  Удостоєний звання “Почесний громадянин міста 
Богодухова” (Харківська область).

1995 —  Затверджений членом Комісії з підготовки і 
проведення святкування 50-річчя Перемоги над 
гітлерівськими загарбниками у Великій Вітчизняній війні.

1 —  Керівник делегації ветеранів війни України на
святкування 50-річчя Перемоги радянського народу у 
Великій Вітчизняній війні у Берліні.

—  Нагороджений відзнакою Президента Орденом “За 
заслуги” III ступеня.
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— Нагороджений медаллю “50 років Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.”.

—  Нагороджений медаллю “За визволення Києва”.
— Почесний професор Полтавського педагогічного інсти

туту-
—  Віце-президент Ліги історичних міст України.
— Голова комісії по відтворенню видатних пам’яток 

історії та культури при Президентові України.
—  Почесний громадянин міст Переяслав-Хмельницького 

та Канева.
1996 — Позаштатний радник Президента України з 

питань історико-культурної спадщини.
— Голова правління Всеукраїнського фонду з 

відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної 
спадщини ім.О.Гончара.

— Почесний професор Дніпропетровської національної 
гірничої академії.

—  Почесний громадянин м.Лебедин (Сумська область).
1997 —  Нагороджений відзнакою Президента Орденом 

Богдана Хмельницького III ступеня.
— Почесний доктор історичних наук Харківського націо

нального та Дніпропетровського державного університетів.
1998 —  Затверджений членом редколегії наукового 

збірника “Історична пам’ять”.
— Нагороджений медаллю “Маршал Жуков”.
1999 —  Обраний першим віце-президентом Української 

академії історичних наук.
— Нагороджений відзнакою Президента Орденом 

Богдана Хмельницького II ступеня.
—  Нагороджений медаллю “Захиснику Вітчизни”.
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• —  Почесний професор Кіровоградського педагогічного 
університету.

2000 —  Указом Президента України удостоєний звання 
“Герой України”.

—  Член Організаційного комітету з підготовки та 
відзначення 55-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941— 1945 років.
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Данилкж Юрій Зиновійович —  
провідний науковий співробітник відділу регіональних 
проблем історії України, заступник голови Всеукраїн
ської спілки краєзнавців. Народився у 1958 р. ум.Києві. 
З 1980 р., після закінчення Київського університету  
і/и.Т.Г.Шевченка працює в Ін с т и т у т і історії України. У 
1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: 
"Розвиток громадських форм історичного краєзнавс
т в а  в 60-80-х рр." (керівник — академік НАН України 
П.Т.Тронько). В 1992 р. урядом України затверджений 
заступником голови Головної редакційної колегії серії 
книг "Реабілітовані історією", зав. відділом по розроб
ці архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. головний редактор жур
налу "З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ". Академік, Головний 
вчений секретар Української академії історичних наук. 
Автор більше 130 робіт. Заслужений працівник куль
тури  України (1993 р.). Досліджує проблеми регіональ
ної історії, дисидентського руху в Україні.

ПРОДОВЖУЮЧИ АКАДЕМІЧНІ ТРАДИЦІЇ

Стрімко і невпинно плине час. Здавалось ще вчора відділ 
історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії Академії
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наук України розпочинав свою роботу. Традиційні клопоти 
щодо добору кадрів, залучення необхідних фахівців, вироб
лення поточних і перспективних наукових планів. Сьогодні 
ж він зустрічає свій 20-річний ювілей як один з провідних 
центрів регіонально-історичних досліджень в країні, гідний 
продовжувач традицій, започаткованих фундаторами Укра
їнської академії - Дмитром Багалієм, Володимиром Вернад- 
ським, Михайлом Грушевським, Агатангелом Кримським, 
Олексою Новицьким, багатьма іншими, чиї імена по праву 
належать національній науці і культурі.

Характерно, що регіональні історичні дослідження посі
дали чільне місце в Українській академії наук вже з перших 
днів її існування. Зокрема, працюючи над законопроектом 
про організацію історично-філологічною відділу УАН, в 
своїй записці від 10 серпня 1918 р. Д.І.Багалій, А.Ю.Крим- 
ський, Г.Ґ.Павлуцький, Є.КЛимченко пропонували утвори
ти при Кафедрі географії й етнографії України Постійну ко
місію для складання історико-географічного словника. “Бе
ручи також на увагу, - відзначали вчені, - що тільки на істо
рично-географічному грунті можна будувати історіїо укра
їнського народу, необхідно закласти при цій кафедрі особ
ливу Постійну комісію для складання історично-географіч
ного словника української землі, в усіх її межах та за всі ча
си існування України... До цього треба додати, що історич
но-географічний словник України почав складати у Києві 
ще небіжчик гіроф. В.Б. Антонович, який заводив ще на кар
тки всі звістки, котрі йому траплялися по джерелах про міс
та й усякі оселі”.

Постійна комісія для видання історично-географічного 
словника була створена у березні 1919 р. Незважаючи на те, 
що її очолив академік Д.І.Багалій, фактичним керівником 
комісії - директором з правами дійсного академіка історич
но-філологічного відділу став професор О.С.Грушевський. 
Свою зацікавленість в роботі над історично-географічним 
словником вислбвили також О.Ю.Гермайзе, О.І.Баранович, 
К.О.Лазаревська, М.М.Ткаченко, Г.С.Шамрай та інші.

Протягом 1919-1924 рр. комісія провела велику та бага
тогранну роботу. Зусиллями її штатних і позаштатних пра
цівників були належним чином опрацьовані матеріали про
6
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Полтавщину, Остерський та Кролевецький повіти на Черні
гівщині, Холмщину, Галичину, підготовлено ряд статей про 
населені пункти.

Надзвичайно важливо, що в своїй повсякденній діяль
ності комісія спиралася на зусилля і досвід широкого кола 
дослідників з регіонів, краєзнавчий актив. З цією метою 
нею була вироблена спеціальна інструкція, яка орієнтувала 
останніх щодо мети і завдань роботи, основні її принципи, 
очікувані результати.

На жаль, програма підготовки історично-географічного 
словника в силу як об’єктивних, так і суб’єктивних причин 
не була втілена у життя. Ініціатива, започаткована в 20-х рр., 
була реалізована лише в 60-70-х рр. з виходом багатотомної 
“Історії міст і сіл України”, яка стала-повноцінним літопи
сом населених пунктів держави від найдавніших часів до 
другої половини XX століття.

Важливий етап регіональних історичних досліджень в 
системі ВУАН пов’язаний з іменем видатного українського 
вченого та державного діяча М.С.Грушевськош. Повернув
шись на Батьківщину і ставши на чолі Кафедри історії укра
їнського народу, він обгрунтував необхідність і своєчасність 
продовження порайонного дослідження України, розпочато
го свого часу В.Б.Антоновичем. Цій важливій меті служило 
створення при кафедрі ряду комісій, які охоплювали основ
ні регіони. Зокрема, високою активністю відзначалася ді
яльність Комісії Києва і Правобережної України, очолюва
ної членом-кореспондентом ВУАН В.І.Щербиною. На її ра
хунку не лише публікація ряду оригінальних збірників - 
“Київ та його околиці в історії і пам’ятках” (1926), “Київські 
збірники з археології, мистецтва, історії і побуту” (1929), а 
й здійснення широких програм в сфері музейництва, збере
ження історико-культурної спадщини.

Не менш результативною стала діяльність Комісії Ліво
бережної України, керованої О.Ю.Гермайзе. Тісно співпра
цюючи з місцевими дослідниками, вона зуміла істотно про
сунутися вперед в дослідженні Чернігівщини, Полтавщини, 
Слобожанщини, відтворити маловідомі події і факти з істо
рії регіонів, дати опис архітектурних, археологічних, істо
ричних, мистецьких пам’яток.

/



Історія України:

В результаті проведеної роботи в 1928 р. Комісія опублі
кувала збірник “Чернігів і Північне Лівобережжя”, який от
римав високу оцінку фахівців.

В 1925 р. розпочала свою роботу Комісія Полудневої Ук
раїни, яка охопила своєю увагою Донбас, Нижнє Подніп
ров’я, Крим, Азовське і Чорноморське узбережжя, території 
над Прутом і Дунаєм. Зважаючи на обсяг завдань, шо стоя
ли перед комісією, її очолив академік М.С.Грушевський, хо
ча все повсякденне керівництво роботою здійснював 
М.М.Ткаченко. З ініціативи останнього був підготовлений 
збірник “Полуднева Україна”, що відзначався широтою те
матики, джерельної бази, новими підходами у висвітленні 
регіональної історії.

Провідних фахівців - академіків К.Студинського, М.Воз- 
няка, Ф.Колесса, професорів І.Крип’якевича, В.Дорошенка, 
талановитого дослідника Поділля Є.Сіцінського та інших 
було залучено М.Грушевським до роботи в Комісії Західної 
України під головуванням Ф.Савченка. За п’ять років свого 
функціонування комісія видала збірник “Матеріалів для 
культурної і громадської історії Західної України” з листу
ванням Франка з Драгомановим (1928), підготувала до дру
ку працю про історичні зв’язки Галичини з Наддніпрян
ською Україною, виношувала плани випуску в світ збірника 
“Галичина, Буковина, Закарпаття” під редакцією
І.П.Крип’якевича.

Якщо комісії порайонного дослідження України зосеред
жували свою увагу на науковій розробці проблем регіональ
ної історії, то краєзнавчі комісії при ВУАН всіляко прагнули 
органічно поєднувати дослідницьку працю з вирішенням 
практичних завдань популяризації краєзнавчих знань, ство
рення відповідної бази для вивчення рідного краю. Так, в 
листопаді 1922 р. при Всеукраїнській академії наук створю
ється Київська комісія краєзнавства та ВУАН за участю ака
деміків А.М.Лободи, О.В.Фоміна, М.П.Василенка, В.І.Лип- 
ського, П.А.Тутківського. Сам склад комісії засвідчує ту ви
няткову роль, яку відігравала вона в науковому і культурно
му житті тогочасної України.

Залишаючи поза увагою наукові здобутки Київської комі
сії краєзнавства при ВЖ.Н, можна без перебільшення сказа
8



маловідомі імена, події, факти

ти, що її основна заслуга полягає в тому, що за короткий 
шлях своєї діяльності вона зуміла з ’ясувати стан краєзнав
чої роботи на місцях, налагодити зв’язки з відповідними ор
ганізаціями і об’єднаннями, виробити конкретні програми 
для дослідників рідного краю.

Координація краєзнавчої роботи перебувала в центрі ува
ги Слобожанської комісії краєзнавства при ВУ\Н. Її органі
затори - професори Д.К.Зеленін, С.А.Таранушенко, О.С.Фе- 
доровський та інші виступили ініціаторами проведення 
Всеукраїнського з’їзду по вивченню продуктивних сил, в 
рамках якої працювала секція краєзнавства.

Цікавою і різноманітною за своїми формами і змістом 
була діяльність, створеної в 1923 р., Одеської комісії краєз
навства при ВУАН під керівництвом професора С.С.Дло- 
жевського. В її активі і проведення розкопок найбільш відо
мих археологічних пам’яток, і здійснення етнографічних 
експедицій, і створення краєзнавчої бібліотеки.

Загалом діяльність комісій краєзнавства при ВУАН відіг
рала важливу роль в розвитку наукових і громадських форм 
дослідження рідного краю. Разом з тим вона переконала в 
необхідності об’єднання зусиль для створення єдиного ко
ординуючого органу, який би зумів піднести реалізацію зав
дань краєзнавства на високий державний рівень. На цьому, 
зокрема, наголошували президент ВУАН академік В.Лип- 
ський, неодмінний секретар ВУАН академік А.Кримський, 
голова Київської комісії краєзнавства при ВУАН академік
А. Лобода, які в звіті до уряду писали, що краєзнавчі органі
зації повинні “...користуватися в урядових установах права
ми і авторитетами, які відповідають їх державному і науко
вому значенню”.

Виходячи з цього, Всеукраїнська академія наук виступи
ла одним з ініціаторів проведення першої Всеукраїнської 
краєзнавчої конференції, яка відбулася 25-28 травня 1925 р. • 
у м.Харкові.

Ця конференція, як говорилося в “Зверненні до всіх кра
єзнавчих організацій УСРР та АМСРР”, була “першою 
спробою виявити краєзнавчі сили УСРР, зробити перший 
підсумок досягнень, здобутих уже в краєзнавчій роботі, 
з ’ясувати умови роботи та перспективи її, об’єднати краєз
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навчі сили України і, нарешті, планувати їх дальшу роботу... 
Конференція показала силу і життєвість краєзнавчого руху 
на Україні...”

Перша Всеукраїнська краєзнавча конференція обрала 
Український комітет краєзнавства, до складу якого увійшли 
М.І.Яворський (голова), М.Г.Криворотченко (заступник го
лови), А.А.Лазаріс (відповідальний секретар), а також відо
мі вчені республіки Д.І.Багалій, О.І.Яната, В.О.Геринович, 
С.В.Рудницький, діячі культури С.В.Пилипенко, О.П. Дов
женко та ін.

За короткий час Український комітет краєзнавства став 
справжнім штабом краєзнавчої роботи в республіці, що 
об’єднував різноманітні організаційні форми дослідження 
рідного краю. Серед них:

1 .Краєзнавчі гуртки при школах (до 300), селянських бу
динках і хатах-читальнях, музеях, будинках освіти, “вільні” 
гуртки - не зв’язані ні з якою установою.

2. Краєзнавчі товариства районні, округові (в 15 округо- 
вих центрах).

3. Наукові товариства, що провадять суто краєзнавчу ро
боту, або що у них ця робота посідає переважне місце (Лу
ганськ, Шепетівка, Запоріжжя, Житомир).

4. Комісії краєзнавства при ВУАН.
5. Кабінети краєзнавства (Вінниця - при Філії Всеукраїн

ської бібліотеки; Черкаси - при музеї; Миколаїв - при Інсти
туті народної освіти).

6. Бюро краєзнавства (Проскурів-педтехнікум).
7. Краєзнавчий семінар (Київ-будинок освіти).
8. Краєзнавчі музеї (Маріупольський, Коростенський, 

Уманський і ряд інших).
Винятково важливим стало рішення Українського комі

тету краєзнавства про видання журналу “Краєзнавство”, 
про роботу УКК серед національних меншин, розробку не
обхідних краєзнавчих програм, посібників тощо.

Таким чином, в другій половині 20-х років в Україні 
склалася і отримала свій розвиток глибоко продумана і діє
ва схема краєзнавчої роботи, яка спиралася на кращі науко
ві сили Всеукраїнської академії наук, досвід цілого ряду 
місцевих дослідників, багаточисельні колективи краєзнав
10
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ців - аматорів. На жаль, на початку 30-х років вона була знач
ною мірою порушена. Реорганізації, проведені у ВУАН, звели 
нанівець діяльність комісій порайонного дослідження, ство
рених зусилями М.С.Грушевського, комісій краєзнавства при 
ВУАН, місцевих наукових товариств і організацій. В докумен
тах вищого політичного керівництва найнегативнішим чином 
оцінювалася діяльність Українського комітету краєзнавства, 
який звинувачувався в насаджені ідеології Українського бур
жуазного націоналізму, ідеалізації патріархальщини і старо
вини. За таких умов доля краєзнавства була визначена.

Реальні спроби відродити краєзнавчі дослідження в Акаде
мії наук України робилися вже на початку 50-х років, коли за 
рішенням її президії була утворена комісія по дослідженню 
історії міст і сіл України під головуванням віце-президента 
АН України академіка М.П.Семененко. В її обов’язки входи
ла координація розробок даної тематики в академічних інсти
тутах, вищих учбових закладах, підготовка відповідних по
точних і перспективних видавничих планів тощо. Однак, як 
довела подальша практика, діяльність зазначеної комісії була 
малорезультативною і обмежувалася лише проведенням засі
дань і нарад, які мало впливали на наукові процеси.

Докорінно на краще змінилася ситуація лише на початку 
60-х років, коли Академія наук України стала базовою органі
зацією для підготовки багатотомної “Історії міст і сіл Украї
ни”. Зокрема, на роботу з авторськими колективами та облас
ними редакційними колегіями був спеціально зорієнтований 
відділ історії міст і сіл, створений в Інституті історії АН Ук
раїни за постановою Президії АН України від 5 вересня 
1963 р.* Про обсяги, які доводилось виконувати відділу, зас
відчує хоча б той факт, що лише в 1964-1966 рр. його співро
бітники консультували більш як 1200 авторів нарисів і дові
док. До того ж ними було підготовлено і розіслано на місця 
докладні методичні рекомендації по підготовці видання, роз
роблені принципи фотоілюстрацій томів, накреслені конкрет
ні плани роботи для вищих учбових закладів, архівів, музеїв, 
бібліотек, всіх інших зацікавлених організацій і установ.

* В 1963-1969 рр. відділ очолював доктор історичних наук 
О.А.Парасунько, а з 1969 р. - кандидат історичних наук І.С.Слабєєв.
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Багатотомна “Історія міст і сіл” , в написанні якої брало 
участь близько ста тисяч авторів, отримала високу оцінку як 
відчизняних, так і зарубіжних фахівців, стала єдиною до цьо
го часу історичною працею удостоєною Державною премією 
СРСР.

Водночас було прийнято рішення узагальнити і широко 
розповсюдити досвід підготовки багатотомника, який не має 
своїх аналогів у світовій практиці. Так, заслухавши і обгово
ривши доповідь голови Головної редакційної колегії, заступ
ника Голови Ради Міністрів України П.Т.Тронька, Бюро відді
лення історії союзної Академії наук 5 лютого 1974 р. ухвали
ло постанову “Про досвід підготовки видання “Історії міст і 
сіл Української РСР” в 26-ти томах”. В ній, зокрема, говори
лося:

“§ 1. Схвалити позитивний досвід видання на громадських 
засадах в Українській РСР наукової серії книг “Історія міст і 
сіл Української РСР” в 26-ти томах. Рекомендувати історич
ним закладам академій наук союзних республік, Сибірського 
відділення і філіалів АН СРСР, автономних республік і облас
тей використати науково-організаційні принципи і методику 
роботи головної редколегії і авторського колективу цього ви
дання. Вважати необхідним видати з цього питання брошуру.

§2. Враховуючи важливість керівництва розробкою проб
лем наукового краєзнавства, доручити Інституту історії СРСР 
АН СРСР внести пропозиції про координації досліджень в цій 
галузі і забезпечити науково-методичну розробку проблем іс
торичного краєзнавства.

§3. В зв’язку із зростаючою роллю історичного краєзнавс
тва... вважати необхідним створити комісію при Відділенні іс
торії під керівництвом академіка П.М.Поспєлова із представ
ників Інституту історії СРСР АН СРСР та історичного фа
культету МДУ ім. М.В.Ломоносова з метою розробки пропо
зицій про поліпшення викладання історичного краєзнавства і 
музеєзнавства на історичних факультетах державних універ
ситетів і педагогічних інститутів, про підготовку кадрів спеці
ально в цій галузі, про видання літератури з історії міст і сіл, 
фабрик і заводів, колгоспів і радгоспів, про поліпшення мето
дичного керівництва краєзнавцями, в т.ч. народними музеями 
і іншими формами краєзнавчої роботи серед населення...”
12
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Постанова Бюро відділення історії АН СРСР “Про досвід 
підготовки і видання “Історії міст і сіл Української РСР” в 26- 
ти томах” від 5 лютого 1974 року певною мірою активізувала 
розробку історико-краєзнавчої тематики в країні, привернула 
увагу широких кіл наукової громадськості до питань подаль
шого розвитку історичного краєзнавства - складової частини 
історичної науки.

Позитивну роль в узагальненні досвіду авторського колек
тиву “Історії міст і сіл” відіграло зацікавлене обговорення ро
боти на засіданні Президії АН України 19 січня 1974 року. 
Підбиваючи підсумки, Президент АН України академік 
Б.Є.Патон говорив: “Ми можемо сьогодні на нашому засідан
ні без перебільшення відзначити, що ця багатотомна історія, 
безумовно, є великою подією в нашій історичній науці і в 
зв’язку з цим нам необхідно добитися того, щоб розповсюди
ти досвід, набутий при підготовці цього видання...”

Основні принципи та методи роботи Головної редакційної 
колегії “Історії міст і сіл” відповідного відділу Інституту істо
рії АН України активно вивчалися і використовувалися науко
вими центрами, кафедрами та лабораторіями вищих учбових 
закладів. Так, досвід своїх українських колег знайшов схваль
ну оцінку проблемної лабораторії з історії міст і сіл Москов
ського державного університету ім. М.В.Ломоносова, Інсти
туту історії Академії наук Естонії, Інституту історії, мистец
твознавства, фольклору та етнографії Академії наук Білорусії 
та інших. Тому не випадково на порядок денний постало пи
тання про створення такого наукового підрозділу, який би не 
лише зосереджувався на розв’язанні прикладних завдань під
готовки окремих праць, а взяв би на себе розробку питань іс
торії і теорії українського краєзнавства, координацію усієї 
краєзнавчої роботи в Україні.

Такий науковий підрозділ - відділ історико-краєзнавчих 
досліджень, було створено на базі структурної групи історії 
міст і сіл у відповідності з постановою Президії АН України 
від 2 березня 1979 р. “Про розвиток історико-краєзнавчих 
досліджень в Інституті історії АН УРСР”. Очолив його акаде
мік АН України П.Т.Тронько.

Доля Петра Тимофійовича Тронька нерозривно пов’яза
на з краєзнавством. Ще працюючи в комсомольських, пар
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тійних та радянських органах, на високій посаді заступника 
Голови Ради Міністрів України, він докладав чимало особис
тих зусиль для розвитку досліджень з історії рідного краю. 
Саме за його активної підтримки протягом 50-70-х років було 
підготовлено і побачило світ ряд оригінальних документаль
них збірників, присвячених висвітленню на регіональному 
рівні боротьби українського народу проти фашистських за
гарбників, документальна тритомна праця “Україна у Вели
кій Вітчизняній війні”, перший академічний двотомник з істо
рії Києва та багато інших. Особливо велику і важливу роль ві
діграв вчений в процесі підготовки “Історії міст і сіл”, яку 
позглядав як чи не єдину можливість створити повноцінний 
літопис населених пунктів такої великої держави як Україна.

Добре відомою для української інтелігенції була громад
ська позиція П.Т.Тронька. Очоливши в 1967 р. Українське то
вариство охорони пам’яток історії та культури, він більше 20 
років стояв біля керма цієї авторитетної громадської організа
ції. Навіть дотепер не сказано останього слова щодо того, 
скільки унікальних пам’яток вдалося зберегти на карті Украї
ни завдяки оперативному втручанню УТОПІК. Серед них: 
будинок М.К.Заньковецької, меморіальний комплекс “Хутір 
Надія” на Кіровоградщині, Довбушева церква на Івано-Фран- 
ківщині та багато інших.

Законно пишається академік П.Т.Тронько ще однією сто
рінкою своєї біографії - безпосередньою участю в розробці 
Державної програми увічнення славних сторінок історії укра
їнського козацтва, обумовленої постановою Ради Міністрів 
України від 18 вересня 1965 р. Остання передбачала споруд
ження на території України 45 гранітних обелісків, 25 скуль
птурних зображень відомих діячів українського козацтва, 50 
стел, 21 пам’ятного знака, 14 мармурових меморіальних до- 
шок. Вінцем Державної програми повинно було стати споруд
ження величного меморіалу на острові Хортиця, який би засо
бами монументальної скульптури, музейної, ентографічної 
експозиції продемонстрував всю велич українського козац
тва, яке мужньо і послідовно стояло на захисті національних 
інтересів, зберігало самобутню культуру.

Державній програмі увічнення історії українського козац
тва так і не судилося втілитися у життя. Тогочасне ідеологіч
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не керівництво вбачало в ній спроби “реставрації українсько
го буржуазного націоналізму”, “вияв національної обмеже
ності” тощо.

З винятковими труднощами проходило спорудження іншої 
національної святині - Музею народної архітектури і побуту 
України, який став не просто експозиційним комплексом, а й 
своєрідним науковим центром по дослідженню етнографії ук
раїнського народу. Сьогодні, перебуваючи на території одного 
з найбільших світових скансенів, навіть важко здогадатися 
скільки підводних рифів, відвертих і прихованих інтриг дове
лося пережити П.Т.Троньку від моменту заснування до його 
відкриття. Численні комісії знаходили в діяльності новоутво
реного музейного закладу і порушення фінансової та госпо
дарської дисципліни, і “випадковий добір кадрів”, і “суттєві 
ідеологічні прорахунки”. Рятуючи своє дітище, П.Т.Тронько 
не гребував ніякими засобами - то з незластивою йому агре
сивністю йшов на своїх недоброзичливців, а то під тиском 
владних структур вдавася до компромісів. І все-таки довів 
свою правоту. Музей народної архітектури і побуту, який йо
го ветерани з любов’ю називають “Троньківкою” став справ
жньою візитною карткою України, свідченням її неповторнос
ті на тлі світової історії та культури.

Зайнявшись краєзнавством в своїй науковій та практичній 
діяльності, П.Т.Тронько повністю переконався в силі його 
впливу на людей, невичерних можливостях у формуванні на
ціональної свідомості сучасних поколінь. Саме завдання реа
лізації цих першочергових завдань він поставив перед новоут
вореним відділом, своїми найближчими однодумцями і спод
вижниками.

Одним з перших прийшов до відділу історико-краєзнавчих 
досліджень доктор історичних наук, професор Євген Михай
лович Скляренко. Колишній фронтовик, кавалер ордену Бойо
вого Червоного Прапора, він повністю пройнявся ідеями 
П.Т.Тронька, став їх активним провідником у життя. В 1979 р. 
пов’язала свою долю з відділом кандидат історичних наук 
Олена Іллівна Лугова - талановита дослідниця з власним не
пересічним поглядом на історію України. Дорого коштували 
їй спроби осмислення колоніального становища України у 
складі Російської імперії. Як наслідок - тривалі роки науко
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вого мовчання, відсутність необхідного простору для дос
ліджень. Життєві негаразди мало вплинули на вдачу О.І.Луго- 
вої. Енергійна, запальна, вона на будь-якому рівні була готова 
відстоювати власні погляди і головне - переконати свого опо
нента, зробити його союзником.

Дещо інший підхід до людей мала старший науковий спів
робітник відділу, кандидат історичних наук Докія Полікарпів- 
на Талан. Спокійна, врівноважена, доброзичлива до людей, 
вона нерідко виступала житейсько мудрим арбітром в різно
манітних творчих суперечках, які виникали на етапі форму
вання відділу.

Своєрідним генератором ідей виступав в колективі канди
дат мистецтвознавства, доцент архітектури Володимир Івано
вич Тимофієнко. Працюючи по 18 годин на добу, він дивував
ся чому деякі співробітники можуть відволікатися на інші 
справи, коли десятки важливих наукових проблем ще чекають 
свого дослідника. Сьогодні В.І.Тимофієнко доктор мистец
твознавства, академік академік Академії архітектури, член ба
гатьох наукових рад і комісій. І як би не складалося надалі йо
го життя можна бути переконаним, що робота у відділі краєз
навчих досліджень стала важливим етапом в його науковому 
сходженні.

Гадаємо, що не менш важливу роль відіграла праця у від
ділі в житті іншого відомого українського історика Сергія За
харовича Заремби. Сказавши своє вагоме слово в розробці 
проблем історії України періоду середньовіччя, він з надзви
чайним ентузіазмом і працездатністю взявся за дослідження 
питань історії українського краєзнавства, підняв з архівних 
глибин і ввів в науковий обіг десятки оригінальних докумен
тів. Зараз С.3.3аремба - доктор історичних наук, заслужений 
діяч науки і техніки України, директор Інституту пам’яткоз- 
навства НАН України та Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури не пориває з відділом, спільно з 
ним будує свої наукові плани і задуми.

Доброго слова заслуговує робота у відділі кандидатів істо
ричних наук В.В.Миронова, Г.Т.Пашкової, В.Ф.Сокуренка,
О.Д.Кузьмінської, Г.Г.Денисенко, С.І.Кота, Т.Ф.Григор’євої 
Г.Г.Серебрякова, М.М.Лемещука, молодших наукових співро
бітників Л.В.ПІевченко, Г.А.Вербиленко, І.Ф.Стативки,
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Н.Ю.Єдиної, Л.В.Соляник, І.М.Гомоляки, АЛ.Стельмашової. 
Всі вони не просто нерозривно пов’язали з відділом своє жит
тя, а й стали надійною опорою в усіх його починаннях.

Комплектування відділу висококваліфікованими кадрами 
супроводжувалось формуванням основних напрямків його 
досліджень. Зокрема, чільне місце в наукових планах посіла 
розробка питань історії і теорії історичного краєзнавства, яка 
б не просто дозволила узагальнити набутий досвід, а й визна
чити можливість його використання в подальшій перспективі. 
В результаті проведеної роботи, опрацювання нових докумен
тальних масивів співробітниками відділу були підготовлені 
до друку колективні монографії “Історичне краєзнавство в 
Українській РСР” , “Історичне краєзнавство в СРСР: питання 
теорії і практики”, в яких висвітлювались основні етапи в роз
витку досліджень з історії рідного краю, діяльність краєзнав
чих організацій, аналізувався творчий доробок окремих вче
них і краєзнавців-аматорів. В цьому плані винятково перспек
тивною виявилась праця С.З.Заремби, який вперше в україн
ській історіографії зумів відтворити організаційну структуру 
краєзнавства, розкрити його науково-методичні принципи в 
20-30-х рр. На жаль, підготовлений дослідником рукопис в си
лу як об’єктивних, так і суб’єктивних причин був опублікова
ний лише в 90-х рр. і ввійшов до його фундаментальної пра
ці.

На етапі становлення відділу ряд його наукових працівни
ків (О.І.Лугова, Д.П.Талан) продовжили роботу по перевидан
ню багатотомної “Історії міст і сіл” російською мовою. При
чому йшлося не про механічний переклад раніше опублікова
них текстів, а про їх суттєве доповнення та доопрацювання. 
Таким чином були перевидані томи по Києву, Харківській, 
Одеській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській, Закарпат
ській, Дніпропетровській, Сумській, Львівській, Кримській, 
Миколаївській, Ворошиловградській областях.

Логічним завершенням роботи по написанню багатотомної 
історії населених пунктів стала публікація монографії голови 
Головної редакційної колегії видання академіка П.Т.Тронька 
“Літопис дружби і братерства”, в якій не лише даваласяза- 
гальна характеристика проробленої роботи, а й ставилися 
конкретні завдання на майбутнє.
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Дещо заідеологізованою на сьогоднішній день виглядає ді
яльність наукових колективів по дослідженню історії промис
лових та сільськогосподарських підприємств, яка тривалий 
час невиправдано і необгрунтовано пов’язувалась лише з реа
лізацією горківської ідеї “Історії фабрик і заводів”. Разом з 
тим, як доводить світова практика, вивчення історії промисло
вих та сільськогосподарських підприємств завжди посідали і 
посідають чільне місце як у вітчизняній, так і у зарубіжній іс
торіографії, завжди привертали і привертають дослідників 
конкретним історичним матеріалом, можливістю прослідку
вати різноманітні за своїм характером процеси через призму 
окремого колективу.

В зв’язку з цим цікавою за своїм змістом і підходами стала 
спроба працівників відділу (П.Т.Тронько, Є.М.Скляренко,
B. О.Горбик, О.І.Лугова, Д.П.Талан, С.З.Заремба, Г.Г.Денисен- 
ко, Г.Г.Серебряков, М.М.Лемещук) спільно з іншими провід
ними вченими Інституту історії (П.С.Сохань, М.Р.Плющ, 
П.П.Панченко), вищих учбових закладів Києва (В.П.Горшков,
C. М.Сирцова) здійснити монографічне дослідження історії 
київського заводу “Арсенал”. Унікальні документи, виявлені в 
архівах Російської Федерації, України, спогади ветеранів ви
робництва дозволили їм підготувати фундаментальну працю 
(до 50 д.а.), в якій розкриваються віхи історії одного з найста
ріших підприємств України, шляхи становлення української 
технічної інтелігенції, наводяться імена тих, хто відіграв по
мітну роль в суспільно-політичних, економічних і культурних 
процесах в Україні.

Необхідністю з’ясувати місце розробок з історії промисло
вих підприємств в системних історичних дослідженнях була 
обумовлена підготовка монографії доктора історичних наук 
Є.М.Скляренка “Історія фабрик і заводів: історіографія проб
леми”. Гї автор на основі документальних матеріалів, реєстра
ційної бібліографії зумів зробити класифікацію праць істори- 
ко-заводської тематики, відзначити в них як позитивні, так і 
негативні моменти.

Аргументуючи доцільність і своєчасність дослідження іс
торії сільськогосподарських підприємств, співробітники від
ділу (Д.П.Талан, О.Д.Кузьмінська, М.Я.Пєтухов) підготували 
першу в українській історіографії академічну працю з історії
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колгоспу “Здобуток Жовтня” Тальнівського району Черкась
кої області, заснованого відомим новатором сільськогоспо
дарського виробництва Ф.І.Дубковецьким. Незважаючи на те, 
що опублікована монографія відповідала тогочасним ідеоло
гічним вимогам, доводила переваги колгоспного устрою, від
верто ігнорувала труднощі, які пережило село в роки радян
ської влади, вона стала помітним явищем в науковому і гро
мадсько-політичному житті республіки. По-перше, її вихід у 
світ довів можливість розробки такої тематики на науковій ос
нові, по-друге, він, безперечно, підняв авторитет тих, хто 
присвятив своє життя хліборобській праці.

Одним з пріоритетних наукових напрямків відділу істори- 
ко-краєзнавчих досліджень вже з перших кроків його існуван
ня стала розробка проблем пам’яткознавства, яка б дозволила 
скласти якомога повне уявлення про наявну в Україні істори- 
ко-культурну спадщину, становлення і функціонування систе
ми охорони пам’яток. В зв’язку з цим на особливу увагу зас
луговує підготовка спільно з Міністерством культури України 
та Українським товариством охорони пам’яток каталога-до- 
відника “Пам’ятники історії та культури Української РСР”, 
який вмістив докладні відомості про всі найцінніші пам’ятки 
історії, археології, архітектури, монументального мистецтва, 
що перебували на території республіки. Про обсяг цієї роботи 
свідчить хоча б той факт, що в процесі її створення науковця
ми було опрацьовано близько 80 тис. уніфікованих паспортів, 
проведені натурні обстеження окремих об’єктів.

Опрацювання актуальних питань пам’яткознавства поста
вило на порядок денний завдання підготовки праць з глибо
ким аналізом діяльності державних і громадських пам’яткоо- 
хоронних органів, чинного законодавства, конкретного внес
ку цілого ряду ентузіастів української культури. В основному 
вони були реалізовані в монографіях П.Т.Тронька та В.А.Вой- 
наловича “Увічнена історія України”, В.І.Тимофієнка, серії ін
дивідуальних монографій докторанта відділу О.О.Нестулі, 
шести випусках методичних матеріалів, підготовлених спіль
но з Миколаївським педагогічним інститутом.

Новим імпульсом у розробці пам’яткознавчих проблем 
стала підготовка багатотомного “Зводу пам’яток історії та 
культури України”. Приступаючи до неї, завідувач відділом
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академік П.Т.Тронько, відповідальний секретар Головної 
редколегії видання В.І.Тимофієнко зацікавлено вивчали 
досвід інших республік колишнього СРСР - Російської Фе
дерації, Білорусії та інших. Зокрема, плідним було обгово
рення проблем підготовки “Зводу” з науковцями Інституту 
мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук 
Білорусії, які першими серед інших республік завершили 
цю велику роботу.

Разом з тим, як виявилося, досвід Білорусії, яка значно 
поступалася за своєю територією Україні, був неприйнят
ним для українських дослідників, які в силу об’єктивних 
причин були змушені залучити до підготовки томів місцеві 
наукові сили, краєзнавчий актив, спиратися на практичну 
допомогу місцевих владних структур.

Здійснюючи керівництво підготовкою “Зводу”, співро
бітники відділу випустили спеціально для обласних редак
ційних колегій докладні методичні рекомендації 
(П.Т.Тронько, В.І.Тимофієнко), збірник типових статей, до
бірки матеріалів по окремих пам’ятках.

Підготовка томів “Зводу пам’яток історії та культури Ук
раїни” обумовила в 1984 р. проведення реорганізації відді
лу. На його базі було створено відділення історико-краєз- 
навчих досліджень під загальним керівництвом академіка 
П.Т.Тронька з двома відділами - наукового забезпечення то
мів “Зводу пам’яток історії та культури” (завідувач 
П.Т.Тронько) та історичного краєзнавства (завідувач - док
тор історичних наук В.О.Горбик)*.

Доктор історичних наук В.О.Горбик увійшов до колекти
ву і очолив відділ історичного краєзнавства в той час, коли 
перед ним стояли складні і відповідальні завдання. Людина 
високої ерудиції, виняткової зібраності, він доклав чимало 
зусиль для своєчасного виконання наукових планів, прове
дення науково-організаційних заходів, повсякчасно дома
гався високої виконавської дисципліни. Тому не випадково, 
коли у 1988 р. академік П.Т.Тронько вирішив зосередитись 
на науковій діяльності, саме йому було доручено очолити

* У 1986 р. відділення історико-краєзнавчих досліджень було 
реорганізовано у відділ.
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відділ історико-краєзнавчих досліджень, який взяв на себе 
весь обсяг роботи з підготовки “Зводу пам’яток історії та 
культури”.

Водночас у відповідності з наказом дирекції Інституту іс
торії група наукових співробітників (доктор історичних наук 
Є.М.Скляренко, кандидати історичних наук Т.Ф.Григор’єва, 
Ю.З.Данилюк, ст.інженер Т.М.Васильченко) на чолі з академі
ком П.Т.Троньком виділилась з складу відділу і утворила 
проблемну групу з розробки питань теорії і практики історич
ного краєзнавства. Незважаючи на свою малочисельність, во
на відразу взялася за розробку нової тематики. Так, вивчення 
досвіду краєзнавства 20-30-х рр. принесло самі несподівані 
результати, розкрило всю глибину трагедії, яку відчули на со
бі співробітники науково-дослідних установ, краєзнавчих ор
ганізацій, періодичних видань тощо. Так народилася ідея під
готовки фундаментальної праці “Репресоване краєзнавство”, 
в якій би на документах радянських спецслужб висвітлюва
лась доля дослідників рідного краю.

Праця “Репресоване краєзнавство”, видана у 1991 р. за
гальним обсягом 54 д.а., викликала широкий резонанс як 
в Україні, так і далеко за її межами. Опубліковані в ній на
риси про видатних діячів української науки і культури не 
просто доповнили сторінки їх біографій, а й підняли на 
поверхню нові факти, які протягом десятиріч невиправда
но замовчувались.

Високу оцінку отримала також праця проблемної групи 
“Реабілітовані історією”, підготовленої на матеріалах ВУНК- 
ДПУ-НКВС-КДБ спільно з Полтавським педагогічним інсти
тутом. В ній вперше в українській історіографії була подана 
статистика політичних репресій в Україні другої половини 30- 
х рр., коли масовий політичний терор досяг свого апогею.

Підготовка зазначених праць переконувала в необхідності 
дослідження даного комплексу проблем на загальнодержав
ному рівні. Пропозиції, подані проблемною групою, 6 квітня 
1992 року схвалила Президія Верховної Ради України, а 11 ве
ресня 1992 року Кабінет Міністрів України. Так було прийня
те рішення про підготовку багатотомної науково-докумен
тальної серії книг “Реабілітовані історією”, покликаної по
вернути українському народові незаслужено забуті імена
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його політичних і державних діячів, майстрів культури, вче
них, увічнити пам’ять сотень тисяч наших співвітчизників, 
що стали жертвами політичних репресій.

На виконання рішень Президії Верховної Ради і Кабіне
ту Міністрів України в Інституті історії України АН Украї
ни на базі проблемної групи з розробки питань теорії і прак
тики історичного краєзнавства було створено відділ регіо
нальних проблем історії України, на який серед іншого пок
ладалося науково-методичне керівництво підготовкою бага
тотомної науково-документальної серії книг “Реабілітовані 
історією”. Очолив відділ академік П.Т.Тронько, який одно
часно постановою уряду був затверджений головою Голов
ної редакційної колегії видання. Разом з ним були його од
нодумці - Є.М.Скляренко, Т.Ф.Григор’єва, Л.В.Шевченко, 
Г.А.Вербиленко. Водночас прийшли до відділу і нові люди. 
Аркадій Ісайович Наберухін, заслужений діяч науки і техні
ки Калмикії, протягом тривалого часу працював заступни
ком директора Інституту історії, мови і літератури Калмиць
кого відділення Академії наук СРСР. Закінчивши аспіранту
ру Московського історико-архівного інституту, отримавши 
прекрасну, як на той час школу, він зробив чимало для того, 
щоб підняти в Калмикії історичні дослідження на належний 
рівень. Підготовлені за його участю праці з історії калмиць
кого народу, його взаємозв’язків з іншими народами і сьо
годні вважаються хрестоматійними.

Людмила Андріївна Гречина, математик за освітою, 
програміст від Бога, вона більше тридцяти років віддала 
Інституту автоматики. Вирішувала складні і відповідальні 
народногосподарські і оборонні питання. Коли ж прийшла у 
відділ, душею прикипіла до його завдань.

Григорій Якович Рудий, пройшовши школу комсомоль
ської і партійної роботи, зумів не просто знайти своє місце 
в науці, але й підняти той пласт, якого до нього не торкали
ся інші дослідники.

Опорою відділу в усіх його починаннях стала молодь, 
яка активно включилася в розробку його наукової тематики. 
Аспірант О.Г.Бажан, ставши стипендіатом Президента Ук
раїни, успішно захистивши дисертацію на тему “Опозицій
ний рух в Україні (друга половина 50-х - 80-ті рр. XX ст.)”,
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сьогодні заслужено обіймає посаду старшого наукового 
співробітника.

Неспокійна вдачею Я.В.Верменич після закінчення аспі
рантури Київського державного лінгвістичного університе
ту сконцентрувала свою увагу на осмисленні питань теорії 
та історії краєзнавства, показала як “обласний принцип” 
вивчення історії України знайшов своє відображення в пра
цях В.Б.Антоновича, М.І.Костомарова та інших.

Зробити джерелознавчу оцінку документальних матеріа
лів колишніх радянських спецслужб взявся аспірант 
Р.Ю.Подкур. Його дисертація та монографія “За повідом
ленням радянських спецслужб” стали не просто принципо
вим словом в новій українській історіографії, а й важливим 
посібником для повсякденної роботи обласних редколегій і 
авторських колективів багатотомної науково-документаль
ної серії книг “Реабілітовані історією”.

Яскравий і неповторний світ українського музейництва 
глибоко зацікавив Р.В.Маньковську. На великому архівному 
матеріалі вона змогла показати як в буремні роки національ
но-визвольних змагань, в умовах нігілістичного ставлення 
до історико-культурної спадщини в 20-30-х рр. зберігалися і 
формувалися українські музейні колекції.

Сповненої надій і планів прийшла до відділу історико- 
краєзнавчих досліджень І.В.Савченко. Обравши для дослід
ження історію становлення видавничої справи в Україні, во
на послідовно і аргументовано доводить, що без з ’ясування 
цих питань не можна собі уявити рівень науки, освіти, куль
тури будь-якої цивілізованої нації.

Крім штатних працівників, у відділі історико-краєзнав- 
чих досліджень працювало за сумісництвом ряд провід
них українських істориків. Так, до останніх своїх днів з 
відділом співробітничав завідувач кафедрою Київського 
державного університету ім. Т.Г.Шевченка, доктор істо
ричних наук, професор В.О.Замлинський. Одним з пер
ших він зрозумів ті неосяжні перспективи відділу, які роз
криваються перед ним в процесі реалізації Державної 
програми “Реабілітовані історією”.

Певний час працював у відділі доктор історичних наук, 
член-кореспондент Академії правничих наук України

23



Історія України:

Д.В.Табачник. Опубліковані ним праці стали важливим ета
пом в розробці проблем становлення і функціонування ра
дянського тоталітаризму.

Вдало підібраний науковий колектив, який органічно по
єднав у собі досвід і мудрість вчених старшого покоління, 
енергію та творчий пошук молодих дозволив цілеспрямова
но і оперативно розпочати заплановану роботу. Вже у 1993
р. відділом були підготовлені і розіслані на місця “Методич
ні рекомендації” по підготовці багатотомної науково-доку
ментальної серії книг “Реабілітовані історією”. Останні 
містили не лише основні вимоги до нарисів і довідок, доку
ментальної частини, а й подавали інформацію щодо можли
вості використання документів колишніх радянських спец
служб, інших правоохоронних органів. Важливі методичні 
функції виконували також серед іншого журнали “3 архівів 
ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ”, “Краєзнавство”, періодичні збір
ники “Історія України. Маловідомі імена, події, факти”, зат
верджені Вищою атестаційною комісією як фахові видання 
з спеціальності “Історія”.

Обласним редакційним колегіям, авторським колективам 
видання, всім, хто глибоко цікавиться історією України бу
ли адресовані збірники документів, підготовлені працівни
ками відділу на основі маловідомих матеріалів вищого полі
тичного керівництва, вищих органів державної влади та 
спецслужб. Одним з перших таких видань став збірник до
кументів “Кримські татари. 1944-1994”, який висвітлював 
причини і наслідки тієї трагедії, яку пережив кримськота
тарський народ в наслідок нічим не виправданих масових 
депортацій, а також становлення кримськотатарського наці
онального руху, представники якого мужньо і самовіддано 
боролися за повернення на батьківщину.

Не залишився без уваги фахівців і збірник документів 
“Збережемо тую славу”, в якому публікувалися документи 
щодо широкого громадського руху за увічнення славних 
сторінок історії українського козацтва. Враховуючи, що від
повідна програма цієї роботи так і не була реалізована, 
представлені на суд читача документи можуть служити сво
єрідним орієнтиром, хто підносить зазначені важливі питан
ня в умовах сьогодення.
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Бойовій співдружності Військово-повітряних сил США, 
Червоної Армії та цивільного населення України присвяче
ний збірник “Операція “Френтік”, який переважно на мате
ріалах органів НКВС розглядає хід здійснення та результа
ти човникових операцій американської стратегічної авіації 
по бомбардуванню військових та промислових об’єктів Ні
меччини та її сателітів.

В новому, незнайомому для широкого загалу світлі пос
тали в документальному збірнику “Тернистим шляхом до 
храму” життя та діяльність видатного українського пись
менника О.Т.Гончара. Знайомлячись з його матеріалами, 
можна прослідкувати як, долаючи опір системи, митець бо
ровся за збереження рідної мови, культури, відстоював інте
реси тих, хто виношував і пропагував українську ідею.

Унікальним за своїм змістом можна вважати довідник 
“Пам’ять Биківні”, підготовлений відділом за підтримки 
Київської міської державної адміністрації. В ньому на осно
ві архівно-слідчих справ називаються імена наших співвіт
чизників, розстріляних органами НКВС в 30-х рр. і похова
них в селищі Биківня поблизу Києва.

В руслі Державної програми “Реабілітовані історією” 
відділом було підготовлено і видано ряд індивідуальних мо
нографій. Серед них: “Історичне краєзнавство: крок у нове 
тисячоліття” (П.Т.Тронько), “Український національний 
рух: основні тенденції і етапи розвитку (кінець 1950-х - 
1980-ті рр.)” (О.Г.Бажан, Ю.З.Данилюк), “Випробування ві
рою” (О.Г.Бажан, Ю.З.Данилюк), “Загратована думка” 
(В.І.Очеретянко) та інші. Всього ж за останні сім років від
ділом опубліковано близько 60 видань загальним обсягом 
біля 1,2 тис. друкованих аркушів.

Належне місце в діяльності відділу протягом його 
двадцятирічної історії займали питання координації істо- 
рико-краєзнавчих досліджень. Вже в 1983 р. на його базі 
була утворена Наукова координаційна рада з проблеми 
“Історичне краєзнавство” АН України, яка залучила до 
своєї роботи представників міністерств і відомств, ряду 
науково-дослідних установ і вищих учбових закладів, гро
мадських організацій. Незважаючи на свою певну пасив
ність, Наукова координаційна рада певною мірою збудила
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інтерес до регіональних досліджень серед місцевих авто
рів. Зокрема, краєзнавча тематика стала поступово домі
нувати у Вінницькому, Полтавському, Чернігівському та 
інших педагогічних інститутах.

Не останню роль в цьому відіграли також і традиційні 
всеукраїнські історико-краєзнавчі конференції, які періо
дично проводились на базі окремих вищих учбових закла
дів. Популярність зазначених конференцій засвідчує хоча б 
такий факт: якщо І Всеукраїнська історико-краєзнавча кон
ференція, проведена у Полтаві (1980), зібрала трохи більше 
ста учасників, то на IX Всеукраїнську історико-краєзнавчу 
конференцію у Дніпропетровську (1999) надійшло вже 
близько пятсот заявок.

Помітною подією в науковому і культурному житті Укра
їни стало проведення в жовтні 1987 р. І Всесоюзної конфе
ренції з історичного краєзнавства у Полтаві, яка на думку 
відомого російського вченого С.О.Шмідта дала реальний 
поштовх для розвитку досліджень історії рідного краю в ме
жах колишнього СРСР. Всього у 1980-2000 р. відділом, або 
за його участю було проведено: одна міжнародна, 2 всесо
юзні, 15 всеукраїнських конференцій.

Згуртованість краєзнавчого активу обумовила необхід
ність відродження Всеукраїнської спілки краєзнавців, що 
стала правонаступником Українського комітету краєзнавс
тва, невиправдано розформованого на початку 30-х рр. В 
зв’язку з цим Інститут історії України НАН України, Укра
їнський фонд культури, інші творчі спілки і громадські ор
ганізації виступили ініціаторами проведення І Установчого 
з ’їзду ВСК. За короткий час своєї діяльності Всеукраїн
ська спілка краєзнавців зуміла об’єднати навколо себе 25 
обласних організацій, які в свою чергу зуміли розповсю
дити свій вплив у регіонах України. Сьогодні в активі 
Спілки доктори історичних наук, професори В.ІЛобу- 
рець, О.О.Нестуля, Ф.Г.Турченко, В.В.Іваненко, А.Ю.Ча- 
бан, А.П.Бачинський, Р.Д.Лях, О.М.Бут, О.М.Тригуб, 
Л.В.Баженов та багато інших. Всі вони передають свої 
знання і досвід талановитій молоді, здатній продовжити 
славні традиції своїх попередників.

Предметом особливої уваги відділу є підготовка науко
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вих кадрів. Протягом останніх двох десятиріч в рамках йо
го наукових програм було виконано і захищено 5 доктор
ських, 27 кандидатських дисертацій. Чимало вихованців 
відділу сьогодні посідають провідне місце в українській на
уці та в системі вищої історичної освіти. Так, докторант від
ділу Чабан А.Ю. завідує кафедрою в Черкаському держав
ному університеті. Його колега Нестуля О.О. займав посаду 
заступника Голови Полтавської обласної державної адмініс
трації. Баженов Л.В. керує науковим центром Інституту іс
торії України НАН України на Поділлі. Ченцов В.В. - декан 
факультету Державної митної академії України.

Пишається відділ і своїми аспірантами: Б.Д.Год - декан 
історичного факультету Полтавського педагогічного уні
верситету, В.І.Піскун - заступник директора Інституту ук
раїнознавства при Київському національному університе
ті ім. Т.Г.Шевченка, О.Д.Брайченко - проректор Кіровог
радського педагогічного університету, В.С.Прокопчук - за
відувач Дунаєвецьким районним відділом освіти Хмель
ницької області.

Підсумовуючи зроблене, погляди відділу спрямовані на 
молодь, на тих, хто завтра чесно і самовіддано служитиме 
тій високій науці, яка іменується історією. Саме їй присвя
тили своє життя Ж.А.Шевчук, що досліджує основні мо
менти формування мовної політики в Україні; В.І.Дмитрук, 
який прагне знайти взаємозв’язки з подіями 1968 р. в Чехос- 
ловаччині та українським суспільством; А.М.Каньоса, який 
доводить, що історичне краєзнавство стало важливим засо
бом формування національної свідомості на Поділлі в 60- 
80-х рр.

Спираючись на академічні традиції, відділ регіональних 
проблем історії. України Інституту історії України НАН Ук
раїни крокує в майбутнє, шукає своє непересічне місце в 
системі історичних досліджень. І можна бути повністю пе
реконаним в тому, що він зуміє стати правонаступником ті
єї великої справи, започаткованої Українською академією 
наук вже в перші роки її існування.
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Лугова Олен а Іллівн а -
доцент Ін с т и т у т у  туризму Федерації профспілок 
України, народилася в м.Києві у 1928 р. У 1949 р. за
кінчила історичний ф акул ь тет Київського держав
ного університету іл/і.т.шевченка. У 1949 -50 рр. 
викладала історію України в Корсунь-Шевченків- 
ськрл/іу педучилищі. З жовтня 1950 р. по червень 
1989 р. працювала в Ін с т и т у т і  історії України АН 
УРСР. У 1960 р. захистила кандидатську дисерта
цію, брала участь в написанні колективних праць - 
багатотомної “Історії У<раїни" т а  ін. З початку 
70-х рр. працювала в напрямі історичного краєз
навства, брала участь в організаційній та науко
вій підготовці 26-томної "Історії м іс т  і сіл Украї
ни". З 1979 р. по 1989 рік працювала стар ш им  нау-' 
ковим співробітником у  відділі історико-краєзнав- 
чих досліджень. Автор понад 80 наукових праць. 
Досліджує проблеми туристичного краєзнавства.

ОБРІЇ ТУРИСТИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА
‘ і

Приблизно з середини 60-х років XX ст. краєзнавство в 
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Уіфаїні ніби прокинулось від довгої зимової сплячки і, попри 
всі труднощі існування в тоталітарній системі, дозволів і забо
рон з боку партійних й урядових структур, почало своє нове 
сходження. Заснування і подальша діяльність Українського 
Товариства охорони пам’яток історії та культури у 1965 р., 
паспортизація пам’яток історії та культури в кожному ре
гіоні, області, місті, районі та селі у 1972 р., створення 
унікального 26-ти томного видання “Історії міст і сіл Ук
раїни” у 60-70-х рр., відкриття у 1979 р. в Інституті історії 
АН УРСР відділу історико-краєзнавчих досліджень і по
дальша його діяльність, організація роботи над створен
ням енциклопедичного видання “Звід пам’яток історії та 
культури України” - ось ті основні віхи, які характеризу
ють поступ українського історичного краєзнавства на кі
нець XX ст.

І за всіма цими діяннями яскраво вимальовується пос
тать видатного вченого, талановитого організатора науки 
академіка НАНУ П.Т.Тронька. Це йому вдавалося прово
зити між Сціллою і Харибдою Українське товариство охо
рони пам’яток, рятуючи його від ідеологічних звинува
чень з боку правлячих структур, це завдяки його зусиллям 
всупереч потужній протидії було відкрито в Києві Музей 
під відкритим небом, який тепер є окрасою міста, центром 
етнографічних досліджень, об’єктом, який приваблює ба
гатьох відвідувачів і в тому числі іноземних туристів.

У 1979 р. П.Т.Тронько очолив в Інституті історії АН Ук
раїни відділ історико-краєзнавчих досліджень, науковий 
колектив якого розгорнув роботу по висвітленню конкрет
ної історико-краєзнавчої тематики1, а також зробив спро
бу розглянути теоретичні питання і узагальнити практич
ний досвід історико-краєзнавчої діяльності в Україні2. Ок
рім того, у відділі здійснювалась розробка теоретичних 
питань щодо класифікації історико-культурної спадщини 
України в зв’язку з підготовкою видання “Зводу пам’яток 
історії та культури України” та виконувались інші роботи.

Якщо в нових умовах незалежності України проаналі
зувати науковий доробок з історичного краєзнавства 60-х 
- початку 90-х рр., то ми побачимо чимало тих хиб, які 
властиві всій історичній науці, що змушена була існувати
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в тогочасній системі ідеологічного диктату.
Разом з тим, у ті роки було піднято величезний краєз

навчий пласт щодо переважної частини населених пунктів 
України, визначення часу їх заснування. В науковий обіг 
було введено багато нових краєзнавчих матеріалів, дослід
жено і описано значний корпус пам’яток історії та культу
ри, піднято низку теоретичних питань щодо наукового 
визначення понять краєзнавства, його напрямів і функцій.

Саме ця багаторічна робота на ниві історичного краєз
навства заклала основи і перспективи для розвитку інших 
краєзнавчих напрямів, їх індентифікації наукового вивчен
ня. В даному випадку йдеться про туристичне краєзнавс
тво.

Туризм у своїй пізнавальній функції завжди був тісно 
пов’язаний з краєзнавством, оскільки його розвиток, особ
ливо внутрішнього туризму, безпосередньо залежав від 
наявності в тому чи іншому регіоні, населеному пункті іс- 
торико-культурних ресурсів: пам’яток археології, історії, 
архітектури, мистецтва, які заслуговували на увагу публі
ки, могли приваблювати туристів.

Цей зв’язок внутрішнього туризму з історичним краєз
навством особливо зміцнюється у 60-Х-80-Х рр., коли 
швидко зростають його обсяги. Якщо у 1960 р. всіма фор
мами туристсько-екскурсійної роботи в Україні було охоп
лено тільки 529 тис. чол., то у 1970 р. - вже понад 7 млн. 
чол, а у 1985 - близько 50 млн. чол.3. Працівники турист
сько-екскурсійних організацій, які планували і організову
вали нові туристські та екскурсійні маршрути і програми, 
готували для них інформаційно-довідкове забезпечення, 
широко використовували у своїй роботі результати істори- 
ко-краєзнавчих досліджень тих років, залучали нові відо
мості про виявлені пам’ятки, про визначні історичні події.

Розробка краєзнавчої тематики, застосування її до пот
реб туризму здійснювались у туристично-екскурсійних 
організаціях - Бюро подорожей та екскурсій, які діяли у 
Києві, Львові, Донецьку, Севастополі, Ялті та інших міс
тах. При них створювались методичні відділи, які мобілі- 
зовували матеріали з місцевої історії, готували контрольні 
тексти маршрутних інформацій, проводячи для цього як
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самостійні пошуки, так і спираючись на наукові історико- 
краєзнавчі розробки вчених.

Проте ресурсами туризму виступають не тільки істори- 
ко-культурна спадщина, а й пам’ятки природи: дендропар
ки, заповідники, унікальні ландшафти - гори, морські уз
бережжя, ріки, кліматичні умови тощо, тобто до туристич
ного краєзнавства залучався ще один напрям - географічний. 
Також до кола краєзнавчих інтересів туризму залучалися 
соціально-економічні умови в різних регіонах - транспор
тна доступність, рівень розвитку інфраструктури: забезпе
ченість готелями, їдальнями, кемпінгами та іншим серві
сом. Ці краєзнавчі матеріали також були у полі зору пра
цівників туристичної галузі.

В умовах практичного розвитку туристичного краєз
навства постала нагальна потреба його наукового вивчен
ня, індентифікації як одного з краєзнавчих напрямів. Ке
рівництво цією роботою взяв на себе відділ історико-кра- 
єзнавчих досліджень АН України. При ньому було підго
товлено кандидатську дисертацію С.І.Поповича “Розвиток 
туристичного краєзнавства в Україні в 60-80-х рр. XX ст.” 
(науковий керівник - доктор істор. наук В.О.Горбик). В 
роботі розкривалися питання взаємодії туристичного кра
єзнавства з історичним, висвітлювались шляхи формуван
ня нового напряму. Під час захисту С.І.Поповичем канди
датської дисертації в науковій Раді Київського державного 
університету ім. Т.Шевченка в 1994 р. вона отримала по
зитивну оцінку її першого опонента, академіка АН Украї
ни П.Т.Тронька, який наголосив на потребі подальшого 
наукового дослідження даної проблеми.

Базовою установою, де здійснюється наукова розробка 
проблеми туристичного краєзнавства, є Інститут туризму 
ФПУ, притому її науковим керівником виступає академік 
П.Т.Тронько. Він є постійним головою оргкомітетів, які 
проводять Всеукраїнські науково-практичні конференції з 
проблем туризму і, зокрема, туристичного краєзнавства. 
(1992 р. - Черкаси, 1994 р. - Косів Івано-Франківської об
ласті, 1998 р. - Світязь Волинської області). Також при 
Інституті туризму ФПУ засновано періодичне видання 
“Туристично-краєзнавчі дослідження”. Перший його ви
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пуск вийшов у 1998 р. - голова редколегії, канд. істор. на
ук, ректор Інституту П.М.Слободян; другий випуск у 
1999 р. - голова редколегії академік П.Т.Тронько. Наразі 
йде підготовка до публікації третього випуску.

Крім того, редакційно-видавничим відділом Інституту 
туризму ФПУ підготовлено до друку і видано кілька збі
рок наукових статей, авторами яких є вчені багатьох вузів 
і наукових установ України та працівники туристичної га
лузі4.

Внаслідок цієї вагомої науково-видавничої роботи зіб
рано величезний фактичний матеріал з багатьох трсблем 
туризму в Україні, й, зокрема з туристичного кр нзнавс- 
тва. Це дало можливість започаткувати в Інституті туриз
му ФПУ кілька фундаментальних досліджень, а саме “Іс
торію туризму в Україні” та “Туристичне краєзнавство в 
Україні”.

Дослідження обстанньої проблеми має не тільки науко
ве, а й прикладне значення. Адже туристичне краєзнавс
тво є базовою дисципліною при підготовці фахівців для 
туристичної галузі, яку наразі здійснюють в Україні 40 
навчальних закладів. Видання праці з туристичного краєз
навства поліпшить якість викладання цього предмету у 
вузах, сприятиме підвищенню кваліфікації майбутніх фа
хівців туризму.

В Інституті туризму ФПУ створено колектив на чолі з 
проректором інституту С.І.Поповичем, який займається 
теоретичними і концептуальними питаннями з туристич
ного краєзнавства, розробкою плану-проспекту даного 
дослідження. Уже тепер чітко вимальовуються основні те
оретичні положення щодо даної проблеми.

-Туристичне краєзнавство є одним з напрямів загально
го краєзнавства. Воно має свою специфіку, яка обумовлю
ється потребами і завданнями туристичної галузі.

-В основу краєзнавчого вивчення береться не адмініс
тративно-територіальний район - область, місто, село і 
т.ін., або землі, які історично склалися - Волинь, Поділля, 
Бойківщина, як це практикується в історичному краєз
навстві, а окремі територіально-туристичні регіони, що 
склалися в Україні в процесі розвитку туризму. Туристич
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не районування висвітлено в сучасній літературі, а також 
визначено поняття туристичного регіону, туристичного 
району, встановлено їх кількість. За даними М.П.Крачила, 
С.І.Поповича, Н.В.Федоренко їх нараховується 7: Карпат
ський (західний) регіон; Волинсько-Тернопільський (пів
нічно-західний або поліський); Житомирсько-Вінницький 
(буферний); Київський (центральний); Харківський (пів
нічно-східний); Дніпровсько-Донецький (південно-схід
ний); Південний (причорнорський) регіон. Кожний з наз
ваних туристичних регіонів складається з кількох турис
тичних районів, які в свою чергу поділяються на ще мен
ші таксопомічні одиниці5.

Проте роботу з територіально-туристичного району
вання ще не можна вважати повністю завершеною. Вона 
потребує певного доопрацювання і уточнення6.

-В кожному територіально-туристичному регіоні вив
чаються його туристичні ресурси. Під туристичними ре
сурсами спеціалісти розуміють закономірне поєднання 
компонентів природи та історико-культурних об’єктів, які 
виступають як передумова задоволення рекреаційних (оз
доровчих) та пізнавальних потреб людини7.

Весь комплекс туристичних ресурсів вчені поділяють 
на три групи:

1 .Природні ресурси (клімат, водні ресурси - ріки, моря, 
мінеральні джерела та лікувальні грязі, рельєф, Місцевос
ті, печери, рослинний і тваринний світ, національні парки 
і заповідники, мальовничі ландшафти, унікальні пам’ятки 
природи.

2. Історико-культурні ресурси, які включають пам’ятки 
історії, археології, архітектури мистецтва, етнографічні 
об’єкти, ремісничі осередки заклади культури-музеї, скан- 
сери, театри, виставки тощо.

3. Соціально-економічні умови та ресурси - рівень еко
номічного розвитку кожного регіону, транспортна доступ
ність до об’єктів туризму, наявність інфраструктури - го
телів, кемпінгів, їдалень, спортивних комплексів, рекреа
ційних оздоровчих закладів та інших показників для за
безпечення обслуговування туристів, визначення трудо
вих ресурсів для роботи у сфері обслуговування тощо8.
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Як бачимо, туристичне краєзнавство охоплює значно 
ширше коло питань і тем, ніж, наприклад, історичне кра
єзнавство. Його завданням є пізнання як природних, еко
номічних особливостей регіону, всієї історико-культурної 
спадщини, так історичних процесів, видатних подій, що 
відбувались на даній території, вивчення життя і діяльнос
ті видатних людей, які проживали в даному регіоні. Отже, 
до туристичного краєзнавства залучаються історичне і ге
ографічне, які привносять сюди свої методи дослідження. 
Однак туристичне краєзнавство має і свою специфіку - йо
го цікавлять, насамперед, ті події, явища, об’єкти, які за
лишили слід в пам’ятках, що збереглися до наших часів, 
їх можна показати туристам, відвідувачам. Саме цей огляд 
доносить до сучасної людини весь неповторний аромат 
давнини, справляє на неї глибоке враження. Тому відеоряд 
- обов’язкова умова краєзнавчого вивчення для потреб ту
ризму. Важливе значення має краєзнавчий аналіз третьої 
групи туристичних ресурсів в кожному регіоні. Адже від 
них залежать приток туристів в той чи інший регіон, мож
ливості їх обслуговування на рівні сучасних вимог. Вив
чення структури місцевого населення, трудових резервів 
розкриває перспективи для створення робочих місць у 
сфері обслуговування в кожному регіоні. В даному випад
ку туристично-краєзнавчі дослідження можуть використо
вуватися для практичного розвитку туристичної галузі в 
Україні, достатньо перспективної в економічному плані. 
Адже навіть в умовах покищо неподоланої економічної 
кризи вона залишається прибутковою, поповнюючи дер
жавний бюджет країни.

Таким чином, перед туристичним краєзнавством як ок
ремим напрямом наукового краєзнавчого вивчення всіх те
риторій України відкриваються широкі обрії. Однак, фор
муючись при підтримці вчених-краєзнавців і, насамперед 
академіка П.Т.Тронька, цей напрям потребує для свого 
дальшого розвитку також організаційних заходів з боку 
управлінських структур. З огляду на важливість наукового 
вивчення проблем туризму, і в тому числі туристичного 
краєзнавства, можливо потрібно було б створити науковий 
центр. Це дало б великий поштовх для розбудови турис
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тичної галузі, піднесенню її до європейського рівня.

* Див.История завода “Арсенал” им. В.І.Леніна. - К., 1986; 
Репресоване краєзнавство (20-30-і роки) - Київ. - 1991; Памятники 
истории и культуры Украины-Каталог. - К., 1987.

2 Див. Історичне краєзнавство в Українській РСР. Під ред. 
П.Т.Тронька. - К., 1989.

2 Попович С.І. Взаємодія туризму, і краєзнавства в Україні: З 
досвіду роботи 60-80-х років // Розвиток туризму в Україні. 
Проблеми і перспективи. - К., 1995. - С.147.

4 Див. Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи: 
Збірник наукових статей. - К., 1995; Туристичні ресурси України. - 
К., 1996; 3 історії вітчизняного туризму: Збірник наукових статей. - 
К., 1997.

5 Крачило М.П., Попович С.І., Федоренко Н.В. Проблеми 
туристичного районування //Туристичні ресурси України. - К., 1996. 
-С.268.

6 Вечерский В.В. Загальні відомості про історико-культурні 
ресурси в туристичних регіонах України //  Туристично-краєзнавчі 
дослідження. Вип.2. - К., 1999. - С.99 -121.

7 Крачило Н.П. География туризма: Учебное пособие. - К., 1987. 
- С.63.

8 Попович С.І. Туристично-екскурсійні ресурси України: вступ 
до проблеми //Туристичні ресурси України - К., 1996. - С.7-16.
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каньоса Андрій Миколайович —  
пошукай відділу регіональних проблем історії України 
Ін с т и т у т у  історії України НАН України. Народився у 
1973 роціум.кам'янець-Подільському. У 1995 році закін
чив Кам'янець-Подільський державний педагогічний 
університет. Зараз викладач кафедри економічної 
теорії цього ж університету. Підготував дисертацій
не дослідження на ступінь кандидата історичних на
ук на тему: " Розвиток історичного краєзнавства на 
Поділлі (кінець 50-х —  початок 90-х рр. XX cm.)" (науко
вий керівник —  академік П.Т.Тронько). Автор близько 
10 наукових публікацій. Досліджує проблеми історич
ного краєзнавства у 60— 80-х.рр. XX cm.

ПІДГОТОВКА БАГАТОТОМНОЇ “ІСТОРІЇ МІСТ І 
СІЛ УКРАЇНИ” — ОДИН З  ФАКТОРІВ 
ПІДНЕСЕННЯ КРАЄЗНАВЧОГО РУХУ 

НА ПОДІЛЛІ

Глибоке і всебічне дослідження історії населених пунктів 
протягом тривалого часу залишалося однією із провідних тем 
українських істориків та краєзнавців. Важливу роль у розроб
ці зазначених проблем відіграли праці М.Берлінського, В.Зак- 
ревського, ЛПохилевича та багатьох інших. Зважаючи на оп
рацьовані документальні масиви, праці названих авторів доте
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пер не втратили своєї наукової цінності і служать важливим 
джерелом для дослідників.

Надзвичайно важливо, що дослідження історії населених 
пунктів посіло чільне місце у наукових програмах Української 
академії наук, утвореної в листопаді 1918 р. Так, постійна ко
місія для складання історико-географічного словника, очолю
вана О.С.Грушевським, ставила за мету здійснити стислий 
опис населених пунктів, з’ясувавши час їх заснування, сучас
ний стан, напрямки господарювання1. За дорученням комісії 
ряд провідних співробітників, серед них професор Й.Гермай- 
зе, здійснили обслідування ряду населених пунктів Полтав
щини і Полісся.

Водночас професор О.С.Грушевський займався дослід
женням Східної Волині, Є.Ю.Перфецький — Галичиною і 
Холмщиною, М.О.Макаренко — Західною Чернігівщиною, 
В.ПЦербина — Південною Київщиною, Л.П.Добровольський 
— Північною Київщиною, В.Ю.Данилевич — Східним По
діллям, К.О.Лазаревська —  Конотопським повітом на Черні
гівщині2.

Аналізуючи програми підготовки історико-географічного 
словника, можна з повним правом твердити, що у даному ви
падку йшлося про прекрасну ідею, котра у своєму розширено
му вигляді знайшла реальне втілення у підготовці багатотом
ної “Історії міст і сіл України”.

На дослідження історії населених пунктів, залучення до 
цієї роботи кращих наукових та громадських сил націлювала 
також Київська комісія краєзнавства ВУАН, створена в листо
паді 1922 р. у складі академіків А.М.Лободи, О.В.Фоміна, 
І.І.Шмальгаузена, М.П.Василенка, В.І.Липського, П.А.Тутків- 
ського та інших. З цією метою комісією здійснювалося вияв
лення літератури, проводилися прилюдні збори і семінари, го
тувалися пропозиції вищим органам державної влади та уп
равління України3.

Аналогічним чином будувалася діяльність Одеської ко
місії краєзнавців при ВУАН, хоча коло її наукових інтересів 
у більшості своїй обмежувалося найдавнішими сторінками 
історії регіону4.

Різноманітні за своїм змістом, форми дослідження рідного 
краю виробила Слобожанська комісія краєзнавства при ВУ-
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АН, яка функціонувала при науково-дослідній кафедрі історії 
України, очолювану видатним українським істориком акаде
міком Д.І.Багаліємл Зокрема, широкою популярністю корис
тувалися т.зв. краєзнавчі екскурсії, що являли собою як своє
рідну форму виявлення місцевого матеріалу, так і важливий 
засіб популяризації краєзнавчих знань серед широких верств 
населення.

Науково важливий імпульс отримав регіональний підхід у 
вивченні історії України у зв’язку із діяльністю іншого видат
ного українського історика— М.С.Грушевського. З ініціативи 
останнього активно розпочали свою роботу Комісії історії Ки
єва і Правобережної України, Лівобережної України, Полуд
невої України, районованого дослідження Західної України. 
Наскільки ефективними були результати згаданих наукових 
інституцій, засвідчують результати Комісії історії Юієва і 
Правобережної України, очолюваної членом-кореспондентом 
ВУАН В.І.Щербиною. Так, складом її співробітників, за ко
роткий час було проведено дослідження Київських некропо
лів, внесені пропозиції до Київської міськради про переімену- 
вання ряду вулиць і площ, підготовлені до друку збірники 
“Київ та його околиці в історіях і пам’ятках”, “Нові студії з іс
торії Києва”, упорядковано путівник по одному з найдавні
ших європейських міст.

На жаль, у зв’язку з реорганізацією Всеукраїнської акаде
мії наук, діяльність комісій порайонного дослідження України 
поступово згортається. Внаслідок чого, чимало важливих іні
ціатив наукової і творчої інтелігенції республіки так і не знай
шли своєї реалізації. Таким чином, в 20—30-х рр. були ство
рені певні передумови для дослідження і висвітлення історії 
населених пунктів України, підготовлено і опубліковано ряд 
актуальних наукових розвідок, які лягли в основу усієї по
дальшої роботи.

Доречно відзначити, що певні спроби організації системи 
досліджень історії населених пунктів робилися також в другій 
половині 40-х — першій половині 50-х років. Зазначену робо
ту мала очолити спеціальна комісія, створена при президії АН 
України за участю провідних українських вчених, діячів куль
тури. Однак, як довела подальша практика, діяльність комісії 
була малоефективною і обмежувалася лише питаннями коор
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динації роботи у даному напрямку в межах окремих акаде
мічних установ. Водночас, цілком очевидно, що підготовка 
повноцінного літопису історії населених пунктів вимагала 
об’єднання зусиль численних науково-дослідних установ, 
вищих учбових закладів, архівів, музеїв, бібліотек, краєз
навчого активу в різних регіонах республіки. Саме такий 
підхід був вироблений у процесі підготовки багатотомної 
“Історії міст і сіл”, яка стала важливим етапом у розвитку 
українського краєзнавства.

З пропозицією щодо підготовки такого видання на почат
ку 60-х років виступили Інститут історії АН України, Інсти
тут історії партії при ЦК КПУ та Архівне управління при 
Раді Міністрів. їх починання знайшло схвалення і підтрим
ку вищого політичного керівництва України, яке 29 травня 
1962 р. ухвалило постанову про видання на громадських за
садах 26-томного літопису населених пунктів України. Із ці
єю метою ЦК КПУ утворив Головну редакційну колегію, 
котру очолив заступник Голови Ради Міністрів П.Т.Тронько, 
а також визнав за доцільне залучити до роботи ряд мініс
терств і відомств, громадських організацій, творчих спіле к 
тощо. Серед них Міністерство вищої та середньої спеціаль
ної освіти, Міністерство освіти, Міністерство культури, 
Держкомвидав, Академія наук, Архівне управління, Спілки 
письменників, журналістів та інших6.

Безпосередньо на місцях керівництво написанням окре
мих томів було покладено на органи політичного керівництва, 
що зобов’язувалися утворити обласні редакційні колегії, місь
кі та районні комісії, групи сприяння на окремих підприємс
твах, організаціях, установах.

Велику практичну допомогу у формуванні обласних ре
дакційних колегій і налагодженні їх роботи надавала Головна 
редакційна колегія, яка визнала за доцільне закріпити своїх 
представників за окремими областями. Так, за Вінницькою 
областю був закріплений директор Інституту економіки АН 
України О.О.Нестеренко, який особисто контролював вирі
шення організаційних та інших питань7.

Протягом 1962 р. в областях республіки, в тому числі Він
ницькій і Хмельницькій, сформувалися обласні редакційні ко
легії, які стали своєрідними координаційними центрами по
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написанню окремих книг. Так, в червні 1962 р. розпочала ро
боту Вінницька обласна редколегія, очолювана секретарем 
обкому КПУ А.Ф.Олійником. До її складу увійшли зав. відді
лом агітації і пропаганди обкому КПУ В.О.Птущенко, завіду- 
ювач сільськогосподарським відділом обкому КПУ П.Ф.Бала- 
ненко, завідуювач промисловим відділом П,В.Ялтанський, 
директор облдержархіву С.Я.Вінніковецький, завідуювач обл- 
партархівом М.КДубкевич, доцент педінституту І.П.Пшук, 
секретар облвиконкому Г.Н.Косаківський, директор облполіг- 
рафвидаву В.О.Колісніченко, завархівом облвиконкому 
М.В.Козачук, директор краєзнавчого музею М.Шанасенко, 
начальник облстатуправління П.Л.Каян, начальник відділу 
облдержархіву А.Г.Бабенко8. Такою ж представницькою була 
і Хмельницька обласна редколегія, очолювана секретарем об
кому партії МЛ.Мехедою9.

Поступово налагоджувалася робота районних і міських 
комісій та груп сприяння. На Вінниччині їх діяльність спи
ралася на зусилля близько 2-х тисяч ентузіастів вчителів, 
журналістів, краєзнавців-аматорів. Свій важливий етап ста
новлення проходили і районні комісії сприяння підготовці 
Хмельницького тому. Так, Волочиська районна комісія на 
початок 1963 р. налічувала 12 осіб. До її складу увійшли ке
рівники районних організацій і установ, вчителі, дослідни
ки рідного краю, розкріплені за окремими селами. Подібна 
структура дозволяла найбільш ефективно використати по
тенціал місцевих дослідників, зосередити їх увагу на 
розв’язанні найбільш важливих питань10.

В обов’язки комісії входило: збір матеріалів, опрацюван
ня статистичних відомостей, заповнення опитувальних лис
тів, написання окремих нарисів та довідок. У 1964 р. увага 
комісій і груп сприяння була зосереджена на виявленні і 
уточненні імен земляків, що загинули на фронтах Великої 
Вітчизняної війни, брали активну участь в підпільному і 
партизанському русі11.

З метою підвищення фахового рівня краєзнавчого активу 
(членами комісій та груп сприяння) регулярно проводилися 
тематичні наради і семінари. Так, уберезні 1965 р. Вінницька 
обласна редакційна колегія провела одноденний семінар з 
членами редакційних комісій та груп сприяння з питань вияв
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лення та обробки фотодокументальних матеріалів. Перед слу
хачами виступили науковці, архівісти, керівники обласної 
редколегії12.

Цілком очевидно, що розгортання роботи по підготовці то
мів наштовхувалося на ряд об’єктивних труднощів. Йшлося, 
в першу чергу, про відсутність цільових коштів на проведен
ня науково-організаційних і методичних заходів. Наприклад, 
Вінницький сільський і промисловий виконавчі комітети зумі
ли передбачити у своєму бюджеті на підготовку літопису на
селених пунктів лише 2,1 тис. крб. Стільки ж виділили на ці 
цілі Хмельницький сільський і промисловий виконавчі комі
тети. Всього ж по Україні на створення історії міст і сіл 
1964 р. передбачалося 48,5 тис. крб.1-5.

Виняткове значення для організації і проведення роботи 
мало вироблення і оприлюднення в лютому 1963 р. Голов
ною редакційною колегією “Методичних рекомендацій об
ласним редколегіям, міським та районним комісіям по напи
санню історії міст і сіл України”, в яких викладалася науко
ва спрямованість видання, структура та обсяги нарисів та 
томів. Зокрема, відзначалося, що підготовка історії міст і сіл 
мусить стати цільним виданням, а кожний том, нарис місти
ти найважливіші відомості із часу виникнення населеного 
пункту до наших днів.

За затвердженою структурою, кожна книга мала включати 
у себе передмову, історико-економічний нарис про область, 
нарис про обласний центр, нариси про міста обласного підпо
рядкування, які не були районними центрами, нарис про ра
йонний центр із загальною характеристикою району, нариси 
про міста районного підпорядкування, а згодом у алфавітно
му порядку, нариси про селища міського типу і довідки про 
села — центри сільських рад — з характеристикою підпоряд
кованих населених пунктів. Загальний обсяг усього видання 
визначався у 2800—3000 авторські аркуші14.

Додержання положень “Методичних рекомендацій”, забез
печення високого наукового рівня видання покладалося на 
відділ історії міст і сіл, створений в структурі Інституту істо
рії АН України у відповідності із постановою президії АН Ук
раїни від 5 вересня 1963 р.15.

За короткий час своєї роботи співробітники відділу зуміли
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налагодити тісний контакт із місцевими авторами.
Лише у 1964— 1966 рр. вони надали допомогу більш як 

1200 авторам, створили для їх зручності ряд фундаменталь
них картотек із відомостями про населені пункти, видатних 
діячів науки і культури, каталоги дореволюційної преси, нау
кової літератури та ін.16

Дієвою і ефективною формою роботи із обласними редко
легіями, міськими та районними комісіями стало закріплення 
за областями провідних учених Інституту історії АН України. 
Так, член-кореспондент АН України Ф.П.Шевченко мав здій
снювати консультування авторських колективів Хмельницької 
області, доктор історичних наук О.А.Парасунько — Вінниць
кої17. З боку профільного відділу за роботу з цими областями 
відповідав кандидат історичних наук Л.В.Олійник18.

Відділ історії міст і сіл академічного інституту, виходячи із 
кола своїх безпосередніх обов’язків, регулярно здійснював 
рецензування і обговорення як окремих нарисів і довідок, так 
і рукописів у цілому. Так, принципова і зацікавлена дискусія 
навколо рукопису тому “Вінницька область” розгорнулася на 
засіданні відділу історії міст і сіл 23 грудня 1965 р. Думка на
уковців була одностайною — рукопис потребує серйозної до
робки, залучення нових джерел і літератури1* Слушні пора
ди висловив Вінницькій обласній редколегії у своїй рецензії 
від 24 вересня 1968 р. кандидат історичних наук І.М.Шекера, 
який відзначив певний схематизм поданих текстів, відсутність 
належної оцінки висвітлених подій і явищ місцевими автора
ми20. У січні 1969 р. свою думку щодо науково-методичних і 
методичних принципів у роботі довів до відому цієї ж редко
легії старший науковий співробітник Інституту історії АН Ук
раїни, кандидат історичних наук М.Ф.Котляр21.

Таким чином, лише в 1968—69 рр. відділ історії міст і сіл 
Інституту історії АН України п’ять разів розглядав питання, 
пов’язані із підготовкою Вінницького тому, висловлював кон
кретні побажання, пропозиції і рекомендації.

Не меншою увагою була оточена підготовка Хмельницько
го обласного тому, перші підсумки підготовки якого були під
ведені у березні 1967 р. Тоді, обговоривши рукопис, співро
бітники відділу вказали на вузькість джерельної бази, поради
ли авторам критичніше поставитися до наявних джерел22. 24
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вересня 1968 р. розгорнуту рецензію на Хмельницький том 
подав завідувач відділом історії міст і сіл Інституту історії АН 
України, кандидат історичних наук І.С.Слабєєв, який визна
чив основні магістральні напрямки, за якими мала здійснюва
тися остаточна доробка рукописів25. Спираючись на рекомен
дації науковців, у березні 1969 р., Хмельницька обласна ред
колегія подала до Інституту історії АН України для вибірково
го рецензування тексти по Шепетівському і Полонському ра
йонах. Останні, незважаючи на виявлені недоліки і прорахун
ку  у цілому отримали схвальну оцінку фахівців24. Надалі в 
досягненні позитивного результатів відіграло особисте звер
нення голови Головної редакційної колегії П.Т.Тронька від 23 
січня 1970 р. до першого секретаря Хмельницького обкому 
КПУ М.Д.Бубновського, в якому він писав: “За дорученням 
Головної редколегії “Історії міст і сіл України” змушений 
звернутися до Вас у справі підготовки Хмельницького тому. 
15 січня 1970 р. його рукопис вдруге обговорювався в Інсти
туті історії АН України. Але і на цей раз не був остаточно ре
комендований до редагування через його непідготовленість. 
Для подання тому на редагування залишилося надто мало ча
су — 2 місяці, а роботи ще дуже багато. Необхідно, редколе
гії вжити рішучих заходів до того, щоб на початок квітня під
готовка тому була повністю завершена. Прошу Вас, Микита 
Дмитровичу, розглянути стан справ і вжити належних заходів 
до прискорення підготовки тому “Хмельницька область”25.

Одночасно з цим, на допомогу обласним редакційним ко
легіям були зорієнтовані також і інші науково-дослідні інс
титути Академії наук України. Так, академічний Інститут 
археології, спираючись на власний архів, публікації місце
вих авторів, опрацював матеріали про 8 тис. пам’яток архе
ології самих різних періодів. Останнє дозволило представи
ти у томах короткі характеристики мікрорайонів (в межах 
області), які в широкому хронологічному діапазоні і на кон
кретних фактах відображали специфіку поступального про
цесу еволюції суспільства26.

Важливі функції по підготовці томів виконував Інститут 
мовознавства АН України, який розробляв питання мовного 
оформлення багатотомного видання. Підготовлені науков
цями методичні рекомендації “Питання мовної розробки на-
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рису про населений пункт видання “Історії Української 
РСР” широко використовувався редколегіями Вінницької 
та Хмельницької області, районними комісіями, автор
ськими колективами27.

Активно включився у роботу Інститут літератури АН 
України, котрий протягом другої половини 60-х — першої 
половини 70-х рр. надав авторським колективам понад 500 
консультацій. Одночасно із цим, провідні науковці Інститу
ту регулярно виступали в областях із доповідями і повідом
леннями науково-методичного характеру. Так, кандидат фі
лософських наук О.І.Кудін виступив у Вінниці і Хмель
ницькому із змістовними доповідями “Про висвітлення де
яких питань культури в нарисах “Історія міст і сіл Україн
ської РСР”. Він також підготував і надав у розпорядження 
редколегій фундаментальну картотеку друкованих і архів
них джерел із питань культури28.

Цілком очевидно, що підготовка томів “Історії міст і сіл 
України” була б неможлива без активної і зацікавленої 
участі професорсько-викладацького складу вищих учбових 
закладів республіки. На це, зокрема, націлювала Головна 
редакційна колегія, яка, при розгляді засіданні питання про 
участь кафедр суспільних наук, вузів Міністерства вищої та 
середньої спеціальної освіти України 21 жовтня 1964 р., ре
комендувала включати написання нарисів і довідок у плани 
наукової робота, доручати розробку відповідної тематики 
студентам-дипломникам29.

Виходячи із висловлених рекомендацій, обласні редко
легії тісно і плідно взаємодіяли із місцевими вищими уч
бовими закладами, відшуковували нові ефективні форми 
співпраці. Так, Вінницька обласна редакційна колегія, по
чинаючи із середини 60-х років, активно запровадила у 
практику регулярне проведення розширених нарад за 
участю ректорів та завідувачів гуманітарними кафедрами 
вузів, на яких обговорювалися нагальні питання підготов
ки видання30.

Цінний досвід у даному напрямку нагромадили також 
викладачі Кам’янець-Подільського педінституту, який от
римав позитивну оцінку Міністерства освіти України та Го-
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ловної редколегії “Історії міст і сіл України”31.
У цілому лише по Вінницькій області для підготовки 

тому було залучено 45 викладачів, із них 26 докторів та 
кандидатів наук32. Першорядну роль у підготовці рукопи
су Вінницького тому відігравали викладачі Вінницького 
державного педінституту ім.М.Островського, які самос
тійно і у співавторстві підготували ЗО нарисів з 55. Із Він
ницького державного педагогічного інституту до складу 
авторського колективу входило 13 викладачів, які підготу
вали 13 нарисів. Крім того, завкафедрою доцент 
П.С.Кривко був затверджений членом редколегії тому, а 
викладач Й.Г.Тельман працював у науково-редакційній 
групі. У Вінницькому філіалі Київського політехнічного 
інституту на підготовку 12 нарисів було націлено 9 викла
дачів, загальне редагування яких покладено на В.І.Бонда- 
ря. У написання 3-ох нарисів взяли участь викладачі філі
алу Київського торгово-економічного інституту33.

Не менш відповідальну роль у підготовці рукопису ві
діграли викладачі Вінницьких кооперативного та буді
вельного технікумів О.С.Покровська, О.В.Чан, Я.Б.Розен- 
фельд, зусиллями яких були підготовлені нариси про насе
лені пункти Іллінці, Оратів, Літин34.

Характерно, що участь викладачів Вінницьких вузів у 
написанні обласного тому “Історії міст і сіл України” по
зитивно вплинула на організацію навчального процесу. 
Так, ними на основі зібраних матеріалів, було підготовле
но ряд оригінальних методичних розробок по використан
ню краєзнавчого матеріалу в процесі читання норматив
них і спеціальних курсів3*.

Вдумливо використовувався потенціал науковців на 
Хмельниччині. Так, за рішенням обласної редакційної ко
легії та домовленості із ректорами Кам’янець-Подільсько- 
го педагогічного та сільськогосподарського інститутів бу
ла створена науково-редакційна група у складі 9 чоловік, 
звільнених від усіх інших обов’язків, не зв’язаних з дооп
рацюванням нарисів і довідок. Очолив її відомий в Украї
ні історик, доктор історичних наук професор Л.А.Кова- 
ленко3”.
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За короткий період своєї роботи науково-редакційна 
група по підготовці Хмельницького тому зуміла залучити 
до написання і доопрацювання нарисів найбільш кваліфі
кованих фахівців регіону. Так, над томом працювало: 22 
викладача Кам’янець-Подільського педагогічного інститу
ту, які опрацьовували тексти загальним обсягом 9 друкова
них аркушів; 9 викладачів Кам’янець-Подільського сіль
ськогосподарського інституту подали до тому близько 5 
друкованих аркушів, а 7 викладачів Хмельницького техно
логічного інституту —  близько 3 друкованих аркушів. У 
написанні та доопрацюванні нарисів особливо відзначи
лися доцент Кам’янець-Подільського педінституту
А.Ф.Суровий, асистент кафедри Л.В.Баженов, доцент 
Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інститу
ту В.М.Голєв та багато інших37.

Характерну особливість підкреслив у своїй книзі ака
демік АН України П.Т.Тронько. Так, якщо на першому 
етапі (збір та систематизація матеріалів) у створенні тому 
по Хмельницькій області із 5 тис. залучених до роботи на
уковці та викладачі вузів складали 0,8%, то на завершаль
ному етапі (доробка текстів, перевірка матеріалів) цей по
кажчик вже становив 48%38 Отже, використання знань, 
досвіду, навичок наукової роботи професорсько-викла
дацького складу вищих учбових закладів став неодмінною 
умовою успішного завершення написання Вінницького та 
Хмельницького томів “Історії міст і сіл України”.

Не менш вагомий внесок у підготовку унікальної праці 
внесли архівні установи республіки і, в тому числі Він
ницької та Хмельницької областей. їх зусиллями у корот
кі терміни велося доукомплектування фондів, які могли б 
бути використані обласними редколегіями та авторськими 
колективами. Так, якщо на 1 січня 1962 р. у державних ар
хівах республіки було зосереджено близько 19 млн. справ, 
то за наступне десятиріччя їх кількість збільшилась до ЗО 
млн. За цей же період близько 7 млн. справ надійшло до 
районних архівів, причому, як свідчить О.Г.Мітюков, у 
процесі дослідження історії міст і сіл розпочалося їх масо
ве використання39.

По розробці джерельної бази видання широку за свої- 
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ми спектрами діяльність здійснювали Вінницький, Хмель
ницький державні та партійні, Кам’янець-Подільський 
міський архіви. Йшлося, у першу чергу, про виявлення тих 
документальних масивів, які, у силу різних причин, були 
відсутні в областях. Із цією метою співробітники Хмель
ницького обласного державного архіву здійснили опрацю
вання і копіювання у ряді центральних державних архівів 
СРСР, УРСР, інших державних обласних архівах України, 
серед них у Центральному державному історичному архі
ві СРСР, Центральному державному архіві Жовтневої ре
волюції СРСР, Центральному державному історичному 
архіві УРСР, Центральному державному архіві Жовтневої 
революції УРСР, Житомирському обласному державному 
архіві. Одночасно з цим, ХОДА встановив тісні зв’язки з 
своїми визначними земляками, зібрав і зафондував близь
ко 200 сторінок їх спогадів40.

У відповідності із планами обласної редколегії Він
ницький обласний партійний архів здійснював виявлення 
документальних матеріалів в партійному архіві Інституту 
історії партії при ЦК КЕТУ. Всього було виявлено і копійо
вано 640 аркушів документів, присвячених найбільш важ
ливим і значущим подіям із історії регіонів41.

У процесі розробки джерельної бази обласними редко
легіями ставилося питання щодо використання тих доку
ментальних фондів, які раніше були закриті для дослідни
ків, зокрема, відомчого архіву Ради Міністрів України. За 
дорученням заступника Голови Ради Міністрів України 
П.Т.Тронька у першій половині 60-х років було проведено 
опрацювання і класифікація наявних у ньому матеріалів. 
Як з ’ясувалося, за 1936— 1960 рр. у ньому перебувало на 
зберіганні близько 52 тис. документів. Серед них: по про
мисловому будівництву —  7374, сільському господарству 
— 9032, транспорту, зв’язку, шляховому господарству — 
1263, по плануванню, матеріально-технічному забезпечен
ню, фінансах, торгівлі і житлово-комунальному госпо
дарству —  3432, по культурі, мистецтву, освіті —  1991, 
охороні здоров’я і соціальному забезпеченню —  1102, ін
ших галузях —  2759842. За поданням Головної редколегії 
було розглянуто питання про передачу цих матеріалів на
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зберігання до Центрального державного архіву Жовтневої 
революції.

Одним із першорядних завдань Вінницького та Хмель
ницького обласних державних архівів було надання науко
во-методичної допомоги авторам нарисів та довідок, ос
кільки переважна більшість із них не мала досвіду роботи 
із архівними документами. Наприклад, у Хмельницькій 
області приблизно 85% дослідників працювало в архівах 
уперше43.

Виправданою формою надання такої методичної допо
моги стало створення в архівах картотек та каталогів.

Цінний досвід по каталогізації фондів, набутий Він
ницьким обласним державним архівом, був відзначений 
Головною редакційною колегією видання в особі завідую
чого відділом історії міст і сіл Інституту історії АН Украї
ни О.О.Парасунько. Наскільки ефективно проходила ро
бота у згаданій архівній установі, засвідчує зростання 
кількості карток у систематичному і географічному ката
логах. Так, якщо на початку 1965 р. налічувалось 61 тис. 
карток 44 то на 1 січня 1967 р. —  вже 103,5 тис. карток 45.

Хмельницький обласний державний архів розпочав ро
боту по створенню систематичного і географічного ката
логів у 1963 р. До 1967 р. у ньому нараховувалося понад 
67 тис. карток 46.

На допомогу авторським колективам “Історії міст і сіл 
України” Хмельницький обласний партійний архів підго
тував ряд довідкових матеріалів і картотек. Серед них: до
відник змін найменувань колгоспів, хронологічні довідни
ки рішень пленумів та бюро обкому, окружкомів та пові
тових комітетів КПУ, покажчик матеріалів опублікованих 
у обласних та районних газетах (1665 карток) та інші47.

Внаслідок такої копіткої роботи у республіці склалася 
струнка система систематичних, іменних, географічних 
каталогів, які на початок 1973 р. налічували близько 1,6 
млн. карток48.

Необхідно відзначити, що працівники архівних уста
нов брали безпосередню участь у підготовці нарисів та 
довідок. Співробітники Вінницького облдержархіву 
С.Л.Вінніковецький, А.А.Міняйло, Є.П.Пожар виступили
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авторами і співавторами нарисів про мм.Вінницю, Козя- 
тин, Гайсин, Кашивку, смт.Крижополь, Дашів, с.Плисків, 
інших населених пунктів49. Сім нарисів подав на розгляд 
редколегії директор Хмельницького облдержархіву
І.В.Гарнага 50.

Всього архівними працівниками України написано 536 
історичних нарисів і 352 історичні довідки з історії насе
лених пунктів, прорецензовано 370 історичних нарисів і 
2255 історичних довідок, перевірено посилання на архівні 
джерела в 65 нарисах і 3000 довідках, вичитано верстки 
600 нарисів і 3000 довідок, виконано близько 1400 тематич
них запитів, з них біля 1 тис. з позитивним результатом51.

Доцільно відзначити, що робота архівних установ По
ділля по підготовці багатотомної “Історії міст і сіл” стала 
важливим імпульсом для впорядкування і видання цілого 
ряду документальних збірників. Так, Хмельницький об
ласний державний та партійний архіви у процесі роботи 
над літописом населених пунктів підготували і видали три 
документальні збірники, присвячені історії регіону пер
шої чверті XX століття5*.

Розробка нових документальних масивів на рівні об
ласті, районів, сіл дозволила архівістам Хмельниччини 
приступити до видання збірників документів з історії ок
ремих сільськогосподарських підприємств. Так, 1969 р. 
побачив світ збірник документів з історії колгоспу с.Лета- 
ви, а дещо пізніше —  з історії колгоспу “Україна” с.Лісо- 
води. Велику зацікавленість в їх підготовці виявили двічі 
Герої Соціалістичної Праці Д.В.Бойко та Г.І.Ткачук53.

Цілком очевидно, що видання багатотомної “Історії 
міст і сіл України” було неможливе без тієї великої та ба
гатогранної роботи, яку здійснили працівники державних, 
наукових, відомчих бібліотек, що вже на перших етапах 
активно включилися у роботу. У відповідності із планами 
Головної редакційної колегії на співробітників Державної 
історичної бібліотеки України було покладене опрацюван
ня, розпис літератури і періодичних видань із питань істо
рії Центральної наукової бібліотеки АН України —  еконо
міки, історичної географії і статистики, Державної рес
публіканської бібліотеки ім.КПРС —  про розвиток про
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мисловості і сільського господарства, державної республі
канської медичної бібліотеки —  про розвиток охорони 
здоров’я, Книжкової палати України, наукових бібліотек 
вузів республіки —  про розвиток науки, освіти, мистецтва, 
співробітники обласних, міських, районних бібліотек опи
сували відповідні місцеві видання. Як справедливо зазна
чає академік П.Т.Тронько, завдяки такій організації по роз
поділенню роботи між бібліотеками значною мірою вдало
ся уникнути дублювання у бібліографічному описі літера
тури і набагато скоротити час створення краєзнавчого до
відково-бібліографічного апарату54:

Виходячи із специфіки багатотомного видання, науко
во-методичне керівництво по створенню довідково-біблі
ографічного апарату взяла на себе Державна історична 
бібліотека України, яка оперативно налагодила зв’язок із 
обласними редакційними колегіями, обласними бібліоте
ками. Наприклад, лише протягом червня—липня 1963 р. 
співробітники ДІБ України обговорювали і вирішували 
питання прискорення розпису місцевих джерел із своїми 
колегами із Хмельницької і Вінницької обласних бібліо
тек55. Цій же меті служило проведення республіканської 
наради бібліографів у м.Каневі (1964 р.), республіканської 
наради із питань краєзнавчої роботи бібліотек у м.Києві 
(1965 р.), республіканської наради директорів обласних 
бібліотек із питань підготовки “Історії міст і сіл України” 
(17— 18 лютого 1967 р.), семінару бібліографів-краєзнав- 
ців обласних та наукових бібліотек (28 лютого —  1 берез
ня 1967 р.) 56.

Одночасно із цим, Державна історична бібліотека Укра
їни розпочала створення довідково-бібліографічної карто
теки із історії населених пунктів. На 1965 р. її співробітни
ками була складена картотека, яка налічувала понад 150 
тис. карток. На кінець 70-х рр. зведена картотека ДІБ Ук
раїни відображала близько 400 тис. різноманітних дже У
рел'57

У їх формуванні важливу роль відіграло Міністерство 
культури України, яке регулярно замовляло бібліоірафічні 
довідки у бібліотеках Москви, Вільнюса, Кракова 58.
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Зазначені картотеки активно використовувалися дос
лідниками Вінницької і Хмельницької областей. Так, лише 
протягом 1965— 1967 рр. нею скористалися 25 авторів 
Вінницького тому і 19 —  Хмельницького59.

Спираючись на належну науково-методичну допомогу 
із боку Державної історичної бібліотеки, активізувало 
свою роботу по розробці краєзнавчої бібліографії Хмель
ницька та Вінницька обласні бібліотеки. Так, Хмельниць
ка обласна бібліотека до кінця 70-х рр. сформувала док
ладні систематичну та географічну картотеки, які налічу
вали понад 13 тис. карток. Із цією метою співробітниками 
бібліотеки було опрацьовано і аналітично розписано по
над 900 книжкових видань. Серед цих: радянського періо
ду —  697 примірників, дожовтневого періоду —  176, ін
шомовних —  9, періодичних видань —  71. Крім того, про
тягом написання вони підготували для обласної редакцій
ної колегії авторського колективу, науково-редакційної 
групи 264 списки літератури, видали 391 бібліографічну 
довідку60.

Робота над томом обумовила створення у Хмельниць
кій обласній бібліотеці ім.М.Островського відділу краєз
навства, в якому було зібрано близько 1400 одиниць літе
ратури, яка зберігалася у бібліотеці. Серед них повні ком
плекти “Архива Юго-Западной Руси”, “Подольских епар
хиальных ведомостей”, “Волынских епархиальных ведо
мостей”, “Трудов Подольського епархиального историко
статистического комитета”, “Экономической жизни Подо- 
лии”, збірники документів, статистичні довідники, матері
али обласних краєзнавчих конференцій, монографії і бро
шури місцевих наукових працівників.

Зазначеним книжковим фондом протягом 60-х рр. ско
ристувалося більше 200 авторів тому. їм було видано 
26080 примірників видань, проведено 77 групових кон
сультацій. Крім того, Хмельницькі краєзнавці зуміли ско
ристатися літературою із історії Поділля, надісланою по 
міжбібліотечному абонементу. Таким чином, було отрима
но 1075 примірників книг і журналів61.

Не менш результативною була діяльність по розробці 
довідково-бібліографічного апарату “Історії міст і сіл”
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Вінницької обласної бібліотеки ім.К.Тімірязєва. За час 
підготовки тому вінницькими бібліографами було аналі
тично розписано близько 5 тис. примірників книг, журна
лів, газет, серед яких 1200 видань дожовтневого періоду. 
Оскільки значна їх частина публіковалася іноземними мо
вами, у першу чергу, польською мовою, то для полегшен
ня роботи авторів при бібліотеці працювала спеціальна 
група перекладачів, які на замовлення обласної редакцій
ної колегії переклали біля 400 сторінок виписок із тек
стів62.

У плані надання допомоги авторським колективам літо
пису населених пунктів важливе значення мало видання 
бібліографічних покажчиків. Так, у 1964 р. Хмельницька 
обласна бібліотека ім.М.Островського упорядкувала і ви
дала бібліографічний покажчик “Історія міст і сіл Хмель
ницької області”, який складався з 3-х частин. Згаданий 
покажчик, що висвітлював історію області із найдавніших 
часів і до наших днів був розісланий районним і сільським 
бібліотекам, районним комісіям сприяння по написанню 
тому63.

Дещо пізніше бібліографічний покажчик “Література 
до написання історії міст і сіл Вінницької області” був ви
даний Вінницькою обласною державною бібліотекою 
ім.К.А.Тімірязєва64.

Загалом, як переконуємося, самовіддана праця бібліо
течних працівників дала можливість авторському колекти
ву “Історії міст і сіл України” використати надзвичайно 
широке коло друкованих джерел. Зокрема, для написання 
нарисів і довідок у бібліотеках республіки було викорис
тано 65 видів документальних джерел та наукової літера
тури. Серед них: 385 назв документальних збірників, 1458 
одиниць документального матеріалу, опублікованого у га
зетах, журналах, інших друкованих виданнях, більше 2 
тис. 800 офіційних матеріалів (звітів, доповідей, протоко
лів, повідомлень), 8670 назв наукової літератури (збірники 
статей, монографії, наукові записки тощо), 5400 статис
тичних видань та статистичних оглядів, 976 довідників, 
понад 10 тис. назв краєзнавчих видань та матеріалів, біль
ше 500 назв наукових та громадсько-політичних журна
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лів65
Позитивним моментом у підготовці багатотомної “Істо

рії міст і сіл України” стало залучення до роботи творчих 
спілок. Так, основні напрямки співробітництва між Голов
ною редколегією видання і Спілкою письменників Украї
ни були накреслені на засіданні 4 березня 1965 р.66. Як до
вела практика, подібна співдружність стала обопільно ко
рисною як для науковців, так і літераторів. Реальною запо
рукою підготовки унікальної багатотомної праці стала за
цікавлена участь у роботі багатотисячного загону краєз
навців, навіть тих, які офіційно не входили до складу об
ласних редколегій, районних комісій, авторських колекти
вів. Останні уточнювали ряд важливих подій і фактів, до
повнювали нариси і довідки своїми спогадами. У фондах 
Головної та обласних редакційних колегій нами виявлено 
численні листи, що свідчать про реакцію краєзнавців на 
підготовку праці. Так, 4 листопада 1969 р. І.В.Соловйов із 
м.Макушино Курганської області надіслав цікаві за своїм 
змістом матеріали, які були направлені до Вінницької об
ласної редколегії6'. У іншому випадку, 24 травня 1970 р. 
пропозиції краєзнавців У.Маглана, Г.Ступницького, 
С.Умуза та інших були надіслані Головною редколегією до 
Хмельницької обласної редколегії із проханням викорис
тати їх як при підготовці тому, так і публікаціях у обласній 
та районній пресі68.

Цілком слушними для Хмельницької обласної редколе
гії стали також поради директора Славутської середньої 
школи №2 К.К.Пясецького, який зробив ряд уточнень і до
повнень у висвітлення діяльності підпільних та патріотич
них груп на Поділлі 69.

Значення участі краєзнавчого активу у підготовці “Істо
рії міст і сіл” підкреслив у своїй рецензії на багатотомник 
відомий історик академік І.І.Мінц, який писав: “Без цих 
ста тисяч ентузіастів навряд чи можна було створити таку 
фундаментальну працю” ' 0.

Протягом 1971— 1972 рр. Вінницький та Хмельниць
кий томи пройшли свою апробацію і були схвалені до дру
ку. Значення цього важливого факту, як і публікації всього
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видання, важко переоцінити.
По-перше, робота над “Історією міст і сіл України” ста

ла важливим імпульсом для розвитку наукових, громад
ських і шкільних форм історичного краєзнавства. На це, 
зокрема, звернули увагу Бюро відцілення історії АН СРСР, 
яке 5 лютого 1974 р., заслухавши доповідь голови Голов
ної редколегії П.Т.Тронька, ухвалило постанову “Про дос
від підготовки та видання “Історії міст і сіл УРСР” в 26. то
мах”. У ній, зокрема, говорилося:

“ 1. Схвалити позитивний досвід видання на громад
ських засадах у Українській РСР наукової серії книг “Істо
рія міст і сіл Української РСР” у 26 томах. Рекомендувати 
науковим закладам союзних республік Сибірського відді
лення та філіалів АН СРСР, автономних республік СРСР 
використати науково-організаційні принципи і методику 
роботи Головної редколегії і авторського колективу цього 
видання...

2. Враховуючи важливість керівництва розробкою 
проблем наукового краєзнавства, доручити Інституту істо
рії СРСР АН СРСР внести пропозиції про координацію 
досліджень у цій галузі і забезпечити науково-методичну 
розробку проблем історичного краєзнавства”71.

По-друге, джерельна база, розроблена при підготовці 
томів, сформовані стрункі системи каталогів у архівах і 
бібліотеках стали важливою основою для дослідження 
краєзнавчої тематики у республіці.

По-третє, у ході роботи над літописом населених пун
ктів значною мірою росла кваліфікація краєзнавців-амато- 
рів, сформувалися їх навички наукової праці. 1

1 Полонська-Василенко Н.Д. Українська Академія наук. - К., 
1993. - С. 32-33.

2 Звідомлення про діяльність Української Академії наук у Києві 
до 1 січня 1920 р. - К., 1920. - С. 7-9.

3 Звідомлення Всеукраїнської Академії наук у Києві 1923 р. (з 
нагоди 5-річчя існування Академії (1918-1924)). - К., 1924. - С. 36.

4 Вісник Одеської комісії краєзнавства при Українській
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Академії наук. Секція соціально-історична. - Одеса, 1929. - №4-5. - 
С .З.

5 Кравченко В.В. Д.И.Багалей: Научная и общественно- 
политическая деятельнрость. - Харьков, 1990. - С. 104-105.

6 Тронько П.Т. Летопись дружбы и братства. - К., 1981. - С. 17.
7 ЦЦАВО України. - Ф. 4633, on. 1, спр. 5. - Арк. 52.
8 Там само. - Спр. 65. - Арк. 1.
9 Там само. - Спр. 1. - Арк. 3.
10 Там само. - Спр. 89. - Арк. 8, 16.
11 Там само. - Арк. 1,4.
12 Там само. - Арк. 8.
13 Там само. - Спр. 13. - Арк. 7.
14 Тронько П.Т. Вказ. праця. - С. 20.
15 Там само. - С. 22.
16 ЦЦАВО України. - Ф. 4633, on. 1, спр. 60. - Арк. 100-101.
17 Там само. - Арк. 4.
18 Там само. - Арк. 12.
19 Там само. - Спр. 14. - Арк. 34-48.
20 Там само. - Спр. 26. - Арк. 46.
21 Там само. - Спр. 29. - Арк. 4.
22 Там само. - Спр. 30. - Арк. 36.
23 Там само. - Спр. 26. - Арк. 47.
24 Там само. - Арк. 51.
25 Там само. - Спр. 33. - Арк. 3.
2^ Там само. - Спр. 61. - Арк. 1.
27 Там само. - Арк. 26.
28 Там само. - Арк. 18-20.
29 Там само. - Спр. 1. - Арк. 72.
30 Там само. - Спр. 26. - Арк. 35.
31 Там само. - Спр. 58. - Арк. 11.
32 Там само. - Спр. 122. - Арк. 81.
33 Там само. - Спр. 65. - Арк. 26.
34 Там само.
33 Там само. - Спр. 122. - Арк. 86.
36 Там само. - Спр. 26. - Арк. 51.
37 Там само. - Спр. 89. - Арк. 37-38.
38 Тронько П.Т. Вказ. праця. - С. 78-79.
39 Мітюков О.Г. Джерельна база "Історії міст і сіл Української 

РСР"// Архіви України. - 1973. - №4. - С. 26-27.
40 Кириченко І. Архівне будівництво у Хмельницькій обалсті // 

Архіви України. - 1968. - №4. - С. 21.
ЦЦАВО України. - Ф. 4633, on. 1, спр. 65. - Арк. 5.
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42 Там само. - Спр. 2. - Арк. 10.
43 Там само. - Спр. 89. - Арк. 51.
44 Там само. - Оп. 2. спр. 12. - Арк. 4-5.
45 Там само. - On. 1, спр. 65. - Арк. 6.
46 Там само. - Спр. 89. - Арк. 20.
47 Там само. - Арк. 52.
48 Там само. - Спр. 91. - Арк. 11.
49 Там само. - Спр. 59. - Арк. 34.
50 Там само. - Спр. 108. - Арк. 3.
51 Там само. - Спр. 59. - Арк. 41.
52 Там само. - Спр. 89. - Арк. 8.
53 Там само. - Спр. 111. - Арк. 101.
54 Тронько П.Т. Вказ. праця. - С. 26-27.
55 ЦЦАВО України. - Ф. 4633, on. 1, спр. 63. - Арк. 59.
56 Там само. - Арк. 63.
57 Тронько П.Т. Вказ. праця. - С. 29.
58 ЦЦАВО України. - Ф. 4633, on. 1, спр. 5. - Арк. 50.
59 Там само. - Спр. 63. - Арк. 58.
6° Там само. - Ф. 4366, on. 1, спр. 89. - Арк. 39.
61 Там само. - Спр. 89. - Арк. 39.
62 Там само. - Спр. 5. - Арк. 12.
63 Там само. - Спр. 89. - Арк. 50.
64 Тронько П.Т. Вказ. праця. - С. 27.

ЦЦАВО України. - Ф. 4633, on. 1, спр. 63. - Арк. 3.
66 Там само. - Спр. 14. - Арк. 26.
67 Там само. - Спр. 27. - Арк. 1-49.
68 Там само. - Спр. 23. - Арк. 29.
^9 Там само. - Спр. 40. - Арк. 16.
70 Літературна газета. - 1977. - 3 квітня.
71 ЦЦАВО України. - Ф. 4633, on. 1, спр. 44. - Арк. 6-7.
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Савчук Віктор Олексійович —  
керівник Кам'янець-Подільського сектору Головної 
редколегії серії книг "Реабілітовані історією”. Наро
дився у 1946 р. у с.В-Березна на Хмельниччині. У 1977р. 
закінчив Кам'янець-Подільський педагогічний інсти
тут. Працював на комсомольській та партійній 
роботі. З 1993 р. - старший науковий співробітник 
відділу по розробці архівів вунк-дпу-нквс-кдв. у 
1987 р. захистив дисертацію на ступінь кандидата  
історичних наук по темі: "історичне краєзнавство 
в Україні. 1965— 1975 (на матеріалах громадських
?Ьорм вивчення історії Великої Вітчизняної війни) 
науковий керівник —  академік п.т.Тронько). член- 

кореспондент Української академії історичних наук, 
заступник головного редактора журналу "крає
знавство". Автор більше 70 наукових публікацій. 
Заслужений працівник культури України. Досліджує 
історію краєзнавчого руху в Україні в XX cm.

ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО В* УКРАЇНІ
наприкінці 20-х - на початку 30-х років X X  ст.

Період кінця 20-х - початку 30-х років посідає важливе
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місце в історії краєзнавчого руху України. Саме на цей час 
припадає епогей у його розвитку та початок розгону краєз
навчих організацій, репресій проти окремих краєзнавців, 
організаторів краєзнавчого руху. Важливо відзначити, що 
дослідники краєзнавства по-різному ставляться до оцінки 
періоду 20-30-х років. Академік НАН України П.Т. Тронько 
визначає його як "злет краєзнавства", "золотий час краєз
навства"1. На таких позиціях знаходиться і академік РАН 
С.О. Шмідт, визначаючи його як "золоте десятиріччя" ра
дянського краєзнавства, мотивуючи тим, що у 20-х роках 
краєзнавство сприймалося як "одне із характерних явищ Ра
дянської Росії", його визнавали "масовим історико-культур- 
ним явищем", про його важливість йшлося у резолюціях 
з'їздів Рад, а краєзнавчі товариства характеризувалися як 
"органи самопізнання країни"*.

Наводячи таку оцінку зауважимо, що українське краєз
навство мало свої характерні відмінності від російського. 
По-перше, загальнонаціональних ознак воно набуло лише у 
період Української революції. По-друге, краєзнавство Укра
їни формувалося спершу- під могутнім пресом царської ан
тиукраїнської політики, а згодом в. атмосфері постійної не
довіри більшовицької влади, на яке вона вішала ярлики на
ціоналізму, патріархальщини, аполітичності. По-третє, на 
відміну від російського, українське краєзнавство зовсім не 
отримувало державних асигнувань, а існувало лише на іні
ціативі його організаторів та підтримці поціновувачів. По- 
четверте, українське краєзнавство як загальнонаціональна 
субстанція формувалося в умовах гострого протистояння у 
період національно-визвольних змагань. Звідси перед ним 
гостро постало питання насамперед збереження національ
но-культурної спадщини у період воєнних лихоліть, повер
нення вивезених культурних цінностей тощо. І останнє, 
краєзнавство України у силу історичної специфіки не було 
єдиним організмом, воно складалося із різних шкіл і, на 
превеликий жаЗіь, їх натхненники та ідеологи часто-густо 
через амбітність створювали непотрібну конкуренцію, нап-. 
руженість у відносинах, що згодом було вміло використано 
владою у час політичних репресій.
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Зовсім протилежної оцінки притримується ряд молодих 
дослідників, зокрема, В.І. Очеретянко,

закликаючи не ідеалізувати краєзнавчий рух 20-х років. 
Він підкреслює, що у цілому краєзнавчий рух не виправдав 
покладених на нього історичних завдань у рамках політики 
коренізації, що мала на меті національно-культурне відрод
ження українського народу. Це зокрема стосується реалізації 
Горківської ідеї підготовки історії фабрик і заводів, результа
тивності руху за збереження пам'яток історії та культури. 
Дослідник стверджує, що період 20-30-х років не лише не був 
часом піднесення українського краєзнавства, а й до певної мі
ри загальмував серйозні наукові дослідження рідного краю. 
Нав’язування марксистсько-ленінської методології, підміна 
наукових підходів примітивними схемами, намагання поста
вити краєзнавство на службу вирішення тогочасних еконо
мічних проблем, ліквідація започаткованих у дожовтневий 
період науково-дослідних і громадських організацій, постій
не переслідування, а то й відлучення від роботи провідних 
учений найнегативнішим чином вплинуло на подальший роз
виток краєзнавчих досліджень3.

Більш поміркованими оцінками позначаються роботи В.В. 
Ченцова4, 0.А. Удода5, А.ІО. Тедоровича6. Зокрема О.А. Удод 
при оцінці краєзнавства кінця 20 - початку 30-х років пози
тивно оцінює вклад інституцій Всеукраїнської академії наук у 
розгортання історико-краєзнавчих досліджень, таких як кра
єзнавчі комісії Київської, Слобожанської, Одеської, комісії 
порайонного дослідження України, одночасно підкреслюю
чи, шо краєзнавство початку 30-х років уже не могло відігра
вати помітної ролі у громадському житті України, впливати 
на дослідження регіональних проблем.7

Серед дослідників, які притримуються такої ж оцінки, зна
ходиться і Л.Л. Бабенко, яка вперше порушила ці проблеми. 
Однак відсутність нових джерел не дозволило дослідниці 
розставити акценти у цьому питанні8.

Вочевидь, всі ці думки мають право на існування. З однієї 
сторони, краєзнавство у 20-х роках насправді пустило міцні 
корені у суспільство. Воно привертало увагу до пекучих 
проблем дослідження історії, до збереження історико-куль- 
турної спадщини, розвитку народних традицій. Його харак-
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навців краєзнавчих організацій могла б задовольнити 
владні структури, які на той час проголосили політику ук
раїнізації. Однак це не відповідало стратегічній меті полі
тичного і державного керівництва, яке не влаштовував де
мократичний за своїм змістом краєзнавчий рух, що об'єд
нував у своїх лавах представників різних верств населен
ня на ниві любові до власної історії, культури, мови. Від
мовляючись від політики НЕПу, владні структури все 
більше і більше проштовхували в суспільну свідомість те
зу про загострення класової боротьби, про посилення опо
ру соціалістичним перетворенням.

Різноманітні1 наукові товариства, гуртки краєзнавства, 
літературно-драматичні гуртки, товариство ім. Леонтови- 
ча та інші бачилися владі як форма "обробки української 
громадськості в антирадянському шовіністичному дусі"31. 
Краєзнавчий рух з його демократичними традиціями не 
вписувався у жорсткі рамки тоталітарної системи, що по
чала формуватися. Це було основною причиною того, що 
на краєзнавство чекала не райдужна перспектива і воно 
мало бути згорнуте. Другою причиною стала боротьба із 
"стихійністю", яка знову ж таки не вписувалась у жорсто
кі рамки регламентації життя як елементу тоталітаризму. 
По-третє, владні структури поставили за мету встановити 
ідеологічний контроль над суспільним життям, і краєз
навство як основна форма самоорганізації інтелігенції 
стояло на перешкоді цього шляху.

Про реальність таких намагань засвідчує атмосфера, що 
склалася навколо Українського Комітету краєзнавства, обра
ного на 1-й Всеукраїнській краєзнавчій конференції, що 
проходила у Харкові 28-31 травня 1926 року. Саме форму
вання названого комітету засвідчило про недовіру до широ
кого кола учених, провідних краєзнавців. Комітет створю
вався на основі делегування від різних організацій, установ, 
таких як Укрдержплан, Упрполітосвіта, ЦК Наумен, ЦК 
ЛУСМ та ін. Спершу була думка обрати на голову комітету 
секретаря ВУЦВКу О.І. Буценка, однак він цього не захотів. 
Тоді комітет очолив М.І. Яворський, який виконував ці 
обов'язки до 1928 року32.
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історії, культури, точних та економічних наук. У цьому пе
реліку міститься більше ЗО назв тільки термінологічних 
словників22. За даними Етнолого-Краєзнавчої секції кафед
ри історії України, що обстежувала картки Книжкової пала
ти УСРР, список краєзнавчої літератури складав близько 
1200 примірників, із них окремо виданих - 100023. У мате
ріалах до краєзнавчої бібліографії України, підготовленої 
співробітником ВБУ Ф. Максименком, що охоплювала пері
од з 1847 по 1929 рік і видана у 1930 році, наведено більше 
1200 назв літератури24. Це видання складається із 12 розді
лів. Перший характеризує літературу, що стосується всієї 
України, у решті 11 розділах зібрана бібліографія по колиш
ніх губерніях України (Бессарабії, Волині, Донеччині, Кате- 
ринославщині, Київщині, Поділлі, Полтавщині, Таврії - 
Крим, Харківщині, Чернігівщині, Херсонщині)25. Все це, не 
рахуючи величезної кількості краєзнавчих публікацій у пе
ріодичній пресі.

Значний здобуток у історико-краєзнавчих дослідженнях 
мали наукові товариства. Наприклад, у 1928-1929 роках 
Одеське наукове товариство провело 86 засідань, на яких 
розглядалася низка актуальних питань історико-краєзнавчо- 
го характеру26. За цей час видруковано збірник з творами 
Песталоцці, 2 збірника праць природничо-математичної 
секції, 3 збірника праць соціально-економічної секції, праці 
Комарова про Максимовича. На це затрачено 3222 крб.27 
45 праць видрукувало наукове товариство на Донеччині 
(Луганську)28.

37 засідань у 1928 році влаштувало Товариство дослідни
ків української історії, письменства та мови у Ленінграді, на 
яких було розглянуто 52 доповіді, що торкалися актуальних 
питань29. У 1927-1928 роках 131 засідання, на яких було 
розглянуто 141 доповідь і повідомлення, провело Харків
ське наукове товариство. Ним за цей короткий проміжок ча
су видано другий том 1-2, 3 книги Українського медичного 
архіву, Бюлетень постійного комітету кров'яних угрупувань 
(перший том - у двох книгах), Вісника природознавства (7 
номерів), три бюлетеня Харківського наукового товариства. 
Все це разом склало 96,5 арк. у 101324 відбитки30.

Здавалося, що така результативність у діяльності краєз
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навців краєзнавчих організацій могла б задовольнити 
владні структури, які на той час проголосили політику ук
раїнізації. Однак це не відповідало стратегічній меті полі
тичного і державного керівництва, яке не влаштовував де
мократичний за своїм змістом краєзнавчий рух, що об'єд
нував у своїх лавах представників різних верств населен
ня на ниві любові до власної історії, культури, мови. Від
мовляючись від політики НЕПу, владні структури все 
більше і більше проштовхували в суспільну свідомість те
зу про загострення класової боротьби, про посилення опо
ру соціалістичним перетворенням.

Різноманітні1 наукові товариства, гуртки краєзнавства, 
літературно-драматичні гуртки, товариство ім. Леонтови- 
ча та інші бачилися владі як форма "обробки української 
громадськості в антирадянському шовіністичному дусі"31. 
Краєзнавчий рух з його демократичними традиціями не 
вписувався у жорсткі рамки тоталітарної системи, що по
чала формуватися. Це було основною причиною того, що 
на краєзнавство чекала не райдужна перспектива і воно 
мало бути згорнуте. Другою причиною стала боротьба із 
"стихійністю", яка знову ж таки не вписувалась у жорсто
кі рамки регламентації життя як елементу тоталітаризму. 
По-третє, владні структури поставили за мету встановити 
ідеологічний контроль над суспільним життям, і краєз
навство як основна форма самоорганізації інтелігенції 
стояло на перешкоді цього шляху.

Про реальність таких намагань засвідчує атмосфера, що 
склалася навколо Українського Комітету краєзнавства, обра
ного на 1-й Всеукраїнській краєзнавчій конференції, що 
проходила у Харкові 28-31 травня 1926 року. Саме форму
вання названого комітету засвідчило про недовіру до широ
кого кола учених, провідних краєзнавців. Комітет створю
вався на основі делегування від різних організацій, установ, 
таких як Укрдержплан, Упрполітосвіта, ЦК Наумен, ЦК 
ЛУСМ та ін. Спершу була думка обрати на голову комітету 
секретаря ВУЦВКу О.І. Буценка, однак він цього не захотів. 
Тоді комітет очолив М.І. Яворський, який виконував ці 
обов'язки до 1928 року32.
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З цього часу УК працює без керівника. І не дивлячись на 
те, що за рішенням 1-ої Всеукраїнської конференції комітет 
перебуває у віданні Головнауки, через відсутність фінансу
вання він так і не зміг розпочати повнокровне функціону
вання і виконання завдань, покладених конференцією, а са
ме: підготовку Всеукраїнського з'їзду з питань краєзнавства 
(не пізніше 1926 року); встановлення зв'язку з усіма органі
заціями, що ведуть краєзнавчу роботу по плановому дослід
женню України; вироблення загального плану краєзнавчої 
роботи для всієї України; забезпечення краєзнавчої роботи 
виданням відповідної літератури, ведення бібліографії кра
єзнавчої літератури, періодичного органу і, в першу чергу, 
матеріалів конференції; вжиття заходів до збирання матері
алів до розроблення методів краєзнавчої роботи; вироблен
ня зразкового статуту для всієї мережі краєзнавчих організа
цій та їх остаточної структури; ведення підготовчої роботи 
по створенню Центрального Науково-дослідного інституту 
краєзнавства33.

Все це, як показала подальша практика, УКК не вдалося 
вирішити, насамперед через байдужість влади до потреб 
краєзнавчої роботи. Запланований на 1926 рік Всеукраїн
ський з'їзд по краєзнавству так і не відбувся через відсут
ність необхідних коштів. У цьому проявилося небажання 
владних структур до консолідації краєзнавчого руху і перет
ворення його у впливовий фактор суспільного життя. Лише 
бажанням учасників конференції залишилося відкриття 
Центрального Науково-дослідного інституту краєзнавства. 
Привідкриває завісу навколо цього факту позиція НКО при 
обговоренні завдань, що випливають з рішень листопадово
го Пленуму ЦК КП(б)У (1929 р.) у лютому 1930 року. У до
повіді голови Укрнауки на колегії підкреслювалося, що не
гативними моментами у розвитку науки в республіці є сти
хійність (розумій демократичність - В.С.) у формуванні ме
режі науково-дослідних установ, їх спонтанність. Саме це 
не влаштовувало владні та політичні органи.

Через відсутність коштів, як не дивно, не вдалося видру
кувати окремим відбитком навіть матеріалів конференції 
28-31 травня. Через цю обставину не зміг Комітет налагоди
ти випуск краєзнавчої літератур. Навіть власний орган, який
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з перебоями виходив з 1927 року, Комітет припинив випус
кати з 1931 року. Секретар Комітету М.Г. Криворотченко 
про це пише так: "Краєзнавству НКО ніякої уваги не нада
вав і коштів ніяких не виділяв... Яворський весь час хотів 
ліквідувати комітет... До 1929 року Комітет зовсім самолік- 
відувався... Я поставив перед НКО питання про ліквідацію 
Комітету і всього краєзнавчого руху... або вжиття заходів до 
налагодження роботи (листопад 1929 року)... Культпроп об
межився листом..."34.

Розуміючи, що краєзнавчий рух підпорядкувати не вда
ється, владні структури намагаються відвернути його від 
вирішення проблем національно-культурного відродження, 
а саме від вивчення української історії, самобутньої культу
ри, багатої історико-архітектурної спадщини. З цією метою 
краєзнавству як форма роботи нав'язується виробничий 
ухил. На жаль, у пропагування виробничого краєзнавства 
включилися і окремі члени УКК, зокрема К. Дубняк. 21 
липня 1926 року у газеті "Известия" він виступив із статтею 
"Нові шляхи краєзнавчої праці". У ній він насамперед відмі
тив, що дореволюційний історико-архітекхурний і етногра
фічний напрямок у краєзнавстві носив кабінетний академіч
ний характер, і відзначив, що любительський дилетантизм 
поміщиків, архієреїв, земських начальників, попів вже ві
дійшов у минуле і став спомином. На передній план висту
пає виробниче краєзнавство, котре стало могутньою колек
тивною роботою. А оскільки органи, що планують краєз
навчу роботу, Центральне бюро краєзнавства (Ленінград), 
державний дослідний Тімірязєвський інститут (Москва), 
Український комітет краєзнавства (Харків) як органи Нар- 
комосу відірвані від плануючих господарських органів, то 
вони не в змозі розвивати виробниче краєзнавство. Отже, 
краєзнавство, на думку К. Дубняка, необхідно передати 
Держплану, і він створить необхідні умови для вивчення 
продуктивних сил35.

Із різкою критикою такої позиції та аргументів у тій же 
газеті вже 13 серпня цього ж року виступив голова ЦБК ака
демік С.Ф. Ольденбург. У статті він писав, що краєзнавство 
- це школа життя, з якої людина не повинна йти до кінця 
своїх днів. Це та школа безперервного творчого ставлення
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до всього оточуючого, учнями якої ми хочемо бачити всю 
народну масу..." Нічого не зможе так зашкодити відпові
дальній державній масштабній роботі, як те, що її будуть 
вести непідготовлені люди. А завдання краєзнавчих органі
зацій полягає в тому, щоб створити масові спостереження 
тих явищ природи або людського життя, котрі потрібні як 
науковий і практичний матеріал. Із сарказмом він підкрес
лював, що нове краєзнавство зовсім не те, що собі уявляє К. 
Дубняк, його організація дуже важка і вимагає, у першу чер
гу, не паперово-академічного ставлення, а обліку великої 
різноманітності форм краєзнавчої роботи36.

Ідея виробничого краєзнавства все більше і більше 
нав'язувалася як краєзнавцям, краєзнавчим організаціям, 
так і у цілому краєзнавству. Так зване "старе", "академіч
не" краєзнавство продовжує шельмуватися, йому протис
тавляється радянське краєзнавство. Показовою у цьому 
зв'язку стала стаття у тих же "Известиях" одного із керів
ників товариства марксистів-краєзнавців при Комакадемії
В. Карпича. 12 серпня 1930 року в статті "Классовая борь
ба и советское краеведение" він писав, що на відміну від 
"замкнутих інтелігентських, буржуазних гуртків шану
вальників старовини" радянські краєзнавчі організації є 
масовими органами пролетарської громадськості... на від
міну від "географічних, археологічних та інших ухилів в 
роботі старих краєзнавчих організацій" радянське краєз
навство ставить своїм завданням усестороннє комплексне 
вивчення краю, замість байдужого споглядання в ім'я са
мої фіксації, що спостерігалася у старих краєзнавців. Ра
дянські краєзнавці ставлять за мету активно вивчати свій 
край (вивчати, щоб переробити). На противагу бурхливій 
аполітичності "старого краєзнавчого руху радянське кра
єзнавство заявляє, що воно є одним із провідників класо
вої боротьби... на ідеологічному фронтів"37.

Загострення політичної ситуації в країні адекватно поз
начилося на ставленні влади до краєзнавства. Випробову
ючи різноманітні методи тиску, обмежень на стару інтелі
генцію, чинячи перепони її участі у краєзнавчій роботі, 
органи політичного керівництва у той же час шукають но
ві методи в організації краєзнавчої роботи, причому такі,
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котрі безпомилково розмежовували б краєзнавчі сили і од
ночасно не виштовхували б краєзнавство з суспільного 
життя. Таким методом мали стати декадники краєзнавчої 
роботи. Вони, по задуму, мали б імітувати прийнятність 
краєзнавчим рухом нових політичних установ, з однієї 
сторони, а з іншої - демонстрували б згоду старої інтелі
генції з тією роллю, яка їй відводилася у тій політичній 
обстановці шельмування і залякування.

ЗО листопада культпроп ЦК ВКП(б) звернувся до ЦК 
нацкомпартій, обкомів, крайкомів ВКП(б) у зв'язку з п'яти- 
денкою краєзнавства в РСФРР з листом. У ньому ставилися 
конкретні завдання, які, по задуму вищого політичного ке
рівництва, змогли б встановити політичний контроль над 
краєзнавчим рухом у національних одиницях.

У листі від політичного керівництва на місцях вимагало
ся передивитися склад і зміцнити відповідальними товари
шами обласні, республіканські бюро краєзнавства; районні 
комітети зобов'язовувалися сприяти розвитку краєзнавчої 
мережі, оформити районні бюро і зміцнити їх членами пар
тії; дати директиву місцевим партійним організаціям про 
сприяння і керівництво краєзнавчими осередками і гуртка
ми, заслуховуючи періодично звітні доповіді з краєзнавства; 
культпросвітнім відділам пропонувалося активно сприяти 
проведенню краєзнавчої п'ятиденки (організовується в пер
шій половині грудня), зокрема широко висвітлювати її у 
пресі; пропонувалося дати директиву парторганізаціям про 
врегулювання партійних навантажень товаришам котрі ве
ду іь рооот) в кра^оііаьчил організація.

Кінець 1930 року був відмічений у краєзнавчому русі 
важливою подією. У середині листопада до керівництва 
сектором науки НКО приходить ректор Київського коопе
ративного інституту ім. Чубаря Мінкевич (Денисенко) 
Сергій Андрійович. Родом з Полтавщини, Прилуцької ок
руги, с. Воробійовки. З юнацького часу брав участь у ре
волюційному русі в лавах УПСР. Заарештовувався. З 1922 
року на кооперативній роботі39 Енергійна людина, обіз
нана з методами краєзнавчої роботи, активно включається 
у її перебудову, щиро вірячи у можливість перевести кра
єзнавчий рух на нові рейки.
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Як заступник голови Українського комітету краєзнавс
тва, підписує договір на соціалістичне змагання з ЦБК і кра
єзнавчим комітетом Білорусії. Текст цього договору вже ма
ло чим відповідає меті та завданням краєзнавчого руху, то
му досвіду, який він накопичив за попередній час. На перед
ньому плані у ньому - намагання перетворити краєзнавчі ор
ганізації на політичні осередки. У договорі звучить теза про 
боротьбу з ліво-троцькістським загибом і право-лівацькими 
тенденціями. З огляду на нинішній час, мабуть, учасники 
підписання не змогли б визначити не тільки відмінність між 
цими течіями, а й взагалі суть цих термінів.

Договір містив такі зобов'язання: УКК має тісно ув'язу
вати свою роботу товариства пролетарського туризму; необ
хідність перебудови музейної справи на основі рішень 1-го 
музейного з'їзду; УКК бере на себе зобов'язання у поточно
му році охопити краєзнавчою роботою не менше 15% 
шкільної мережі УСРР; протягом 1931 року здійснити облік 
усієї краєзнавчої мережі та її роботи; УКК бере на себе зо
бов'язання по максимальному розвитку видавничої роботи; 
зобов'язання видати не менше 5 брошур по організаційним 
і методичним питанням краєзнавства; зобов'язується органі
зувати в одному з промислових районів і в одному районі 
суцільної колективізації провести комплексне обстеження з 
метою створення господарського і соціально-культурного 
паспарту. Окрім цього, додатково УКК зобов'язується оста
точно перевірити продукцію УКК і місцевих краєзнавчих 
організацій для виявлення в краєзнавчих виданнях контрре
волюційного націонал-демократизму (термінологія того ча
су - В.С.) і буржуазної ідеології; спільно з ВРНГ і Колгос- 
пцентром організувати і провести конкурс на кращий мо
нографічний опис фабрики, заводу, радгоспу і колгоспу; 
розгорнути краєзнавчу роботу серед національних меншин 
УСРР у тісному зв'язку з ЦК Нацмен БУЦВКа і нацсекто- 
ром ВУАН, організувати гуртки в національних колгоспах40.

Як бачимо, такий договір - свідчення перетворення кра
єзнавчого руху в політичну організацію, котра виконує не 
завдання національно-культурного розвитку, а забезпечує 
потреби тогочасних партійних організацій. На основі тако
го договору, очевидно, і розроблявся статут про Україн
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ський комітет краєзнавства. Його положення - краще свід
чення підпорядкування руху завданням політичного момен
ту і датуються, очевидно, першим кварталом 1931 року. У 
статуті мовиться, що з метою об'єднання і планового керу
вання науково-дослідною та масовою краєзнавчою роботою 
УСРР, при секторі науки НКО створюється Український ко
мітет краєзнавства.

УКК обирається на Всеукраїнському з'їзді з краєзнавс
тва, що його скликає НКО, та складається:

а) з представників краєзнавчих організацій;
б) з представників громадських і наукових організацій 

та державних органів, зацікавлених у проведенні краєзнав
чої роботи;

в) окремих осіб з кола визначних краєзнавців та учених.
Кількість членів, загальний порядок і напрямок роботи

встановлює з'їзд.
Примітка. Постанови з'їзду втілюються у життя після ут

вердження їх в НКО.
УКК керує усією краєзнавчою роботою в УСРР, а саме:
а) проводить облік, систематизацію та організацію всі

єї краєзнавчої роботи УСРР;
б) розробляє методи, плани та програми з різних галу

зей краєзнавчої роботи;
в) керує роботою краєзнавчих товариств;
г) проводить зв'язок з державними та громадськими 

організаціями у справах краєзнавства;
д) бере участь у наукових і громадських з'їздах, що ма

ють відношення до краєзнавчої роботи.
Для пророблення конкретних питань і вирішення окре

мих завдань з різних галузей краєзнавчої роботи, Комітет 
організовує у своєму складі постійні та тимчасові секції та 
комісії в Харкові та їх філії в інших наукових центрах.

Склад і порядок роботи секцій, комісій, філій встанов
лює УКК.

Всю свою роботу УКК проводить під безпосереднім ке
руванням сектора науки НКО і в тісному контакті з іншими 
урядництвами УСРР, зацікавленими в краєзнавчій роботі, а 
також з Центральними краєзнавчими установами союзних
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республік.
Для постійної роботи УКК із складу своїх членів обирає 

президію в складі голови, заступника, відповідального сек
ретаря і двох членів. Президію УКК затверджує Наркомос- 
віти УСРР.

На президію УКК покладається:
а) розробляти операційні плани роботи УКК;
б) проводити організаційну та інструктивну роботу в 

царині краєзнавства;
в) керувати роботою секцій і комісій;
г) редагувати і видавати матеріали в справі краєзнавчої 

роботи;
д) організовувати з'їзди в справах краєзнавства;
ж) керувати технічним апаратом УКК.
Склад і кількість штатних одиниць апарату УКК вста

новлює краєзнавчий з'їзд.
УКК подає до НКО щорічний звіт про свою діяльність.
Кошти УКК складають:
а) відрахування окремих краєзнавчих товариств;
б) субсидії держави;
в) прибутки від культурних заходів УКК (продаж ви

дань, лекції).
УКК має права юридичної особи, відповідає по своїх зо

бов'язаннях належним йому майном, на яке чинним законо
давством можна накладати стягнення; державна скарбниця, 
НКО за зобов'язання комітету не відповідають.

УКК має свою печатку з написом "УКК при Наркомосві- 
ті УСРР".

УКК міститься у Харкові.
Комітет може бути скасованим за розпорядженням від

повідних урядових органів, а також за постановою Всеукра
їнського з'їзду з краєзнавства.

Все майно, що залишиться після ліквідації Комітету, над
ходить у розпорядження НКО41.

Таким чином, наприкінці 20-х років владними структу
рами проводилася цілеспрямована політика на встановлен
ня ідеологічного контролю над краєзнавчим рухом. Вона 
супроводжувалася різноманітними акціями під лозунгом 
участі краєзнавства у соціалістичній реконструкції. Коли ж
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владні структури переконалися у тому, що опір краєзнавства 
подолати неможливо, воно все більше і більше тягнеться до 
питань історико-культурного звучання, тоді правлячий ре
жим вдається до репресій. Вони гучно прокотилися по всій 
Україні у справі СВУ. Великі та дрібні судові процеси над 
представниками інтелігенції відбувалися, починаючи з 1930 
року. Адміністративна реформа, політичні репресії, постій
ні перебудови системи науково-дослідних установ знесили
ли краєзнавство, і воно, починаючи з 1933 року, втрачає ра
ніше набуті позиції.

1 Тронько П.Т. 70-річчя Українського комітету краєзнавства 
// Краєзнавство. - 1995. - №1. - С.5.

2 Ш мідт С.О. "Золотое десятилетие" советского краеведения 
// Отечество. - М., 1990. - Вып.1, 1990. - С. 11.

3 Очеретянко В.І. Здобутки і втрати українського краєзнавс
тва в 20-30-х рр. XX ст. // Туристсько-краєзнавчі дослідження. 
Вип.1. - 4 .2 . - Матер. Ill Всеукр. наук.-практ. конфер. "Туризм в 
Україні: економіка і культура" (Світязь 9-10 вересня, 1998 р.). - 
К., 1998. - С.181-183.

4 Ченцов В.В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20- 
ті роки. - 2000. - 479 с.

5 Удод О.А. Історія в дзеркалі аксіології. Роль науки та осві
ти у формуванні духовних цінностей українського народу в 
1920-1930-х роках. - Київ: Генеза, 2000. - 289 с.

6 Теодорович А.К. Діяльність Українського комітету краєз
навства /  УКК в добу українізації // Історія України: маловідомі 
імена, події, факти. - Київ: Рідний край, 1999. - Вип. 6. - С. 66- 
72.

7 Удод О.А. Вказ. праця. - С. 104-105.
8 Бабенко Л.Л. Роль наукової інтелігенції в розвитку історич-. 

ного краєзнавства на Україні в 20-х - на початку 30-х років. Дис. 
на здобуття ученого ступ. канд. іст. наук. - Полтава, 1992. - 211
с.

9 Етнографічний вісник. - 1929. - №6. - С.5.

70



маловідомі імена, події\ факти

10 Криворотченко М.Г. Організаційні форми краєзнавчого 
руху // Краєзнавство. - 1928. - №5. - С.1.

*1 Данилюк Ю.З. Український комітет краєзнавства та його 
діяльність // IV Респуб. наук, конфер. з істор. краєзн. - К., 1989. 
- С.35.

12 Констанотипольський М. Десять років існування селян
ських будинків // Радянська освіта. - 1930. - № 1-2. - С.55.

*3 Криворотченко М. На порозі третього року // Краєзнавс
тво. - 1930. - №1-5. - С.2.

14 За підрахунками автора за: Наукові товариства та органі
зації в УСРР. - Харків, 1930. - С.1-38; Центральний державний 
архів вищих органів влади України (далі ЦДАВО України). - 
Ф.166. - Оп.9. - Спр.1444. - Арк.1-7.

*5 Звіт Харківського наукового товариства за 1927 /1928. 
Бюлетень Х.Н.Т. - 1928. - №7. - (8-9). - С.З.

*6 Звіт про діяльність Одеського наукового при В У \Н  това
риства за 1928/1929 рр. - Одеса, 1930. - С.15.

17 Філь Юхим. До історії Кам'янець-Подільського Науково
го при Українській Академії Наук Товариства // Записки. Т.І. - 
Кам'янець на Поділлю: Друкарня імені Леніна, 1928. - С.95.

18 ЦДАВО України. - Ф.166. - Оп.9. - Спр.1444. - Арк.7зв.
*9 Наукові установи та організації УСРР. - Харків, 1930. -

С.19.
20 Там само. - С.13.
21 Там само. - С.8.
22 Список праць Всеукраїнської Академії наук, виданих за 

десять літ її  існування (1918-1928). - Київ, 1930. - XIX. - 264 с.
22 Дашкевич В. Розвиток етнологічної науки на Україні за 

10 років (1917-1927) // Червоний шлях. - 1927. - № 12. - С.179- 
180.

24 Максименко Ф. М атеріали до краєзнавчої бібліографії 
України (1847-1929). - Київ, 1930. - 264 с.

25 Кузьменко А., Максименко Ф. М атеріали до краєзнавчої 
бібліографії України (1847-1929). - Київ, 1930. - XIX. - 264 с. 
Рец. // Вісник природознавства. - 1931. - №1-2. - С.14.

2^ Звіт про діяльність Одеського наукового при УАнН Това
риства. - Одеса, 1930. - С.7.

27 Фінансовий звіт Одеського наукового при У \Н  Товарис

71



Історія України:

тва за час з 13 червня 1928 р. по 15 червня 1929 р. // Там само. - 
С.16.

28 Бельський Ф. Д о питання про організацію Наукового То
вариства на Донеччині // Праці наукового Товариства на Донеч
чині в м. Луганську. - 36. №1. - 1928. - С.93.

29 Звідомлення Товариства дослідників української історії, 
письменства та  мови у Ленінграді за 1928 р. // Науковий збірник 
Ленінградського Товариства дослідників української історії, 
письменства та мови. За ред. В. Перетца. - Київ, 1929. - С.123.

30 Бюлетень Х.Н.Т. - 1928. - №6-7 / 8-9. - С.4.
31 Ченцов В.В. Цит. праця. - С.114.
32 Теодорович А.Ю . Цит. праця. - С.67.
33 Резолюції Всеукраїнської краєзнавчої конференції, що 

відбулася 28-31 травня в Харкові // Культура і побут. - 1925. - 7 
червня.

34 Деменчук Л.П. Місцеві наукові товариства при ВУАН // 
Вісник АН УРСР. - 1991. - №8. - С.66.

3^ Державний архів Харківської області. - Ф.Р.-6452. - 
Спр.32966. - Арк.22.

36 Известия. - 1926. - 21 июля.
37 Там само. - 13 августа.
38 Там само. - 1930. - 12 августа.
39 На путях советского краеведения. - М., 1931. - С.13.
40 ЦДАВО України. - Ф.166. - Оп.12. - Спр.5048. - Арк.1-2.
41 За большевистскую партийность в краеведении. - Москва: 

Советская Азия, 1931. - С.26-28.

72



РЕГІОНАЛЬНІ





Історія України:

верменич Ярослава Володимирівна - 
вчений секретар (1994), старший науковий співробіт
ник (1995) відділу регіональних проблем історії Украї
ни. Народилася в 1967 р. В 1993 р. захистила канди
датську дисертацію “Здійснення українізації у  20— 30- 
х роках: політичні і культурні аспекти проблеми". 
Автор 60 наукових праць. Досліджує історію україн
ської науки і культури, історіографію проблеми. 
відмінник освіти України.

ІСТОРИЧНЕ МІСТО
ЯК ОБ’ЄКТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Важливими осередками цивілізації впродовж тисячоліть 
виступають міста. Історія містобудування, способів самоорга
нізації спільнот, специфічної міської культури є одним з найці
кавіших аспектів історичного знання. Разом з цим, історія 
співжиття людей у містах становить невичерпне джерело відо
мостей про розвиток виробництва, поділ праці, про специфіку 
“ділового спілкування” у різних країнах і регіонах. Впродовж 
віків міста відігравали роль політичних, адміністративних, 
культурних, релігійних центрів країн і регіонів. Саме в містах 
концентрувалися унікальні історико-культурні цінності, які
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нині є ланцюгом, що з ’єднують минуле, сучасне, майбутнє. 
Кожне місто — це водночас мікромодель Всесвіту і макросвіт 
окремої людини. Це окультурене соціальне середовище, мате
ріальний вияв життєдіяльності певної суспільної системи.

Саме тому історія міст посідає чільне місце в тих галузях 
історичного знання, де в основу, дослідження закладаються 
просторово-географічні ознаки. Йдеться, насамперед, про іс
торичне краєзнавство, яке ставить своїм завданням нагромад
ження і популяризацію наукових знань про певний край (регі
он, область, місто, село). Профільний фундамент краєзнавс
тва, його наукову основу становлять регіонально-історичні 
дослідження, які грунтуються на аналізі регіональної ціліс
ності і специфічності. Історика-регіоналіста насамперед ці
кавлять сутнісні характеристики регіону і його специфіка, що 
знаходить свій прояв у особливостях колонізаційних, мігра
ційних, модернізаційних, соціальних, демографічних, еколо
гічних та інших процесів на даній території. Природно, що іс- 
торія міст і сіл як соціального, політичного, економічного, 
культурного, релігійного середовища та відповідних архітек
турних і побутових комплексів становить ядро історичної ре- 
гіоналістики.

Багатовікова історія міст породила величезну літературу, 
але теорія містознавства, його понятійний і категоріальний 
апарат лишаються, принаймні в Україні, слабо розробленими. 
Навіть критерії віднесення певного населеного пункту до міст 
неусталені. Небагато міст можуть похвалитися знанням своєї 
“генеалогії”, початки багатьох з них губляться у глибині віків. 
Статистика міського населення в інтервалах між переписами 
вельми приблизна.

Прогресом, досягнутим в останню третину XX століття, 
слід вважати унормування на міжнародно-правовому рівні 
понять “історична пам’ятка”, “міське культурне середовище”, 
“культурна спадщина”, “природна спадщина”, “історичний 
або традиційний ансамбль”, і, нарешті, “історичне місто”. Під 
егідою Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і 
культури (ЮНЕСКО) за цей час було прийнято кілька важли
вих рекомендаційних документів і здійснено низку заходів, 
спрямованих на унормування і збереження природно-куль
турної субстанції міст, що історично склалися. Йдеться на
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самперед про Конвенцію про охорону всесвітньої природної і 
культурної спадщини (1972), в якій чітко визначено зміст по
няття “культурна спадщина”. Поміж іншим під це поняття 
підведені пам’ятки, ансамблі, визначні місця, “твори людини 
або спільні твори людини і природи”, що мають значну уні
версальну цінність з точки зору історії, мистецтва, науки*.

Відповідно до згаданої конвенції при ЮНЕСКО був ство
рений Комітет по охороні всесвітньої культурної і природної 
спадщини, який складає списки найбільш цінних пам’яток 
світової культури і подає державам — учасницям Конвенції 
міжнародну допомогу для забезпечення їх схоронності. До 
цих списків у 1990 р. було занесено дві пам’ятки Києва — Со
фійський заповідник і Києво-Печерську Лавру, а у 1998 р. — 
історичний центр Львова.

У 1976 р. за ініціативою ЮНЕСКО було прийнято Реко
мендацію про збереження і сучасну роль історичних ансам
блів, в якій ідеї Конвенції дістали дальший розвиток. Основ
на ідея Рекомендації зводилася до забезпечення комплекснос
ті в охороні історико-культурної, передусім архітектурної, 
спадщини. Поняттям “історичний або традиційний ансамбль” 
охоплювалася сукупність будівель, споруд і відкритого прос
тору, що становить певну цілісність і являє собою цінність з 
археологічної, архітектурної, історичної, естетичної або соці- 
окультурної точки зору. Особлива увага зверталася на захист, 
збереження, реставрацію, відновлення таких ансамблів. Для 
містобудівної практики особливе значення мала регламента
ція нового будівництва, широка пропаганда спадщини і залу
чення до справи збереження неповторності історичних ансам
блів не лише фахівців, але й широкої громадськості2.

У згаданих документах історія міст вводилася в контекст 
історичного пам’яткознавства як спадщина, за збереження 
якої кожне покоління несе свою частку відповідальності пе
ред майбутнім. На завданнях наукового дослідження міської 
спадщини спеціально не наголошувалося, не було чітко виз
начено і критерії віднесення того чи іншого міста до категорії 
“цінність, яка підлягає охороні”. Помітний крок вперед у цьо
му напрямі було здійснено у 1987 р. із введенням поняття “іс
торичне місто”. Створена ще у 1965 р. при ЮНЕСКО Міжна
родна рада з питань пам’яток та визначних місць (ІКОМОС)
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у прийнятій нею “Міжнародній хартії про охорону істо
ричних міст” не тільки запропонувала нове по суті понят
тя “історичне місто”, але й наголосила на необхідності 
комплексних різнофахових досліджень —  археологічних, 
історичних, містобудівних, соціальних та інших —  з ме
тою збереження унікальності й автентичності міського се
редовища, гармонійного поєднання історичних кварталів 
з рештою міської забудови.

На жаль, чіткої дефініції “історичне місто” Хартія не дала. 
На початку її говориться, що “поставши внаслідок більш- 
менш стихійного розвитку чи за продуманим планом, усі міс
та світу є матеріальним виявом різних суспільних систем, що 
існували протягом усього історичного процесу і тому всі вони 
є історичними”. Але далі автори все ж розмежували поняття 
“місто” і “історичне місто”, зауваживши, що Хартія “конкрет
но стосується історичних міст, великих і малих, історичних 
центрів і кварталів з їх природним чи створеним людиною 
оточенням, котрі, крім власних якостей історичного докумен
та, уособлюють цінності, властиві традиційним міським циві
лізаціям”. Акцент на традиційності означав особливу увагу до 
тих міст, які пройшли певний, тривалий у часі період історич
ного розвитку, набувши своєрідної автентичності.

“Образ міста” — ще одне ємке поняття, яке у Хартії визна
чається як найважливіший об’єкт охорони. Йдеться про істо
ричний характер та сукупність матеріальних і духовних скла
дових, які виражають цей образ, а саме:

а) форма міста, яка визначається мережею вулиць і розпла
нуванням на ділянки;

б) зв’язок між різними міськими просторами: забудовани
ми, вільними й озелененими;

в) форма і вигляд (внутрішній і зовнішній), обумовлені 
своєю структурою, об’ємом, стилем, масштабом, матеріалом, 
кольором і декором;

г) зв’язки міста з навколишнім середовищем, природним і 
створеним людиною;

д) різні призначення міста, набуті ним в ході історичного 
розвитку.

Пропонуючи докладний комплекс методів і засобів вирі
шення проблем історичних містобудівних утворень, Хартія
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наголошує на необхідності сприяння підвищенню знань про 
минуле історичних міст, заохочення дослідження їх археоло
гії і належного показу знахідок. Щоб залучити до справи охо
рони всіх жителів міста, слід налагодити дійову програму ін
формації, починаючи з шкільного віку. Особлива увага зверта
ється на підготовку фахівців, причетних до охорони, заохо
чення діяльності пам’яткоохоронних організацій*.

Всі документи ЮНЕСКО, про які йшла мова вище, мають 
рекомендаційний характер. Держави, які згодні з цими реко
мендаціями, мають вводити у своє правове поле відповідні 
ухвали і створювати власні центри охорони історико-культур- 
ної спадщини. У нашій державі з 1992 р. функціонує Україн
ський національний комітет ІКОМОСу. Україна співробітни
чає також із міжнародною радою музеїв (ІКОМ), створеною у 
1964 р., а також з Міжнародним центром досліджень у галузі 
консервації та реставрації культурних цінностей (ІККРОМ, 
або т.зв. Римський центр), який функціонує з 1960 р. Із багать
ма державами Україна підписала угоди про охорону і збере
ження культурної спадщини. Поняттям “культурна спадщина” 
у підписаній у березні 1994 р. угоді між урядами України і 
США охоплюються культові заклади, місця історичного зна
чення, пам’ятники, кладовища та меморіали загиблим, а та
кож архівні матеріали, які мають до цього відношення4.

Унормування понять “історичне місто”, “образ міста”, “іс- 
торико-культурна спадщина та ін.” безперечно, має велике як 
теоретичне, так і прикладне значення. Робота містобудівни
ків, пам’яткоохоронців, індустрії туризму дістала стрижень, 
який дає змогу узгоджувати різноспрямовані інтереси, забез
печувати гармонію у співіснуванні старого з новим. Адже 
кожне історико-культурне середовище не існує само по собі, 
воно є частиною динамічної системи, яка забезпечує життєді
яльність людей сьогодні. Неможливо зупинити природний 
процес відмирання і руйнування старого, і метод відновлення 
тут також не завжди ефективний. Але справа честі кожного 
нового покоління — не тільки зберегти, але й донести до су
часників неповторну ауру первинної планувальної структури 
кожного міста, осмислити засобами науки його образ і приз
начення, дослідити ритми міського життя та його етнічну кар
тину на різних етапах, висвітлити політичні та національно-
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культурні процеси, що відбувалися в містах впродовж століть.
Для України ці завдання стоять особливо гостро — насам- 

перед тому, що коефіцієнт схоронності міської спадщини у 
нас в кілька разів нижчий, ніж, приміром, у Франції чи Іспа
нії. Географічне розташування на межі “двох світів”, двох ци- 
вілізацій перетворило наш край в арену спустошливих війн, і 
у полум’ї їх у першу чергу гинули культурні скарби міст. Ба
гатовікова бездержавність провокувала повстання й револю
ції, які поглинали енергію народу, спрямовуючи її у руйнівне 
русло. Внаслідок цього цілі століття української історії, при
міром XIV, майже неможливо досліджувати за вцілілими істо
ричними пам’ятками. Лише поодинокі міста, такі як Львів, 
Кам’янець-Подільський, Жовква тощо, можуть похвалитися 
збереженістю середньовічної міської забудови.

Тим часом корені історії українських міст заглиблені у ти
сячолітні культурні пласти. Як своєрідні “протоміста” спеціа
лісти розглядають трипільські поселення IV—III тисячоліть 
до н.е. — з кількома овалами забудови, одноповерховими та 
двоповерховими спорудами, що утворювали вулиці і кварта
ли. В найбільших із них налічувалось до 2700 будівель5. За
родками міст були великі скіфські городища, що обносилися 
могутніми валами. Значними виробничо-ремісничими і тор
говельними центрами були розташовані на узбережжі Чорно
го моря античні міста — Ольвія, Боспор, Тіра, Херсонес то
що. Вони відзначалися високим рівнем культури і мистецтва, 
мали свої храми, школи, бібліотеки, театри. Тут уже в IV ст. 
н.е. простежуються перші паростки християнства.

У північній частині нинішньої України наявність безпе
рервно функціонуючих поселень з розвинутими торговельни
ми зв’язками простежується приблизно з цього ж часу завдя
ки численним знахідкам великої кількості римських монет 
II—IV ст. Знайдений у 1876 р. знаменитий Оболонський клад 
з римськими монетами III і IV ст. В.Б.Антонович розцінив як 
“найдавніше з відомих досьогодні письмових свідчень, шо 
відносяться до історії Києва”. З думкою про існування Києва 
уже в перших століттях нашої ери солідаризувалися 
М.П.Дашкевич, В.С.Іконников. Останній вважав, що тодішній 
Київ знаходився при впадінні Почайни в Дніпро6.

Нормани, що вперше з’явилися на Русі у IX ст., називали 5
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“Гардарікі” — державою городів (замків). За свідченням Ба
варського Аноніма (джерело IX ст.) бужани мали 230 городів, 
уличі — 318, волиняни — 707. Загальна кількість відомих 
міст Київської Русі сягає 3008. Вони були своєрідною “візит
ною карткою” держави, демонструючи її міць і велич. Веле
тенські земляні вали з високими дубовими стінами й башта
ми, величезні храми і монастирі, пишні князівські палаци, 
ошатні тереми знаті, гамірні ринки вражали уяву численних 
мандрівників і купців. У містах вирували багатолюдні віча, 
тут зароджувалися цехові об’єднання ремісників, виникали 
школи і бібліотеки. Про рівень культури Давньої Русі красно
мовно свідчать вцілілі архітектурні споруди, мозаїки і фреско
вий живопис, високохудожні літературні пам’ятки.

До нас не дійшла більша частина міської спадщини Дав
ньої Русі, втрачена ще в часи середньовіччя. Під час навали 
орд Батия у вогні пожеж назавжди зникли цілі міста, перетво
рилися на руїни палаци і храми. Знадобилося кілька століть, 
щоб знову вдихнути життя у спустошені міста, що стали 
об’єктом експансії з боку сусідів. Надалі їхня доля була тісно 
пов’язана із зусиллями українського козацтва, а також правос
лавного духовенства, відродити традиції Русі, утвердити 
власну державність. Під час української Національної рево
люції середини XVII ст. міста знову стали політичними і ду
ховними центрами; запроваджений Б.Хмельницьким новий 
адміністративний устрій базувався на ідеї перетворення міст 
у центри 16 полків, які були і територіальними, і військовими 
одиницями. Піднесенню ролі міст у чималій мірі сприяли тра
диції міського самоврядування, що зміцнилися на грунті зап
ровадження у більшості українських міст ще у XVI ст. магде
бурзького права.

Втім, війни і революції, незалежно від мотивів, в ім’я яких 
вони ведуться, завжди обертаються для міст спустошеннями і 
руйнуваннями. Доба Руїни, що настала після смерті Хмель
ницького, перетворила у пустку всю подніпровську правобе
режну смугу. Козацький літописець Самійло Величко зафіксу
вав сумний факт: на величезному просторі від Білої Церкви 
до Волині можна було бачити лише руїни замків і оборонних 
валів, у яких кублилися дикі звірі9.

Особливо багато випробувань для українських міст при
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несло бурхливе XX століття з його революціями і двома сві
товими війнами. Через майже всі великі міста фронти проко
тилися по кільканадцять разів. Не сприяла збереженню місь
кої культурної спадщини і бездумна політика радянської вла
ди, яка, оголосивши релігію “опіумом для народу”, вела лінію 
на мало не тотальне руйнування культових споруд. Трагічна 
доля Михайлівського Золотоверхого монастиря, зруйнованого 
у 1934 р. і тільки у наш час відновленого — промовистий сим
вол історичного безпам’ятства.

Природно, що у зв’язку з порівняно низьким рівнем збере
женості залишків матеріальної і духовної культури наукове 
містознавство в Україні відчуває значні труднощі. Щоправда, 
археологічні дослідження останніх років внесли чимало цін
них корективів у наші уявлення про щільність міської забудо
ви XI—XIII століть, типи житла і його поверховість, специфі
ку культових споруд тощо. Але українська археологія має до
сить невисокий хронологічний поріг, зупиняючись на домон- 
гольських часах. Внаслідок цього зроблений ще у 1971 р. 
М.Ю.Брайчевським висновок про те, що “ми зовсім не уявля
ємо собі матеріальну культуру нашого народу у XVI—XVIII 
ст.” і що “це незнання має фатальний характер”10 не втратив 
своєї актуальності і донині.

На щастя, стан письмових, насамперед архівних джерел 
дає змогу заглянути за лаштунки міського життя тих часів, що 
вже значною мірою зроблено завдяки зусиллям кількох поко
лінь ентузіастів-містознавців. Традиція наукового, за спеці
ально розробленими методиками, дослідження хронології, то
пографії, демографії, екології, рівня розвитку міського сус
пільного і культурного життя має в Україні вже понад двох
сотлітню історію. Ще у 1779 р. уродженцем Чернігівщини, 
“бунчуковим товаришем” Ф.Туманським, що мав звання “уче
ного кореспондента” Російської Академії Наук, було складено 
програму наукового дослідження міст, яка мала дати уявлення 
про заняття населення, природні умови, визначні місця тощо. 
У цю програму, що складалася з 50 пунктів, вводилися дані 
про час заснування міста, його географічне положення, управ
ління, кількість жителів, їх заняття, мову, побут, флору і фау
ну тощо11. Надалі програми статистико-економічних та ет
нографічних обстежень міст конкретизувалися і ускладнюва-
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лися: складений відомим київським економістом Д.П.Журав- 
ським “План статистического описания губерний Киевского 
учебного округа” мав вже 55 розділів і включав 418 питань12.

Про те, які вражаючі результати досягалися на основі та
кого вдумливого і ретельного дослідження соціокультурної 
спадщини міст України, можуть дати уявлення праці нау
ковців і практиків, які групувалися у 40-х рр. XIX ст. навко
ло Київського цивільного губернатора І.Фундуклея. Під йо
го егідою у 1847 р. було видано книгу “Обозрение Киева в 
отношении к древностям”, для якого блискучий “Очерк Ки
єва” був підготовлений М.Максимовичем. Праця містила 
також опис місцевостей, урочищ, печер, валів, архітектур
них пам’яток, стародавніх церковних та побутових речей 
(репринтне відтворення цього видання було здійснено у 
1996 р. з післямовою В.Ковалинського)13. Наступного року 
вийшло “Обозрение могил, валов и городищ Киевской гу
бернии”. Паралельно готувалося чотиритомне “Статисти
ческое описание Киевской губернии”.

Останню працю, головним розпорядником і редактором 
якої був уже згаданий Д.П.Журавський, не можна розглядати 
інакше, як науковий подвиг. У величезному тритомному ви
данні, що мало 1910 стор. великого формату і видавалося про
тягом 1852— 1856 рр.14 (четвертий том був загублений цензу
рою і, мабуть, назавжди втрачений) містилася безліч різнома
нітних відомостей з планами, картами, ілюстраціями, табли
цями. Третя глава І тому “Статистического описания”, спеці
ально присвячена огляду міст, містечок, сіл губернії, містила 
серйозний історичний огляд містобудівництва, починаючи з 
часів Київської Русі, докладний нарис Києва з аналізом його 
природних особливостей і планування, характеристикою гро
мадських і казенних будівель міського управління й госпо
дарства. За такою ж схемою дано огляд повітових міст, місте
чок і сіл. За цю працю Російське географічне товариство пос
мертно присудило Д.П.Журавському Жуковську премію — 
“як за працю, що не має рівних у нашій літературі” 1̂ . Так зак
ладалася традиція систематичного дослідження історії міст і 
сіл України, яку гідно продовжували Л.І.Похилевич, В.Б.Ан- 
тонович, О.М.Лазаревський, Ю.Й.Сіцінський, Д.І.Багалій і
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десятки інших українських істориків.
Неможливо переоцінити вклад, внесений у дослідження 

історії міст України патріархом української історичної нау
ки М.С.Грушевським. Йдеться не лише про його цікаві 
“Розвідки про міста і міщанство на Україні-Русі” (Львів, 
1904). Наукове містознавство було однією з підвалин ство
рюваної ним системи “історичного районознавства”, яка ма
ла на меті уважне археологічне і історичне дослідження 
специфіки окремих регіонів України та їх історичних цен
трів. Чотири комісії порайонного дослідження історії Укра
їни, незважаючи на короткий час їх існування, зосередили 
навколо себе широкий актив краєзнавців і значно поглиби
ли дослідження матеріальної і духовної культури Києва, 
Чернігова та інших українських міст.

На жаль, в кінці 20-х років цікава робота в галузі містоз- 
навства була брутально перервана, сотні ентузіастів-краєзнав- 
ців зазнали репресій. Відновити і розвинути створену ще в 
XIX і на початку XX ст. систему регіонально-історичних дос
ліджень вдалося лише в середині 60-х років.

Важливим кроком на шляху охорони історико-купьтурних 
цінностей, зосереджених у найдавніших містах України, ста
ла постанова Ради Міністрів УРСР від 24 листопада 1976 р., 
якою було затверджено перелік з 39 старовинних малих і се
редніх міст і сіл республіки, що мали унікальні пам’ятки істо
рії, археології, містобудівництва і архітектури. До реєстру 
потрапили міста Володимир-Волинський, Коростень, Овруч, 
Радомишль, Мукачево, Коломия, Біла Церква, Богуслав, Ва
сильків, Вишгород, Переяслав-Хмельницький, Керч, Белз, 
Білгород-Дністровський, Лубни, Лохвиця, Дубно, Острог, 
Глухів, Путивль, Ромни, Збараж, Кременець, Ізяслав, 
Кам’янець-Подільський, Канів, Корсунь-Шевченківський, 
Чигирин, Хотин, Козелець, Любеч, Ніжин, Новгород-Сівер- 
ський, Остер, Прилуки. Кожне з них являє собою своєрідний 
реліктовий комплекс, музей просто неба з величезною кіль
кістю різноманітних історичних пам’яток.

Серйозним стимулом для дослідження величезного істо- 
рико-культурного потенціалу міст України стала робота над 
багатотомною історією міст і сіл України, яка тривала протя
гом 60—70-х років. Свою “наукову біографію” в ньому отри
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мали понад 1300 міст і сіл України; особливо ретельно вивча
лася історія міст із давньою, глибоко закоріненою у віках, іс
торією. В процесі цієї роботи вироблялися методологічні 
принципи і критерії віднесення тих чи інших населених пун
ктів до категорії “історичних міст”, “історичних сіл”. У нас
тупні роки, в процесі переосмислення історичної спадщини 
нашого народу, ці критерії неодноразово уточнювалися. Нині 
прийнято до категорії історичних відносити всі міста, історія 
яких налічує понад 300 років, а також всі обласні центри Ук
раїни як такі, що несуть у собі великий культурний потенціал. 
Зберігається і принцип індивідуального підходу до визначен
ня статусу історичного міста.

З часу видання “Історії міст і сіл Української РСР” мину
ло понад чверть століття. За цей час відбулося суттєве пере
осмислення концептуальної схеми історії України; у науко
вому містознавстві акценти змістилися від пріоритетної 
уваги до революційних рухів, історії місцевих партійних ор
ганізацій КПРС до дослідження міського самоврядування, 
національних рухів, містобудівної практики, міської культу
ри. Зрозуміло, що довідкове і особливо виховне значення 
“Історії міст і сіл” суттєво зменшилося. У численних допи
сах і листах, що їх одержує Інститут історії України НАН 
України та журнал “Краєзнавство”, читачі звертають увагу 
на політичну заідеологізованість видання, однобокість і ви
бірковість в описі явищ і подій, тенденційні підходи до вис
вітлення історії регіонів і міст16.

За ініціативою вчених, членів Всеукраїнської спілки краєз
навців, освітян з середини 90-х років в Україні розпочався рух 
за доведення 26-томної історії міст і сіл до рівня вимог сучас
ної науки і її перевидання. Колишній голова редколегії праці, 
академік НАН України П.Т.Тронько говорив про це як про 
назрілу потребу на другому з’їзді Всеукраїнської спілки кра
єзнавців (1996), на VIII та IX Всеукраїнських наукових конфе
ренціях з історичного краєзнавства (1997 та 1999 рр.). Справа 
гальмується відсутністю відповідної інформаційної та науко
во-технічної бази і, насамперед, браком коштів. Як проміж
ний етап великої праці пропонується створення в областях і 
районах книг і довідників з історії населених пунктів. Цілком 
назрілим і здійсненим у стислі строки є завдання створення
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наукового довідника про історичні міста України. Заслуговує 
на підтримку і поширення досвід краєзнавців Харківщини, 
які видають цікаві серії “Старовинні міста Харківщини”, 
“Краю мій, Слобожанщино!” тощо.

Давно ставиться питання про створення по можливості 
повної карти чи атласу міських поселень середньовічної Ук
раїни, що мало б велике значення для уточнення дат заснуван
ня того чи іншого історичного міста і длл планування майбут
ніх археологічних досліджень. Адже поки що більшість дат 
заснування міст визначаються як умовні, на підставі першої 
згадки в літописах чи інших джерелах. Наскільки цей крите
рій ненадійний, свідчить дискусія, що вже більш як століття 
ведеться навколо часу заснування м.Кам’янця-Подільського. 
Літописні згадки тут мало що прояснюють, оскільки Кам’ян- 
ців у Волинській землі та Галицько-Волинській державі було 
декілька. 1062 рік як дата заснування міста (на підставі якої 
відзначалися його 900-річчя і 925-річчя) спростована Я.Даш- 
кевичем як така, що не має під собою реальної основи. В хо
ді археологічних та археолого-архітектурних досліджень вда
лося грунтовно дослідити топографію міста, починаючи з 
другої половини XII ст. Але дискусії навколо дати його засну
вання тривають і до сьогодні17.

У наш час традиції наукового містознавства розвиваються 
“на стику” природничонаукового і соціогуманітарного знан
ня, в рамках масштабних проектів, зосереджених на пробле
мах генезису та механізмах становлення міських цивілізацій. 
В рамках дослідження соціального управління і соціальних 
комунікацій в Росії на прикладі міст вивчається своєрідний 
обмін речовиною, енергією і інформацією між людиною і се
редовищем. У цьому метаболізмі, твердить професор 
Т.МДридзе, народжується культурна субстанція, що “міс
титься” в людях і еволюціонує разом із ними. “Вона всмокту
ється поколіннями, консолідуючи людей навколо успадкова
них від попередників норм і зразків асоціювання, територі- 
альності, самозахисту, харчування, навчання, розподілу часу, 
використання матеріалів і знарядь тощо”.

Т.М.Дридзе пропагує своєрідний метод “соціальної діаг
ностики” у містобудуванні, яка, на її погляд, має включати 
вивчення історії заселення і освоєння даної території, того, як
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складався і змінювався соціальний склад місцевого населення 
в минулому, чим займалися, які традиції наслідували люди, 
що тут жили, як відбивалися зміни населення на організації 
життєвого середовища. Особливо цікавить її вплив управлін
ських рішень на формування “соціального профілю” міст. 
Шляхом спеціальних ситуаційно-біографічних інтерв’ю легко 
з’ясувати, як сприймають люди середовище, в якому живуть, 
наскільки прив’язані вони до збережених (або навпаки, стер
тих з лиця землі) слідів минулого. Такі дослідження, вважає 
автор, допоможуть значно більш дбайливо ставитися не лише 
до ландшафтів і будівель, але й до людей, що становлять ядро 
соціокультурного потенціалу місцевих міських спільнот. Ад
же “місто — це насамперед особливим чином організований, 
освоєний людиною життєвий простір — час”18.

“Спальні” райони наших міст переконують — безлике 
міське середовище спричиняє своєрідну амнезію, яка оберта
ється втратою інтересу до життя, побутовим варварством, 
недбальством у ставленні до довкілля. Під впливом натиску 
бетонної забудови міста, що простояли триста і більше років, 
ризикують невдовзі втратити притаманний їм індивідуальний 
стиль (не торкаємося вже питання про надто короткий вік са
мих бетонних багатоповерхівок). Звідси очевидна необхід
ність розробки комплексних програм регенерації історичного 
містобудівного середовища з попередньою розробкою проек
тів нових систем охорони пам’яток. Особлива увага при цьо
му має звертатися на те, щоб дух старовини був присутній не 
лише в окремих будівлях, а у цілих кварталах, вулицях, ком
плексах, у тому числі й тих, що споруджуються на околицях. 
Тільки в такий спосіб можна продовжити “біографію” міста у 
часі і в просторі, зберегти історичну наступність у забудові.

Нині в Україні функціонує мережа історичних і пам’ятко- 
охоронних закладів, у центрі уваги яких перебувають завдан
ня охорони і наукового дослідження історико-культурної 
спадщини міст. Робиться багато для того, щоб об’єднаними 
зусиллями академічної науки і громадськості виробити сучас
ні наукові підходи до визначення категорії пам’яток і забезпе
чення їх охорони, відновлення історико-культурного міського 
середовища, для науково-методичного забезпечення діяль
ності національних заповідників і заказників, туризму тощо.
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Зрозуміло, що зусиль одних лише істориків і пам’яткоохо. 
ронців тут недостатньо. Щоб охорона історичних міст і науко- 
ве дослідження зосередженої в них історико-культурної спад, 
щини були дійовими, турбота про історичні міста мусить ста
ти невід’ємною складовою частиною регіональної політики і 
сучасного містобудування. Освоєнню будь-якої ділянки місь
кої території має передувати передпроектна історико-культур. 
на експертиза з обов’язковим вивченням даних про функції, 
зонування, благоустрій і характер забудови в минулому, про 
визначні події, пов’язані з цим місцем, про видатних людей, 
які тут мешкали. Тільки за цієї умови ризик зруйнування ко- 
мунікативності та видовищності міського простору буде зве
дений до мінімуму.

Державна опіка — найважливіша умова дальшого розвит
ку історичних міст. У зв’язку з цим особливого значення на
буває чітке визначення статусу історичного міста і затвер
дження на урядовому рівні повного їх реєстру. Йдеться насам
перед про максимально чітке окреслення самого поняття “іс
торичне місто”. Думається, що має рацію академік П.Т.Тронь- 
ко: до категорії історичних міст може бути віднесений населе
ний пункт України будь-якого нинішнього його статусу, але 
який у минулому відігравав помітну роль в політичному, еко
номічному, військовому, культурно-духовному житті народу, 
історико-культурна спадщина якого становить загальнонаціо
нальну цінність19. У цьому розумінні ряд нинішніх селищ 
міського типу, таких як Любеч, Галич та ін., мають вважатися 
історичними містами.

Чимало належить зробити і для наукового осмислення 
проблематики історичних міст та для популяризації наукових 
знань про історичне міське середовище. Особливу увагу слід 
звернути на необхідність ширшого застосування в працях з іс
торії міст специфічних методик, що їх пропонують спеціаль
ні історичні дисципліни. Йдеться, зокрема, про більш повне 
використання можливостей історичної бібліографії та інфор
матики, про ширше залучення етнографічних та археологіч
них джерел, здобутків соціолінгвістики, історичної географії, 
генеалогії, геральдики, нумізматики тощо.

Історичні міста— своєрідні згустки позитивної енергії, за
лишені нам у спадок нашими пращурами. В ній закодовані
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секрети оптимальної взаємодії людини і довкілля, нев’янучої 
у віках краси. Турбота про історичні міста і пропаганда їх без
цінних надбань — це турбота про вічність і продовження на
шого буття в ній. 1 11
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Скляренко Євген Михайлович - 
провідний науковий співробітник відділу регіо
нальних проблем історії України. Народився у 1924 
році в с.Байцури Бєлгородської області Російської 
Федерації. Учасник Великої Вітчизняної війни. У 
1951 році закінчив історичний ф акультет Київ
ського державного педагогічного інституту. 3 1953 
року в Ін с т и т у т і історії аспірант, науковий спів
робітник, завідувач відділу. У 1957 році захистив 
дисертацію кандидата історичних наук (науковий 
керівник М.і.Супруненко), у  1969 - дисертацію док
то р а історичних наук на тему: "Робітничий клас 
України в роки громадянської війни". Професор, 
академік української академії історичних наук. На
городжений відзнаками Президента України - орде
нами "За заслуги ill cm.”, Богдана Хмельницького ні 
cm., Червоного прапора, Вітчизняної війни I cm. 
Заслужений працівник культури України. Автор  
близько 200 наукових праць з них 8 монографій. 
Досліджує історію українського робітництва.

ІСТОРІЯ ЗАВОДІВ І ФАБРИК У КОНТЕКСТІ 
РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Історичне краєзнавство - складова частина історичної 
науки. Процес його становлення і розвитку невід’ємний
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від її здобутків, досягнень, недоробок, недостатньо вивче
них питань. Поєднані з неухильно зростаючим інтересом 
дослідників, аматорів-краєзнавців до проблем місцевої іс
торії, розташованих там підприємств, об’єктів науки, осві
ти і т.д. - умова дальшого розгортання краєзнавчої роботи, 
яка живиться і стимулюється змінами у повсякденному 
житті, розвитком господарства і культури.

Краєзнавство - як процес, як явище, у своїй основі над
звичайно багатопланове й широкоаспектне, пов’язане з 
комплексним вивченням важливих проблем. Тому й поді
ляється на практиці на історичне, географічне, економічне, 
природознавче, літературне тощо. У кожного з них прита
манні об’єкти вивчення, форми і методи.

На початку 20-х років, коли в країні у надзвичайно 
складних умовах розгорнулася робота по відбудові зруйно
ваного імперіалістичною та громадянськими війнами на
родного господарства, почала створюватися розгалужена 
мережа краєзнавчих товариств. Одним із завдань, поставле
них перед ними, було вивчення історії промислових підпри
ємств. Центральне бюро краєзнавства та Вища рада народ
ного господарства звернулися з спеціальною відозвою до 
місцевих організацій, керівників фабрик і заводів, в якій на
голосили на необхідності розгортання грунтовного вивчен
ня минулого фабрик, заводів з тим, щоб виявлені дані вико
ристати для подолання безробіття, дальшого розвитку, 
вдосконалення технологічних процесів.

На початку 30-х років вище політичне керівництво краї
ни схвалило ініціативу О.М.Горького, прийняло рішення 
про видання тематичних збірників “Історія заводів”, затвер
дило склад Головної редколегії, доручило видання підго
товлених книг Об’єднаному державному видавництву. На 
місцях створювалися обласні, республіканські редакційні 
колегії, комісії сприяння на найбільших промислових під
приємствах і будовах, до складу яких входили радянські, 
профспілкові працівники, ветерани, письменники, журна
лісти, історики.

На Україні особливо плідно розгорталася робота в цьо
му напрямку на Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщи-
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ні, в Донбасі, ряді інших областей. Набуваючи досвіду, дола
ючи наявні труднощі, породжені передусім відсутністю досві
ду, творчі бригади, створені в 1931-1932 рр., розгорнули напи
сання історії Харківського паровозобудівного, Дніпропетров
ського і Юзівського (Сталінського) металургійних заводів, 
шахти “Ілліча” (Кадіївка), Дніпрогесу та ряду інших. У сере
дині і наприкінці 30-х років вийшли з друку перші книги. Се
ред них - І.Гонімова “Стара Юзівка”, М.Ізотова “Моє життя, 
моя робота”, К.ГУдка-Єремєєва “Донбас героїчний” та ін. 
З’явилися розділи з історії найбільших підприємств, статті в 
журналах. Над їх підготовкою плідно працювали письменни
ки, журналісти, новатори виробництва, історики, краєзнавці, 
їх пошуки спрямовувалися на те, щоб якнайкраще розкрити 
різнобічну діяльність колективів, зміну соціальних функцій, 
шляхи розвитку індустрії, внести посильний вклад у розроб
ку історії робітничого класу.

Велика Вітчизняна війна перервала розпочату роботу. В 
40-50-х роках, поруч з відбудовою і дальшим розвитком гос
подарства країни, все ширшого розмаху набирало вивчення 
історії фабрик і заводів, з’явилися нові книги, брошури, стат
ті, розповіді новаторів про передові прийоми роботи, їх жит
тєвий шлях. Рух за підготовку біографій трудових колективів 
призвів до розширення територіальних меж, де робота вела
ся найбільш успішно, появи змістовних книг, документальних 
збірників (ХПЗ, Дніпрогес, “Ленінська кузня” та ін.). Поліп
шився науково-теоретичний зміст праць, їх поліграфічне 
оформлення.

Для більшості видань характерна колективна творчість, 
участь кадрових робітників у збиранні матеріалів та їх обго
воренні, створення на підприємствах музеїв і кімнат бойової і 
трудової слави тощо.

Значний поштовх розвитку історичного краєзнавства, регі
ональних досліджень, історії промислових підприємств дала 
величезна за розмахом і плідна за своїми наслідками робота 
по підготовці і виданню 26-томної “Історії міст і сіл Україн
ської РСР”. Праця одержала високу оцінку громадськості, 
державних органів. Її було відзначено Державною премією 
Союзу РСР. У ній найбільш виразно виявився її регіональний 
характер, підтверджений активною участю вчителів, праців
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ників культурно-освітніх та державних установ, архівів, жур
налістів, краєзнавців, ветеранів війни і праці. Поруч з ними 
працювали науковці. У підготовці та написанні 26-томної пра
ці взяло участь близько 100 тис. чоловік1.

Під час проведення роботи по перевиданню “Історії міст і 
сіл Української РСР” російською мовою (завершено в 14 об
ластях) авторські колективи ввели в науковий обіг нові доку
менти і матеріали, уточнили окремі положення. Колективний 
характер творчості і на цьому етапі проявився знову.

В цей же час продовжувалася активна робота по вивченню 
історії промислових і сільськогосподарських підприємств. 
З’явилися праці, автори яких спробували узагальнити набу
тий досвід підготовки історико-краєзнавчої літератури в ціло
му, або його окремих аспектів. Група білоруських вчених і 
викладачів у 1980 р. видала учбовий посібник “Историческое 
краеведение Белоруссии”2. У ньому, крім вступу, 7 розділів, 
які висвітлюють розвиток історичного краєзнавства, пам’ятки 
археології, історії та культури, етнографію, використання до
поміжних історичних дисціплін у вивченні краю, матеріали з 
історії рідного краю в державних архівах і музеях, організа
ційні форми краєзнавчої роботи. Міністерством вищої і се
редньої спеціальної освіти Білорусії книга була допущена як 
посібник для студентів історичних факультетів вищих учбо
вих закладів.

У вступі краєзнавство визначається одним з розділів за
гального краєзнавства, завданням якого є “пізнання тих або 
інших історичних явищ, подій, процесів, що відносяться до 
різних етапів історії краю, на основі письмових і речових 
джерел, вивчення життя і діяльності видатних політичних, 
державних, військових діячів, народних героїв, діячів науки, 
літератури і мистецтва”3.

За формами організації історичне краєзнавство, за думкою 
авторів поділяється “на державне (наукове), громадське і 
шкільне”, але всі вони “знаходяться в тісному взаємозв’язку: 
використовують одні й ті ж джерела... займаються одними й 
тими ж об’єктами вивчення (колгосп, радгосп, підприємство, 
місто, район і т.д.); одинакові методи пізнання (метод історич
ного дослідження, безпосереднього спостереження та ін.)”4.

У посібнику підкреслюється наявність істотної різниці
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між науковим краєзнавством, громадським і шкільним. “Шля
хи і методи наукового краєзнавства, - наголошують автори - а 
також об’єкт вивчення випливають із завдань розвитку тієї чи 
іншої галузі знань і здійснюються в плановому порядку”5.

Автори посібника, обмежившись у вступі твердженням 
про те, що об’єктами вивчення краєзнавства є колгоспи, рад
госпи, підприємства, в подальшому тексті, на жаль, не згаду
ють жодним словом, які з них стали предметом дослідження в 
Білорусії, що зроблено в цьому плані.

В 1982 р. в Алма-Аті вийшла книга С.Ш.Ахметової “Исто
рическое краеведение в Казахстане”6, в якій узагальнено дос
від історико-краєзнавчої роботи в республіці дореволюційно
го часу і в перші роки радянської влади. Автор, використавши 
великий фактичний матеріал, показує як ця робота сприяла 
успішному здійсненню економічної і культурної програми 
перетворення раніш відсталого краю, вихованню трудящих.

Відзначивши, що до історико-краєзнавчої тематики відно
сяться дослідження з історії заводів і фабрик, колгоспів і рад
госпів, окремих міст і областей, автор констатує: “В досліджу
ваний період крупних монографічних праць з історії заводів і 
фабрик в Казахстані ще не було”7. Разом з тим, місцеві краєз
навці за досвідом РРФСР, України і других місць збирали ві
домості і матеріали з історії рудників, шахт, заводів, фабрик, 
що виникли на території республіки, готували окремі істори- 
ко-краєзнавчі нариси, що й стало фундаментом для розгортан
ня широких досліджень у післявоєнні роки.

Досвід видання книг з історії промислових підприємств 
Радянської України в 1921-1980 рр. узагальнений О.М.Кра- 
вець8. Головна увага зосереджена тут на основних етапах роз
витку української радянської книги з історії фабрик і заводів. 
Визначаються типи видань цього профілю, їх особливості, ха
рактеризуються видавничі центри, значення цієї серії літера
тури як одного з головних джерел вивчення історії робітничо
го класу, виховання людей на бойових і трудових традиціях. 
Книгознавчий аспект книги О.М.Кравець підкреслив значен
ня роботи по створенню біографій трудових колективів Укра
їни, за плечима яких чималий вклад у справу боротьби проти 
самодержавства, експлуатації.

Широке коло теоретичних проблем, питань методології,
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загальних і приватних методик вивчення аграрного сектору 
викладено у колективному дослідженні сибірських вчених, 
які намагалися використати системний метод дослідження 
села9. Авторський колектив підбив підсумки восьмирічної ро
боти у цьому напрямку, розглянув їх на широкому фоні фун
кціонування і розвитку села як складної соціально-економіч
ної структури. Висловлені авторами положення, рекоменда
ції, розроблені і наведені у книзі програми, схеми обстеження 
з переліком великої кількості питань, таблиці і т.д. корисні, 
передусім, науковцям. Однак, їх застосування в історико-кра- 
єзнавчих дослідженнях становить певну складність: програми 
дуже широкі, вони під силу лише великим науково-дослідним 
осередкам, які до того, мали б у своєму розпорядженні засоби 
обробки інформації, зібраної для наступних узагальнень.

Значну роботу по висвітленню історії окремих промисло
вих підприємств провадив “Український історичний журнал”. 
Вже в другому номері журналу були опубліковані статті з іс
торії Харківського паровозобудівного заводу. У доповіді на 
Республіканській науковій конференції з історичного краєз
навства (мЛолтава, 1980 р.) відзначалося, що краєзнавча те
матика незмінно є присутньою у кожному номері журналу. У 
237 номерах, що з 1957 по 1979 рік побачили світ вміщено по
над 800 таких публікацій10.. Це становить 23% загальної кіль
кості надрукованих матеріалів11.

У березні 1979 року Президія АН УРСР, враховуючи зрос
лий інтерес до вивчення проблем краєзнавчого плану, досвід 
нагромаджений у ході підготовки “Історії міст і сіл”, а також 
незрілі завдання, пов’язані з підготовкою Зводу пам’яток істо
рії та культури, прийняла постанову про створення в Інститу
ті історії АН УРСР структурного підрозділу - відділу істори- 
ко-краєзнавчих досліджень, визначила основні напрями його 
науково-дослідницької роботи. Керівником відділу було зат
верджено академіка АН УРСР П.Т.Тронька. Для координації 
наукових досліджень з історичного краєзнавства одночасно 
створювалася Наукова рада під його головуванням.

Про дальший розвиток історико-краєзнавчих питань в Ук
раїнській РСР переконливо свідчать Республіканські наукові 
конферанціх з історичного краєзнавства (їх пройшло 9), орга
нізатором яких виступав відділ. Якщо до першої, подали тези
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доповідей 94 чоловіка, то до другої - 24012. На третій - питан
ня історії фабрик і заводів обговорювалися у спеціальній сек
ції. В Полтаві виступило 22 чоловіка, у Вінниці - 44 (ряд 
повідомлень тут стосувався досліджень з історії міст і 
сіл).

Аналіз науково-організаційного досвіду підготовки 
праць з історії фабрик і заводів - переконливо свідчать про 
постійне зростання уваги до вивчення історії виробничих 
колективів, історії робітництва. Його дослідники розгля
дають чисельний і якісний склад, поділ по галузям народ
ного господарства, виробничі завдання, трудові звершен
ня, участь у громадсько-політичному житті. Широкий 
комплекс вирішуваних проблем у кінцевому підсумку виз
начає його становище у суспільстві.

Значно розширилася географія видань. У Харкові і 
Дніпропетровську, Донецьку і Запоріжжі, Одесі і Києві, в 
ряді інших міст вийшли друком праці, в підготовці яких 
взяли участь науковці і виробничники, ветерани війни і 
праці, профспілкові працівники.

Велику допомогу авторам подавали учені-історики. 
Академік Г.М.Панкратова - одна з тих, хто разом з
О.М.Горьким починала і вела величезну роботу по видан
ню літератури фабрично-заводської серії в 30-х роках, 
консультувала написання книги “Морские ворота Украи
ны” 13. Під час роботи її автор використав матеріали, нада
ні йому активним учасником революційних подій на Пів
дні України В.Г.Юдовським, професором С.Ф.Найдою, 
Героєм Радянського Союзу міністром морського флоту 
П.П.Ширшовим, бувшим командуючим Одеським укріп
леним районом в 1941 р. віце-адміралом Г.В.Жуковим та 
іншими.

Цей приклад далеко не поодинокий. Він говорить про 
те, що створення подібних книг вимагає вмілого поєднан
ня глибоких архівних розшуків і залучення спостережень 
безпосередніх учасників подій, знання періодики.

В жовтні 1961 року виповнилося ЗО років з дня пуску 
Харківського тракторного заводу. За цей час з його конве
йєрів зійшло сотні тисяч машин, створених руками конс
трукторів, інженерів, слюсарів і складальників, електри- 
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ків і зварників. Колектив ХТЗ став кузнею кадрів для ряду 
підприємств тракторобудування, зокрема Алтайського, 
Мінського. Група викладачів, науковців, партійних і гос
подарських працівників Харкова до ювілею ХТЗ підготу
вала і видала документальний збірник, а потім і книгуК  

Будівництво першого в республіці тракторного заводу 
привело не тільки до започаткування в УРСР тракторобу
дівної промисловості, а й знаменувало появу низки під- 
приємств-суміжників, розширення економічних зв’язків і 
як наслідок - кількісного зростання рядів робітництва, 
зокрема маталістів, які в роки індустріалізації, як і в попе
редні, продовжували йти в перших лавах.

Харківське книжкове видавництво, продовжуючи роз
почату роботу, в наступні роки видало ряд книг з історії 
підприємств Харківщини, Полтавщини, Сумщини15.

У виданнях фабрично-заводської серії, а саме такою во
на стала в 60-х - 70-х рр., можна простежити низку загаль
них рис: обсяг, поліграфічне оформлення, співвідношення 
текстового і ілюстративного матеріалів, тираж і т.д. Вод
ночас, це свідчення того, що робота набула систематизо
ваного цілеспрямованого, планомірного характеру. Най
більшими центрами цих видань продовжували лишатися 
Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Сімферополь, де плід
но працювали видавництва “Прапор”, “Промінь”, “Дон
бас”, “Таврія”. Певний вклад в цю справу на рахунку рес
публіканських видавництв політичної літератури, “Техні
ка”. Поступово розгортали видання книг цієї серії видав
ництва “Каменяр” (Львів) і “Карпати” (Ужгород).

При підготовці книги “Сто лет” автори і упорядники 
широко використовували архівні фонди, наявну літерату
ру. “Сердечно поздоровляю Вас із століттям Вашої шахти, 
яка має славну, героїчну історію, яка пишається своїми 
трудовими подвигами, своїм могутнім колективом, своїми 
вихованцями, імена яких голосно лунають по всьому Ра
дянському Союзу”, - писав лауреат Ленінської премії, ака
демік М.Т.Рильський.

Володимир Сосюра у вірші “Дзержинцям” відзначав:
В труді з вас кожен чесно б’ється 
За далі щастя осяйні.
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Не марно шахта ваша зветься
Ім’ям Дзержинського в ці дні16.
Розташоване в центрі гірницького краю видавництво 

“Донбас” велику увагу приділяло випуску літератури з іс
торії фабрик і заводів, книг історико-краєзнавчого плану 
про міста, робітничі селища, окремі шахти і т.д. В його ак
тиві не тільки видання серії “Історія фабрик і заводів”, а й 
величезна організаторська робота, головне в якій - постій
ний пошук, бажання відзначити знаменну дату в житті 
трудового колективу випуском книги, брошури, путівни
ка. В 1962 році тут було перевидано книгу “Старая Юзов- 
ка” письменника І.Гонімова, який ще в довоєнні роки брав 
активну участь у підготовці за завданням Головної та Все
української редакції історії заводів праць фабрично-завод
ської серії.

З року в рік зростала кількість підприємств обраних 
об’єктами вивчення. В ряді видавництв з ’явилися нові 
книги. Серед них: “Очерк истории Харьковского электро
механического завода”, “Коммунару - 100 лет”, “Верное 
направление”. В 1933 р. на березі Азовського моря розпо
чалося будівництво заводу “Азовсталь”. Йшли роки. 
Зростав чисельно, загортовувався колектив азовстальців. 
В роки Великої Вітчизняної війни понад 6 тисяч колишніх 
його робітників билися з ворогом на фронтах. Тому з ве
ликим інтересом читаються сторінки книги, які розповіда
ють про відбудову заводу, його кращих виробничників.

Краєзнавці, науковці кожен рік відзначають видання 
нових узагальнених праць з історії промислових підпри
ємств. Серед них “Полстолетия на вахте”. (Очерк о разви
тии Донецкого завода химических реактивов за 50 лет), 
история завода “Ленинская кузница”. Збірник документів 
і матеріалів, підготовлений О.Байбаковим, Р.Кац, С.Яков- 
левим та ін. під редакцією доктора історичних наук про
фесора В.І.Стрельського, книга Г.Г.Володіна “По следам 
истории. Очерки истории Донецкого ордена Ленина ме
таллургического завода ім.Ленина, Г.В .Жданова, З.Л.Ком- 
паніця “В коммуне остановка”. Исторический очерк о Лу
ганском локомотивостроительном заводе, А.Д.Савчука 
“Завод имени Октябрьской революции” (за загальною ре-
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дакціею В.А.Мурахненко), “Сквозь огненные годы. Очерк 
истории завода транспортного машиностроения им. 
В.А.Малышева. 1895-1966”. Під редакцією професора
А.А.Воскресенського і В.А.Роденко; “Возмужание” (из 
истории Дзержинского фенольного завода 1917-1967). Ев- 
селевського Л.І., Пустовіта П.Н. “Крюковский вагонос
троительный. Очерк истории завода”, праця колективу ав
торів “Завод “Більшовик”, Г.МКнишова, В.М.Проня “Жи
ві традиції”. Молодим про подвиги батьків (про славні ре
волюційні, бойові і трудові традиції колективу Дніпропет
ровського ордена Леніна металургійного заводу ім. 
Г.І.Петровського), Горяного В.І., Кана Д.І. “Арсенал Крив
басу. Нариси з історії заводу. Під редакцією Г.К.Жука, 
(Криворізький завод гірничого обладнання), П.Ю.Тара- 
сюка. Один із загонів робітничих. (Про колектив Київської 
взуттєвої фабрики № 1), М.К.Гірчука, О.М.Хоцького “Ру
да і люди”. Нариси з історії Криворізького рудника ім.Кі- 
рова, брошура “Наш рафінадний. (Нотатки з історії Чер
каського рафінадного заводу ім. Фрунзе та багато інших.

Серед праць, які дістали схвалення - нарис про Харків
ський турбінний завод, документальна розповідь про ХТЗ 
“Рожденный дважды”, “Полтавский тепловозостроитель
ный завод им.А.А.Жданова”, друге перероблене і допов
нене видання історії Дніпропетровського металургійного 
заводу імені Г.І.Петровського (1887-1971), короткий нарис 
історії Запорізького металургійного заводу “Запоріж- 
сталь” імені Серго Орджонікідзе та ін.

Вийшли друком праці про підприємства харчової про
мисловості (“Херсонський консервний комбінат”), хіміч
ної (“ордена Леніна Рубежанский химический комбинат”), 
вугільні шахти, електростанції, вагоноремонтні заводи, 
рудоуправління, суднобудівні підприємства (“Имени 50- 
летия Советской Украины. Очерк истории Одесского су
доремонтного завода), “Черноморский судостроитель
ный” та інші.

Увагу читачів привернули книги про Горлівський ма
шинобудівний завод імені С.М.Кірова, шахту 5-біс “Тру- 
дівська”, Малинську паперову фабрику в зв’язку з 100- 
річчя з дня її заснування, короткий нарис історії Нікополь-
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ськего південнотрубнош заводу, нарис історії Харківсько
го моторобудівного заводу “Серп і молот”, книга про Но- 
вокраматорський машинобудівний завод (друге доповнене 
видання).

75-річчя Старокраматорського машинобудівного заво
ду імені Орджонікідзе було відзначено виданням фотоаль
бому, автором-укладачем якого був Н.І.Древетняк, який у 
свій час написав книгу про це підприємство. Зараз автор 
ввів у науковий обіг ряд нових документів, прізвища тих, 
хто в свій час працював тут, зокрема В.Я.Чубаря, письмен
ників Б.О.Горбатова, П.П.Беспощадного.

Більшість названих праць за своїм змістом, викладом, 
широтою висвітлюваних питань стала помітним явищем у 
літературі фабрично-заводської серії, наслідком копітких 
наполегливих пошуків їх авторів, вдумливої роботи редак
ційних колегій.

Можна знайти певні відмінності в оформленні книг, до
борі для них ілюстративного матеріалу, але не вони від
значають суть. Головне - це показ колективу в дії.

Поступово складався єдиний тип видання. Одночасно 
виявилася недоцільність прагнення до повного їх ототож
нення. Адже кожне підприємство відрізнялося від іншого 
не тільки місцем у розвитку галузі промисловості, а й еко
номічними й іншими показниками. Не можна ставити в 
один ряд металургійний завод-гігант з багатьма тисячами 
робітників і художньо промислове виробництво, хоча ко
лективи і того, і іншого розв’язують важливі завдання.

Підготовка і видання книг фабрично-заводської серії - 
складна, й відповідальна справа, вимоги до якої постійно 
зростають. Важливим завданням є історіографічна оцінка 
подібної літератури, узагальнення позитивного досвіду в 
цій справі, виявлення недоліків і прорахунків з тим, щоб 
піднятли цю справу на ще більш високий рівень. 1

1 Тронько П.Т. Стан і завдання історичного краєзнавства в 
Українській РСР. // Республіканська наукова конференція 
історичного краєзнавства. - К., 1980, с.4-5.
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2 Историческое краеведение Белоруссии. Учебное пособие . Под 
ред. Э.М.Загорульского. - Минск Изд-во БГУ, 1980. - 264 с., ил.

3 Там само, с.З.
4 Там само с.3-4.
5 Там само, с.4.
6 Ахмедова С.Ш. Историческое краеведение в Казахстане, - 

Алма-Ата, 1982.
7 Там само, с.9.
8 Кравець О.М.Книга з історії фабрик та заводів Радянської 

України (1921-1980), К., 1982.
9 Методология и методика системного изучения советской 

деревни. - Новосибирск. 1980.
10 Республіканська наукова конференція з історичного 

краєзнавства (тези доповідей). - К., 1980, с.46.
11 Там само, с.46-47.
12 Підраховано автором на підставі тез конференцій.
13 Штернштейн Я М .  Морские ворота Украины. - Одесса, 1958.
14 Очерк истории Харьковского тракторного завода имени 

Орджоникидзе, 1931-1961. - X., 1962.
15 Очерк истории Харьковского електромеханического завода.

т.2,1965.
16 Там само, с.8,9.
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Чабан Анатолій Юзефович - 
докторант відділу регіональних проблем історії 
України, на’родився у  1946 році на вінничині. У 1970 
році закінчив Уманський державний педагогічний 
ін с т и т у т . У 1981 році - Академію суспільних науку 
Москві. Працював у середній школі, на комсомоль
ській т а  партійній роботі. 3 1990 року у  Черкасько
му державному університеті ім. Богдана Хмель
ницького: асистент кафедри, старший викладач, 
доцент, професор, зав. кафедрою Історії України. З 
2000 р. заступник голови Черкаської обласної 
державної, адміністрації. У 1981 році захистив ди
сертацію на ступінь кандидата історичних наук, 
у 1993 - доктора історичних наук на тем у "Роль і 
місце Середнього Подніпров'я в історії України". 
Академік Всеукраїнської академії історичних наук. 
Автор близіко 130 публікацій, з них 3 монографії. 
Досліджує історію Середнього Подніпров'я.

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ СЕРЕДНЬОГО 
ПОДНІПРОВ’Я

Протягом останніх років у Черкасах сформувалася шко
ла дослідників, яка грунтовно вивчає історію Середнього 
Подніпров’я, однієї з найважливіших етнічних територій
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вказаної проблеми чітко окреслені головна мета та завдання 
цієї роботи, до якої залучено велику групу науковців, краєз
навців, учителів-істориків, студентів.

Дослідження входить в систему програмних пошуків ре
гіонального центру Інституту історії України НАН України 
по історії Середнього Подніпров’я, держбюджетної теми 
Міністерства освіти України “Геополітичні аспекти етносо- 
ціальних процесів на Середньому Подніпров’ї”, яка викону
валася протягом 1997-1999 рр., а нині держбюджетної теми 
“Державотворчі процеси на Середньому Подніпров’ї в кон- 
тесті формування державності України”. Ця проблема протя
гом тривалого часу є наскрізною науковою темою викладачів 
кафедри історії України Черкаського державного університе
ту ім. Б.Хмельницького.

У наш час, час бурхливого національного відродження, 
вивчення історичного минулого окремих територій України 
набуває особливої актуальності. На нашу думку, це особли
во важлива і значима справа, оскільки історія народу склада
ється саме з частинок історичних процесів кожної окремої 
землі. Тільки узагальнивши їх, можна скласти цілісну карти
ну, найбільш повну і змістовну. Дослідження історичних 
процесів окремих територій дає можливість сконцентрувати 
увагу на специфічних особливостях розвитку явищ базисно
го і надбудовного характеру, що відбувалися тут у нерозрив
ному зв’язку з географічним середовищем, тісно перепліта
ючи свою долю в єдиному процесі творення історії України.

Кожний куточок української землі має, без сумніву, свою 
унікальну самобутню історію. Грунтовно вивчивши її, мож
на викристалізувати єдину картину історичного процесу у 
всій Україні. Однак кожна земля розвивалася впродовж віків 
по-різному. Інколи навіть два сусідні села різняться своїми 
звичаями, говіркою, безумовно подіями, що тут відбувалися. 
Тому логічним є висновок про те, що досить часто вивчення 
історії краю у рамках існуючого адміністративно-територі
ального поділу не завжди дає змогу відшукати ті детерміну
ючі фактори, що впливали на розвиток всієї палітри історич
ного процессу.

Більш результативним, на наш погляд, є дослідження те
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риторій, земель, що складалися впродовж віків на спільності 
географічних, геополітичних, соціальних інтересів, висвіт
лення їх історії на основі комплексного інтегрального підхо
ду, який включає найбільш цінні методи цивілізаційного, фор
маційного та інших методологічних підходів, з врахуванням 
всіх обставин, які обумовили історичний поступ.

Виділення і детальне вивчання історії окремих територій, 
їх населення, які відіграли унікальну роль в історії україн
ського народу, дає можливість не лише виявити цю унікаль
ність, а й дослідити і конкретизувати на новому рівні знань 
специфічні особливості їх розвитку, співвідношення з іншими 
територіями у загальному контексті історії України.

На наш погляд, в цьому питанні справедливим є висновок 
академіка Тронька П.Т., зроблений під час проведення в Чер
касах сьомої Всеукраїнської наукової конференції з історич
ного краєзнавства: “Дослідження регіональної історії є особ
ливо значущим, коли йдеться про минуле одного з найбіль
ших європейських народів, розташованого на великих прос
торах від Карпат до Дону. Воно з’ясовує внесок уродженців 
різних етнічних ареалів у складання й розвиток української 
нації, їх специфіку”1.

У дослідженях ми намагалися довести, що Середнє Под
ніпров’я і є такою землею, яка заявила про себе як консоліду
юче ядро етносу, основа державотворення з найдавніших ча
сів і відіграла особливу роль в історії українського народу в 
подальші історичні епохи.

Останнім часом з ’явилося чимало праць, які на основі 
найновіших історичних даних досліджують окремі укра
їнські землі, розвиток їх населення на різних етапах істо
рії України. Зокрема, вони досліджують Київ і Київську 
землю, Галицько-Волинські, Переяславську землі, на ета
пах, часи заселення Південної України в другій половині 
XIX ст. та деякі інші. Слід назвати лише окремі з них, де 
спостерігається певний методологічний підхід. Зокрема, 
це праці Я.Бойка, Н.Корінного, М.Котляра, В.Рички, П.То- 
лочка та ряду інших дослідників2.

Проблемами вивчення історії регіонів займалося чимало 
інших науковців. Певну класифікацію праць, що описували 
історичне минуле тих чи інших територій дає Ф.3аставний-
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Сучасні погляди на проблематику районування українських 
земель висловлюють В.Горбик та П.Скрипник3.

Вони, зокрема, пропонують визначити територіальні межі 
окремих історичних областей країв та територій сучасної Ук
раїни з одинадцяти регіонів: Волинь, Східна Галичина, Закар
паття, Донбас, Крим, Лівобережна Україна (Гетьманщина), 
Південна Україна, Поділля, Північна Буковина, Правобереж
на Україна, Слобідська Україна (Слобожанщина). Свою пози
цію вони базують на визначенні “історичної індивідуальнос
ті”, особливостей соціально-економічного розвитку, природ
но-кліматичних відмінностей. Водночас, автори справедливо 
зауважують, що такий поділ не може задовольнити потреби 
наукового пошуку, оскільки потрібно здійснити поділ на дещо 
менші регіони, які дали “можливість комплексного наукового 
їх освоєння”4.

Аналіз праць, що вивчають етнічну територію, історичні 
особливості окремих українських земель, свідчить про те, що 
Середня Наддніпрянщина (в нашому визначенні як землі 
Центральної України, що утворюється з правобережних та лі
вобережних районів Дніпра, спільних за природно-кліматич
ними умовами та історичними процесами) залишається поза 
глибоким науковим опрацюванням. Разом з тим, майже всі 
дослідники називають цю землю, у вузькому розумінні, “ет
нічним ядром”, “консолідуючим центром” українського етно
су на різних етапах історії України. В цьому полягає парадокс 
у системі історичних досліджень окремих етнічних україн
ських земель, про що справедливо зазначає В.Смолій *

Тому головною метою нашого дослідження стало завдан
ня, яке полягало в тому, щоб виокремити територію середньої 
Наддніпрянщини у більш вузькому значенні цього словоспо
лучення, ніж до даного часу було вживано в наукових колах, 
показати її унікальність в історії України з найдавнішого пе
ріоду і до середини XVII ст., простежити вплив геополітич- 
них інтересів на всіх етапах формування етносу, державності 
українського народу.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з най
давніших часів до середини XVII ст. Такий вибір, визначений 
не випадково. Він обгрунтовується, насемперед, тим, що саме
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цей час недостатньо системно вивчений, щодо вказаної тери
торії, а також необхідністю прослідкувати безперервність іс
торичних процесів на найбільш ранніх етапах української іс
торії на Середньому Подніпров’ї .

Оскільки визначені нами хронологічні рамки наукового 
проекту охоплюють досить значний відрізок часу, він у дос
лідженні умовно поділений на окремі етапи. Вони охоплю
ють: розвиток території та населення в найдавніші часи; у пе
ріод консолідації східних слов’ян та в часи Давньої руської 
держави; у часи монголо-татарської навали; у литовську та 
польську добу історії України; у період власне козацьких ча
сів. Кожен із цих етапів також має внутрішній поділ, що дає 
змогу прослідкувати динаміку розвитку, еволюцію історично
го розвитку населення.

Крайньою межею дослідження визначено середину XVII 
ст. саме тому, що з цього часу, на нашу думку, розпочинаєть
ся абсолютно якісно новий період життя українського народу, 
який окреслений зародженням і утвердженням української 
козацької держави, і який потребує окремого досконалого 
вивчення. У цей час Середнє Подніпров’я також займало од
не із провідних місць, як і в подальші історичні періоди, од
нак це тема нових досліджень.

У результаті проведеного дослідження ми прийшли до нас
тупних висновків:

Насамперед, те, що, історичні джерела, дані результатів 
археологічних експедицій, погляди дослідників на значен
ня земель Середнього Подніпров’я, його населення в історії 
України із найдавніших часів і до середини XVII ст. дають 
нам можливість зробити висновок, що ця земля, земля серед
нього Дніпра, має право на виділення, як територія, що відіг
равала впродовж віків цілком самостійну й унікальну роль.

Ця проблема надзвичайно близька до питання про виник
нення і формування українського етносу, що постало у наш 
час досить гостро. Адже саме тут, на Середньому Подніп
ров’ї, як в краплі роси відобразилися процеси творення ук
раїнського етносу. Джерела етнічної самобутності населен
ня середньої Наддніпрянщини сягають глибокої давнини. 
Саме воно на різних етапах історії українського етносу вис
тупало консолідуючим ядром процесу його формування. Саме
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на землях Середнього Подніпров’я в зазначений період часу 
особливо яскраво проявили себе геополітичні аспекти, що 
включають: по-перше, стратегічне визначення території з чіт
ко окресленими природними особливостями, які вирішаль
ним чином впливали на розвиток населення особливо в най
давніші часи; по-друге, - у цей час чітко сформувалися тра
диції способу життя, визвольної боротьби населення; по-тре
тє, у ці часи чітко визначилися тактика і стратегія сусідніх 
держав щодо території і населення середньої Наддніпрянщи
ни, так як і власного населення щодо сусідів, тобто прояви 
геополітичних аспектів.

На землях Середнього Подніпров’я вирішальну роль 
відіграло автохтонне населення, яке формувалося трива
лий час під впливом різноманітних факторів. Врешті- 
решт, воно набуло якостей консолідуючого ядра етносу 
Центральної України.

Та чи не найголовнішим для цієї території було те, що в 
силу різноманітних факторів, які вирішальним чином впли
вали на розвиток її мешканців, саме тут на Середньому Под
ніпров’ї з’являється категорія населення, соціальний стан 
людей, що в процесі свого розвитку став видатним суспіль
но-політичним явищем для українського народу - українське 
козацтво.

Все це особливо зримо постало з найдавніших часів до 
середини XVII ст. Цей значний відрізок часу умовно можна 
поділити на такі етапи:

- розвиток території та населення в найдавніші часи;
- землі Середнього Подніпров’я в часи консолідації 

слов’ян;
- населення середньої Наддніпрянщини в часи Київської 

держави;
- розвиток території в часи монголо-татарської навали:
- литовська та польська доба історії розвитку даної терито

рії;
- власне козацькі часи.
Слід зазначити, що козацькі часи також мають свою пе

ріодизацію, адже процес формування козацтва був складним 
і тривалим. Чимало істориків поділяє період козацтва на пев
ні етапи. Зокрема, М. Грушевський вважав, що лише на ру

105



Історія України:

бежі XVI -XVII ст. українське козацтво переросло в окрему 
групу із своїми особливими інтересами, економічними і сус
пільними прерогативами6.

Справді, як стверджують дослідники, “між козаком-уход- 
ником, степовим воїном-добувачем XV - першої половини 
XVI ст. і козаком борцем за всенародні інтереси кінця XVI - 
початку XVII ст. лежала прірва”7.

К. Гуслистий також поділяє період козацтва на два етапи. 
Як вважає дослідник, до середини XVI ст. його основою був 
“неосілий, бездомний елемент, наймити і кабальні люди, що 
не мали своєї суспільної організації”, в другій половині XVI 
ст. основним шаром стає козацтво “осіле, господарське”8.

На наш погляд, приймаючи за основу такий поділ форму
вання українського козацтва, ми пропонуємо більш детальну 
періодизацію його розвитку з врахуванням всіх обставин роз
витку населення Середнього Подніпров’я, зовнішніх та внут
рішніх геополітичних чинників:

1- й етап, час зародження ознак українського козацтва, 
формування умов, які привели до його появи на Середньому 
Подніпров’ї (друга половина XV - кінець XV ст.);

2- й етап, ранній козацький період, коли козацтво почи
нає виступати як цілком визначена категорія населення, яка 
набуває своїх головних якостей - вільного виробника, “уход- 
ника”, “добитника”, захисника своїх власних та інтересів 
населення території (кінець XV - 30-40-і роки XVI ст.);

3- й етап, час організаційного закріплення козацтва, ви
никнення його воєнної організації - Запорізької Січі, внут
рішня диференціація козацтва, поділ його на реєстрове та 
“низове”, перехід центру козацтва від Середнього Подніп
ров’я до Запоріжжя (50-90 роки XVI ст.);

4- й етап, час масового покозачення населення, період ма
сових повстань козаків та селян, зародження державотворчих 
ідей утворення козацької держави (кінець XVI - перша поло
вина XVII ст.)

Безумовно, вивчення раннього періоду зародження та 
виникнення козацтва має особливо актуальне значення. 
Оскільки дає нам змогу дати відповідь, як у добу фео
дальної становості, що мала надзвичайно консервативний 
характер, за такий відносно короткий відрізок часу козац
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тво із стихійної сили перетворилося в суспільно-політич
ну силу із чітко визначеними демократичними засадами 
керівництва та співжиття.

Досліджуючи цей період, ми приходимо до висновку, що 
на виникнення та формування козацтва вирішальною мірою 
впливали традиції місцевого населення, а також привнесений 
втікачами дух непокори, стремління до свободи, а також зов
нішні та внутрішні геополітичні фактори.

Населення Середнього Подніпров’я з найдавніших ча
сів нагромадило величезні традиції етнотворчих проце
сів, організації боротьби з ворогами. Розвиток населення 
мав безперервний характер. Про це переконливо свід
чать писемні джерела, археологічні дослідження, етног
рафічні, лінгвістичні дані, усна народна спадщина, яка 
дійшла до наших часів.

Територія середньої Наддніпрянщини є базою форму
вання ранніх слов’ян, їх консолідуючим центром. Це під
тверджують залишки трипільської, білогрудівської, чер- 
няхівської, зарубинецької матеріальних культур, перші лі
тописні згадки. Найбільш вірогідним є твердження бага
тьох вчених-дослідників про те що саме із цієї землі етніч
ні назви “Русь” та “Україна”.

У часи Давньої Русі Середнє Подніпров’я відіграє 
важливу роль захисника держави, яке стримує напади ко
чівників. Тут виникають укріплені міста-замки, я к і 
стали центрами оборони, торгівлі, культурного, ремісни
чого та політичного життя. їх концентрація була однією з 
найбільших саме на цій землі. Страшним випробуванням 
для населення Середнього Подніпров’я, всього україн
ського народу стала монголо-татарська навала. Але і в цей 
час територія його не спустіла, населення не було винище
не, а навпаки, стало притулком для числених втікачів. 
Саме тут народ зберіг свою самобутність, традиції, щоб, 
як показала подальша історія, стати твердинею україн
ської козаччини.

Ця територія особлива тим, що тривалий час вона була по
рубіжною зоною між кочовим степом і осілим населенням 
лісостепової зони. Його населення знаходилося на рубежі
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двох світів - кочового і осілого, людських потоків часів вели
кого переселення народів, а пізніше мусульманської і правос
лавної релігій.

Це накладало особливг :1 відбиток на розвиток території, 
формування населення, яке впливало на інші народи, але і 
вбирало краще від них. Цим визначається унікальна роль на
селення Середнього Подніпров’я у становленні українсько
го етносу з найдавніших часів аж до середини XVII ст.

На розвиток населення середньої Наддніпрянщини знач
ний вплив мали литовці, поляки, росіяни, представники ін
ших народів, в тому числі і хозари, чорні клобуки, можливо, 
північно-кавказькі елементи, деякі інші.

До зовнішніх факторів, які безпосередньо вплинули на ви
никнення і формування українського етносу в добу козацтва 
на цій території, слід віднести також впливи державних фор
мувань Литви, Польщі, Кримського ханства, Московської дер
жави, Туреччини, деяких інших держав.

Безумовно, кожна територія Української землі має свою 
самобутню історію, свій вплив на формування українського 
етносу. Саме з частинок опису кожної з них складається єди
не ціле - історія України. Це конче необхідно для повного і 
всебічного її вивчення, для формування історичної свідомос
ті патріота, громадянина суверенної Української держави.

Виходячи з такої постановки питання, на нашу думку, слід 
продовжити вивчення інших територій і їх впливу на форму
вання українського етносу. До таких земель, які ще доскона
ло не вивчені в такій площині, можна віднести Побужжя, 
Східну Галичину, Уманщину, Південну Київщину деякі інші.

Темою окремого дослідження могла б стати проблема 
визначення георафічних меж цієї землі. На сучасній карті 
ми її бачимо в таких межах: на півночі від Переяслава- 
Хмельницького, до Миронівки, Богуслава, Медведина, Бі
лої Церкви, на заході - Лисянки, Звенигородки, Катеринопо- 
ля, Мокрої Калигірки, Новомиргорода, на півдні - Цибуле
вого, Чигирина, на сході - правий берег Сули, річки Оржи- 
ця, с. Бирлівка.

Тобто Середнє Подніпров’я у нашому визначенні охоплює 
південні райони нинішньої Київської області, крайні західні 
райони Полтавської, північні - Кіровоградської, правобереж
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ні та лівобережні райони Черкаської областей. Таке визна
чення грунтується на спільності природних умов, розселення 
населення з найдавніших часів, розвій історичних подій впро
довж тривалого часу.

Ця територія мала свій специфічний господарський розви
ток населення, свої звичаї, побут. Населення певний час її 
мешканці носили назви: “роси” (руси), “козаки”, “українці”, 
“черкаси”, які пізніше поширилися на населення сусідніх 
територій. А сама земля носила назви: “Руська земля”, “Ук
раїна”, “волость”, “Подніпров’я”, які спочатку вживалися су
то до вказаної території, а згодом поширилися на значно 
більші регіони. Назва “Середнє Подніпров’я” почала вжива
тися розширено, що не відповідає специфіці її структурних 
складових, які притаманні лише цій території, характерним 
історичним традиціям.

Саме землі середньої Наддніпрянщини дали притулок 
численним втікачам, які не хотіли терпіти економічного, 
національного та духовного гноблення польсько-литов
ської шляхти практично з усіх земель України, а також з 
московських земель, Молдавії. Але чи не найбільше їх 
приваблювала перспектива бути вільним виробником, гос
подарем своєї долі. У силу небезпеки нападів із кочового 
Степу, населення Середнього Подніпров’я розвивалося 
саме на таких умовах, оскільки владні структури Литви 
та Польщі не могли захистити ці землі від агресорів, на- 
даваючи їм певну автономію розвитку.

Однак такий стан тривав відносно не довго. Багатства зе
мель, всезростаючий опір козацького населення агресії 
Кримського ханства та Турції, почали все більше приваблю
вати польсько-литовську шляхту. Польський уряд, захищаю
чи інтереси магнатів, дрібної шляхти розробляє систему за
конів, які б ставили українське населення Середньої Над
дніпрянщини у залежне становище. Це була система заходів, 
яка в законодавчому плані переглядала стан землеволодіння, 
соціальний статус населення, самоуправління територій, релі
гійне життя.

Якраз на цій основі, коли розпочалася рішуча зміна всього 
укладу життя місцевого населення, його становості, розпоча
лося протистояння польсько-литовській шляхті, за якою
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стояли владні структури Речі П осполитої населення серед- 
ньої Н аддніпрянщ ини, яке мало могутнього захисника - укра
їнське козацтво.

Це протистояння призвело до масових переходів насе
лення на ни зів’я Д ніпра, за пороги, а згодом до значних ко
зацько-селянських повстань, посилю вало боротьбу проти 
наступу феодально-кріпосницької реакції.

М и вважаємо, щ о саме тут, на С ередньому Подніпров’ї 
виникли і утвердилися держ авотворчі ідеї функціонування 
козацтва. У конкретно-історичних умовах кінця XVI - сере
дини XVII ст. м ісцеве населення зуміло продовжити тради
ції держ авних формувань Київської Русі, князівств, які діяли 
після її розпаду.

Розвиток козацтва, як окремого стану, призвів до створен
ня у 50-х роках X VI ст. своєї військово-політичної організа
ції. Саме населення Середнього П одніпров’я стояло біля ви
токів утворення Запорізької Січі, впливало на її  формування. 
Водночас і Січ впливала на життя “волості” , ламаючи у се
лян традиційне світобачення, формуюче нове, що грунтува
лося не лиш е на усвідомленні своїх проблем чи проблем сво
го села, а й на необхідності комплектувати збройні сили, ста
вати на захист краю, своєї землі тощо.

Січ опиралася на населення середньої Наддніпрящини у 
всіх своїх начинаниях. Хоча, слід зазначити, щ о між  “волос
тю ” і “низом” існували певні протиріччя, особливо між “ни
зовим ” та “реєстровим ” козацтвом, які дуже часто ініцію
валися можновладцями Польської держ ави.

Н а певний час ініціатива у формуванні козацтва на почат
ку X V II ст. перейш ла до Запоріжжя. Водночас, незважаючи 
на поразки козацько-селянських повстань, на Середньому 
П одніпров’ї наростає процес покозачення населення, відбу
вається процес переходу реєстрового козацтва на бік селян та 
“низових” козаків.

В се  це вело  д о  н ар о стан н я  св ідом ого  ставленн я до 
су сп іл ьн о ї п р акти ки  тодіш нього  ж и ття . Ц е  завершилося 
у твер дж ен н ям  ід еї н еоб х ідн ості у тво р ен н я  української 
козац ько ї д ерж ави . Н а  середи н у  X V II ст. п р о в ід н а  роль 
в у тво р ен н і козац тва  зн ову  п о вер тає їться  до  середньої 
Н ад д н іп р ян щ и н и , п ро  щ о засв ідч у є  ви зн ачен н я  Чигирина
110



маловідомі імена, події, факти

- столицею козацької держави.
І на подальших етапах історії розвитку українського етно

су населення Середнього Подніпров’я відігравало визначаль
ну роль. Зокрема, так було в часи Визвольної війни середини 
XVII ст. часів Богдана Хмельницького, козацької держави 
Петра Дорошенка, організації відсічі турецькій агресії 1677, 
1678 р.р, повстань С. Палія, гайдамацького руху, знаменитої 
•‘Коліївщини” тощо. Ці проблеми - тематика наступних дос
ліджень нашої наукової групи.

Виходячи із аналізу археологічних даних про розвиток те
риторії, писемних згадок, масиву історичних документів, 
які в тій чи іншій мірі описували Середнє Подніпров’я в заз
начений період часу, а також проведене нами дослідження, 
дозволяють зробити слідуючі висновки:

1) специфічні природні фактори, особливість історичних 
процесів із найдавніших часів до середини XVII ст., спосіб 
життя населення у цей час, дають нам можливість стверджу
вати, що територія Середнього Подніпров’я має право на ви
окремлення, як самостійний регіон України, який відіграв 
важливу роль в історії творення українського етносу. Саме 
тут знаходився значний центр етносоціальних процесів;

2) середня Наддніпрянщина була одним із головних зе
мель заселення автохтонного населення України, на який 
мали значний вплив міграційні процеси причорноморської 
смуги території України;

3) Середнє Подніпров’я, наряду з іншими українськими 
землями, виступало консолідуючим центром східних 
слов’ян, який привів до утворення Київської держави, а у ча
си монголо-татарської навали населення цієї території не бу
ло знищене чи витіснене на інші землі, воно пронесло через 
суворі випробовування давньоруські традиції, спосіб життя;

4) геополітичні фактори, які впливали на розвиток цієї те
риторії, взаємостосунків із сусідніми землями, боротьба з 
кочовим Степом, наявність там відносного вільного прос
тору привело до формування особливого способу життя 
місцевого населення, який грунтувався на вільній праці, бо
ротьбі проти агресивних сусідів, створення певних автоном
них структур самоуправління;

5) значний вплив на формування козацтва на середній
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Наддніпрянщині мали зовнішні геополітичні чинники ді
яльності владних структур сусідніх державних формувань - 
Литви, Польщі, Московської держави, Кримського ханства, 
Туреччини, саме тут сходилися геополітичні інтереси цих 
держав;

б'і на Середньому Подніпров’ї козацтво пройшло значний 
шлях від стихійної сили до суспільно-політичного явища, 
що стало на захисті інтересів всього українського народу, 
саме козаки середньої Наддніпрянщини стояли біля зарод
ження Запорізької Січі, тут з’явилися перші полки реєстрово
го козацтва;

7) землі Середнього Подніпров’я стали територією най
більш масового покозачення населення, а у кінці XVI - пер
шій третині XVII ст. - центром козацько-селянських пов
стань, що розхитали Польську державу, стали могутнім 
прологом до Визвольної війни середини XVII ст.;

8) важливим геополітичним фактором у розвитку козац
тва стало визрівання ідеї утворення української державнос
ті, яка мала на цих землях міцні засади: від Київської Русі, до 
князівств періоду феодальної роздробленості, до напівавто- 
номних Черкаського та Канівського старосте часів Литов
сько-Руської держави;

9) аналіз розвитку території Середнього Подніпров’я, 
його населення з найдавніших часів до середини XVII ст. дає 
нам право стверджувати також що саме тут формувався 
субстрат українського етносу, в основі якого лежали тради
ції найдавніших часів, ранньофеодальної держави, україн
ського козацтва.

Вказані висновки обгрунтовані у більше як 50 наукових 
публікацій, двох монографіях “Витоки” та “Середнє Подніп
ров’я”9, двох збірниках історичних джерел про історію тери
торії10, широко використовуються при вивченні інститут
ських та шкільних курсів історії України, етнології, лежать в 
основі запроваджених спецкурсів та спеціальних семінарів 
по історії українського козацтва, з проблем формування ук
раїнського етносу, історії Середнього Подніпров’я, викорис
товуються в історико-краєзнавчій діяльності, туристсько-ек
скурсійній роботі, музеєзнавстві, вивченні регіональної істо
рії, у виховній роботі в студентських та шкільних колективах.
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рії, у виховній роботі в студентських та шкільних колективах.
Окремі положення дослідження розширені в більш де

тальному опрацюванні 6 аспірантами, 8 пошукачами ка
федри історіії України Черкаського державного універси
тету. Методика пошукової роботи, яка використана при 
підготовці данбго дослідження, застосовується у процесі 
вивчення наступних етапів історичних подій в регіоні Се
реднього Подніпров’я, а також в інших регіонах, зокрема, 
на Східному Поділлі (Уманщині). 1

1 П.Т. Тронько. Історичне краєзнавство в Україні: традиції в 
сучасність (Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції) -К., 
1995. -С . 9.

2 Бойко Я. Заселение Южной Руси 1860-1890 гг. -Черкаси.: 1993; 
Коринный Н. Переяславская земля. X - первая половина XIII века. 
К.: 1992; Котляр Н. Формирование территории и возникновение 
городов Галицко-Волынской Руси IX - XIII вв. К.: 1984; Ричка В. 
Формування території Київської землі. К.: 1988; Толочко П. Київ і 
Київська земля в епоху феодальної роздробленості XII - XIII ст. К.: 
1980.

3 Заставний Ф. Українські етнічні землі. Львів: 1993.
4 Горбик В., Скрипник П. До питання про районування України. 

//Укр.іст.журн. - 1995. г №1.- С. 313, №2. -С. 17-27.
5 Смолій В.А. Передмова до кн. Чабана А.Ю “Витоки”, - 

Черкаси, 1994. - С. 4.
6 Грушевський М. Історія української козаччини. // Вітчизна. 

1989.-№ 3.- С. 63.
7 Смолій В. Феномен українського козацтва в загально- 

істооичному контексті. // Укр.іст.журн. - 1992. - № 4. С.62.
8 Гуслистий К. Нариси з історії України. К. 1941. - Вип.ІІІ. - 

С.41-42.
9 Чабан А. Витоки. Черкаси, 1994,; Середнє Подніпров’я. - 

Черкаси, 1999.
10 Наш рідний край. Хрестоматія. У 2 кн. - К.1993.
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Баженов Лев Васильович -
докторант відділу регіональних проблем історії Ук
раїни. Народився у 1946 році у м.Старокостянтинові 
Хмельницької області. У 1968 році закінчив історич
ний ф акультет Кам'янець-Подільського державного 
педагогічного інституту, після закінчення якого пра
цює у  цьому ж  ін с т и т у т і:  асистент, старший вик
ладач, декан історичного ф акул ь тету , доцент, про
фесор кафедри археології і історії слов'ян Східної Єв
ропи. У 1974 році захистив дисертацію кандидата іс
торичних наук, а у  1996 - доктора історичних наук на 
тем у "Історичне краєзнавство Правобережної Украї
ни кінця XIX - початку XX cm." Відмінник освіти Украї
ни. Академік Української академії історичних наук, 
член-кореспондент міжнародної слов'янської акаде
мії.. Автор близько 400 публікацій, з них три моногра
фії. Досліджує проблеми розвитку краєзнавчого руху 
на Правобережній Україні кінця XIX- початку хх cm.

БОАОХІСЬКА ЗЕМЛЯ ХИ-ХІІІ ст.: 
ПОГЛЯД УЧЕНИХ І КРАЄЗНАВЦІВ

Літописна Болохівська земля, на якій упродовж 1150-1257 
років виокремилося удільне Болохівське князівство, була роз
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ташована у верхів'ях Південного Бугу і басейні річок Случі, 
Горині, Тетерева, на порубіжжі Київського і Галицько-Волин
ського князівств. Сьогодні ця територія охоплює межу східно
го Поділля і Південно-Східну Волинь, на якій розмістилися 
північні райони Хмельницької й суміжні Житомирської та 
Рівненської областей. Так сталося, що Болохівщина, якій ни
ні виповнюється 850 років, славилася містами і городищами, 
але у віках загубилася і знаходиться в розшуку її столиця Во
лохів, високорозвинутими ремеслами і торгівлею, свідченням 
чого є виявлені на попелищах поселень численні майстерні і 
скарби, мала могутні фортеці європейського рівня, які все-та
ки не витримали міжусобних війн і були зруйновані. До того 
ж, здавна знавці і дослідники цього регіону, оперуючи пові
домленнями Іпатіївського та інших літописів про міста Боло- 
хівської землі, ігнорували існування і поглинули її в історії су
сідніх князівств. Про це красномовно свідчать праці львів
ських істориків середини XIX ст. Д.І. Зубрицького "История 
древнего Галицко-Русского княжества"* та С.І. Шараневича 
"История Галицко-Волынской Руси с найдавнейших времен 
до року 1453"2.

Першим, хто докорінно змінив думку в українській істо
ричній науці на Болохівщину як своєрідне князівство Київ
ської Русі зі своїм правовим статусом і менталітетом, був ви
хованець, а згодом професор університету св. Володимира 
Микола Павлович Дашкевич (1852-1908). Ще в студентські 
роки він глибоко опрацював давньоруські літописи і під нас
тавництвом свого вчителя В.Б. Антоновича написав працю 
"Княжение Даниила Галицкого"3, яка була удостоєна універ
ситетської золотої медалі і в рік закінчення вузу видана окре
мою монографією. Розробляючи історію Галицько-Волин
ського князівства та співставляючи літописні згадки з топоні
мічними даними і зафіксованими старожитностями волино- 
подільського краю у межиріччі Південного Бугу і Случі, М.П. 
Дашкевич не тільки з'ясував і обгрунтував наявність упро
довж тривалого часу автономної Болохівщини, але й уперше 
визначив її кордони і розробив відповідну картосхему, подав 
характеристику етапів розвитку князівства і відніс його насе
лення до давніх українців. Так з'явилися відомі праці М.П. 
Дашкевича "Болоховская земля й её значение в русской исто-
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рии" (1876)4 ."Новейшие домыслы о Болохове и болоховцах" 
(1884)5. Публікації викликали опір з боку тодішньої офіцій
ної російської науки і навіть полеміку серед українських на
уковців, про що свідчить стаття А.С. Петрушевича "Кто бы
ли болоховские князья"6. На захист теорії Дашкевича висту
пили В.Б. Антонович, який перший здійснив археологічне 
обстеження літописного Губина на Случі, і його послідовни
ки Н.В. Молчановський7, О.М. Андріяшев8, П.А. Іванов9 та 
М.С. Грушевський в своїх працях "Історія України-Руси" і 
статті "Губин - місто болохівської землі" Обстоюючи в дис
кусії свою наукову позицію, М.П. Дашкевич змушений був 
наприкінці XIX ст. викласти додаткові докази в грунтовній 
статті "Ещё разыскания о Болохове и болоховцах" (1899)10. 
Зауважимо що, праці М.П. Дашкевича про Болохівщину не 
втратили своєї актуальності й досі аналізуються і використо
вуються нинішніми дослідниками даної проблеми в науці.

Варто зауважити, що певне значення на користь теорії 
М.П. Дашкевича про існування Болохівського князівства 
мало археологічне вивчення цього регіону в 70-ті роки 
XIX і на початку XX ст., яке здійснили російські учені 
Д.Я. Самоквасов11, А.Спіцин12, волинські науковці і іта- 
єзнавці Л Баторевич13, ЯЯроцький14, Ф.Штейнгельі5 та 
ін. Хоча вони не були відвертими прихильниками Боло- 
хівщини, але оприлюднені ними описи виявлених у Над- 
случчі городищ, поселень і старожитностей XI - ХПІ ст. 
об'єктивно і принципово сприяли доказам на її підтвер
дження. В цьому плані непересічне значення мають 
опубліковані в "Трудах XI Археологического съезда в 
Киеве" В.Б. Антоновичем16 та Ю.Й. Сіцінським17 "Архе
ологічні карти" Волинської та Подільської губерній.

У 20-30-ті роки XX ст. науковий інтерес до Болохівшини 
був незначний. Як правило, в археологічних дослідженнях 
вона майже не виокремлювалась і розглядалася в контексті 
загальної історії Київського і Галицько-Волинського кня
зівств. Однак, саме в цей період завдяки детальному архео
логічному вивченню давньоруських пам'яток басейну Пів
денного Бугу, Случі і Горині, яке проводили відомі дослідни
ки краю С.С. Гамченко (започаткував розкопки городищ Бо-
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лохівського порубіжжя в с. Колодяжному і біля м.Полонно- 
го)18, Т.М. Мовчанівський (розпочав розкопки на Райко- 
вецькому давньоруському городищі)19, В Кочубей (склав ар
хеологічні карти Старокостянтинівщини і Шепетівщини)20 й 
ін. Це дозволило знаному російському історику В.В. Мавроді- 
ну вже у 30-ті роки стати на позиції визнання існування Боло- 
хівського князівства, що мало позитивні наслідки для розвит
ку історіографії проблеми21.

Переломним рубежем у ставленні до історії Болохівської 
землі ХІІ-ХІІІ ст. стали кінець 1940-х - 60-ті роки. Саме у цей 
період відомі археологи завершили важливі для історичної 
науки стаціонарні дослідження: В.К. Гончаров- Райковецько- 
го22, Р.О. Юра - Колодяжинського23 давньоруських городищ 
Південно-Східної Волині, а П.О. Раппопорт здійснив розвід
ки і обстеження більшості зафіксованих болохівських міст і 
укріплених поселень, подав їх топографічні описи24. Названі 
дослідження є головним підгрунтям у вивченні особливостей 
містобудування, фортифікаційної справи і господарського 
розвитку краю в ХІІ-ХІІІ ст. Зокрема, П.О. Раппопорт дійшов 
висновку, що на території Болохівської землі сформувалася 
самостійна група оборонних споруд, які мали більш складну 
систему земляних укріплень (3-4 ряди валів і ровів із своєрід
ними розширеннями з напільного боку) в порівнянні з інши
ми регіонами Київської Русі. Віддаючи належне фортеці в Гу- 
бині, П.О. Раппопорт був вражений своєрідною "болохів- 
ською" системою валів і ровів городища Замки поблизу заліз
ничної станції Разіно неподалік мЛюбара на Житомирщині й 
опублікував його топографічний план25. Важливе значення 
для процесу вивчення історії Болохівщини мають археологіч
ні дослідження М.К. Каргера літописного Городища на Шепе- 
тівщині протягом 1957-1964 років, більшість здобутих матері
алів з якого нині зберігаються у фондах Хмельницького об
ласного краєзнавчого музею. М.К. Каргер помилково вважав 
Городище літописним містом Ізяславлем26. З даного приводу 
згодом М.Ю. Брайчевський писав: "Розкопана пам'ятка не має 
ніякого відношення до літописного Ізяславля. Залишки справ
жнього Ізяславля на території сучасного міста з цією наз- 
вою"27.Таким чином, Городище виявилось одним із значних 
центрів Болохівського князівства і, на думку В.І. Якубовсько-
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го, було мало не його столицею. Успіхи в археологічних дос- 
лідженнях Болохівщини призвели до того, що ця частина во- 
лино-подільськоі землі знайшла спеціальні відображення у 
книгах таких наукових авторитетів як Б. А.Рибакова "Ремесло 
Древней Руси" (1948)28, В.Д. Грекова "Киевская Русь" 
(1953)29, М.Н. Тихомирова "Древнерусские города" (Т956)30, 
особливо В.Т. Пашути "Очерки из истории Галицко-Волын- 
ской земли" (1950)31та ін.

Наприкінці 60-х - у 80-ті роки на стезю вивчення давньо
руської Болохівщини прийшло нове покоління вчених і краєз
навців, які значно поглибили і розширили сферу своїх дослід
жень. Зокрема, археолог В.І. Бідзіля 1969 року оприлюднив 
довідку "Болохівська земля" в "Радянській енциклопедії істо
рії України"32. Протягом 1968 - 1972 рр. тоді молодий дослід
ник В. І Якубовський, керуючи експедицією Хмельницького 
обласного краєзнавчого музею і обласної дитячої туристичної 
станції, розкопав городище в урочищі "Град Богів" на р.Згар 
Деражнянського району, що в 15 км від смт.Меджибожа. Ма
теріали досліджуваного дитинця розміром 90x120 м, вироб
ничого комплексу, знайденого унікального скарбу (230 речей 
із золота, срібла, бронзи) дали підставу ствердити місцезна
ходження болохівського літописного міста Божська33. Водно
час розвідкові й стаціонарні роботи по вивченню літописної 
Гнійниці в околицях Старого Острополя Старокостянтинів- 
ського, городища напроти села Копистин Хмельницького ра
йонів та інших поселень ХІІ-ХІІІ ст. назавжди визначили нау
кові інтереси В.І. Якубовського в галузі історії і загадок Боло
хівщини. Впродовж 14-ти польових сезонів (1973-1978 і 80-ті 
роки) він наполегливо досліджував значне за розміром горо
дище (літописний Городець) на правому березі р.Ікви, в 
урочищі Вали, напроти с.Теліженці Старосинявського ра
йону на Хмельниччині. Виявлені тут фортифікаційні споруди- 
7 порожнистих клітей, 14 жител, 2 гончарні та ювелірна май
стерні, два скарби прикрас, численний господарський і побу
товий інвентар характеризують дане поселення як важливій 
соціально-економічний центр Болохівського князівства сере
дини XII і до кінця 50-х років XIII ст.34 Дослідженя названії* 
та низки інших городищ і поселень верхів'їв Південного Буї} 
і Случі дали змогу В.І. Якубовському зайняти провідне міси{
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з-поміж болохознавців, дійти висновку про дане князівство як 
самостійну державу періоду феодальної роздрібненості Київ
ської Русі, яка відіграла позитивну роль в етногенезі україн
ського народу, а також уточнити її кордони, окреслити голов
ні економічні і політичні центри, висловити припущення про 
місцеперебування столиці Болохова й ін.

У 1970-80-ті роки проблемами Болохівщини активно зай
малися й інші дослідники. Зокрема, краєзнавець з м.Любара 
С.А. Липко обгрунтував свої гіпотези про цей край у ХІІ-ХІІІ 
ст., про розташування княжого Болохова35, а шепетівський 
краєзнавець К.І. Терещук деталізував межі автономії й подав 
схему реконструкції її важливого центру княжого Губина36. 
Значні матеріали про Болохівщину систематизовані І.С. Вино
куром, А.Ф.. Гуцалом і В.І. Якубовським у "Довіднику з архе
ології Української РСР. Хмельницька область" (1984). Нареш
ті, І.С. Винокур у 1985 році здійснив певні узагальнення істо
рії Болохівської землі в монографії "Історія Лісостепового 
Подністров'я та Південного Побужжя"37. Крім того, суттєво 
доповнюють наші уявлення і знання про Болохівський край 
підйомні матеріали об'єднаної експедиції Київського НДІ 
Укрпроектреставрації і Хмельницького обласного краєзнав
чого музею під керівництвом М.М. Нікітенка, яка провела у 
1981,1986-1988,1989-1992 роках археологічні та історико-ар- 
хітектурні дослідження давньоруських пам'яток у м.Ізяславі. 
Результатом цих робіт була остаточно з'ясована дислокація лі
тописного Ізяславля (територія сучасного м.Ізяслава)38. На 
таких же позиціях стояла в дисертаційному дослідженні 
"Древний Изяславль" петербурзький історик А.А. Пескова39. 
Вагоме значення для зрозуміння історичної епохи ХІІ-ХІІІ ст. 
досліджуваного регіону мала видана І.П. Крип'якевичем кни
га "Галицько-Волинське князівство"40 та М.Ф. Котлярем мо
нографія "Виникнення території і міст Галицько-Волинської 
Русі ХІ-ХІІІ ст."41.

Новим етапом у дослідженні Болохівщини стали 90-ті ро
ки. Науковий інтерес до цієї проблеми підвищився у зв'язку з 
нагальною потребою з'ясувати на прикладі окремих регіонів 
Київської Русі історичних коренів етногенезу українського 
народу. Для цього періоду характерне інтенсивне археологіч
не та історичне вивчення північних районів Хмельниччини.
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Серед численних археологічних розвідок і робіт чільне міс
це посіли результати діяльності у 1992-1993 роках експеди
ції Кам'янець-Подільського педінституту під керівництвом
І. С. Винокура, яка з нагоди підготовки до відзначення 1000- 
річчя Попонного дослідила на території міста в згині ріки 
Хомори давньоруське городище ХІІ-ХІІІ ст., що у той час 
було на порубіжжі Болохівського князівства4*. Ще більш ре
зультативною виявилась робота у 1994-1995 роках в Ізясла- 
ві спільної експедиції Кам'янець-Подільського педінститу
ту, Хмельницького інституту удосконалення вчителів і об
ласного краєзнавчого музею (керівники І.С. Винокур, О.І. 
Журко і С.Ю. Демідко). Головним об'єктом експедиції стали 
дослідження у найдавнішій частині міста в урочищі "Рогне
да". Здобуті підйомні матеріали дали змогу локалізувати лі
тописний Ізяславль на Горині з давньоруським культурним 
шаром ХІ-ХІІ ст., уточнити дату заснування цього міста й 
відзначити його 900-річчя, збагатити наші знання з ранньо
го періоду існування Болохівщини43.

На середину 90-х років проблемою давньоруського Над- 
случчя та Погориння активно стали займатись археологи з 
Києва Б.А Звіздецький, який тривалий час досліджує городи
ща ХІІ-ХІІІ ст. в околицях м.Новоград-Волинського (колиш
нього Звягеля)44, з Рівного Б.А. Прищепа, котрий провів роз- 
відкові роботи на місці літописних міст Зарічевська та Миль- 
ська45, з Хмельницького С. Ю. Демідко, що обстежив чимало 
пам'яток ХІ-ХІІІ ст. у межиріччі Горині і Південного Бугу46, 
Водночас фактичні і теоретичні узагальнення по вивченню 
Болохівщини здійснили краєзнавці Л. Чернова47 і А.П. Гаври- 
щук48, які з'ясовували культурно-мистецьку цінність ювелір
них та гончарних виробів давньоруських майстрів, Л.К. Тере- 
щук, котрий проаналізував місце цієї землі в системі тогочас
ної міжнародної торгівлі49 й ін. У ці роки з підсумковими 
статтями про сучасний стан вивчення в науці історії та куль
тури Болохівщини виступив В.І. Якубовський50. Свідченням 
підвищенного наукового і краєзнавчого інтересу до вивчення 
давньоруської Болохівщини наприкінці XX ст. є активна під
готовка і організація відзначення 850-річниці першої писем
ної згадки в Іпатіївському літописі про цю землю (1150 р.) і, 
зокрема, масштабні стаціонарні роботи протягом 1997-99 ро
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ків об'єднаної археологічної експедиції Кам'янець-Поділь- 
ського педуніверситету й відповідних установ {^Хмельниць
кого (керівники І.С. Винокур, В.І. Якубовський, О І. Журко) 
на місці літописного Губина, що неподалік Острополя Старо- 
костянтинівського району. Перші результати дослідження 
цього важливого економічного і політичного центру Болохів- 
ського князівства та однієї з могутніх фортець Східної Євро
пи вже оприлюднені в наукових5 ‘ і періодичних виданнях^2 й 
чекають свого подальшого наукового аналізу та осмислення.

На порозі ІІІ-тисячоліття ми повинні визнати, що порівня
но з станом вивчення інших давньоруських земель у межах 
України, Болохівщина по суті залишається "terra incognito" в 
науці. Сьогодні лише з'ясовується її історія, культура, місце і 
роль у системі економічного й політичного життя Східної Єв
ропи, правовий статус та атрибутика її державності, уточню
ються її кордони. Досі дослідники не можуть локалізувати 
місцезнаходження ряду згаданих у літописах міст та поселень 
Болохівщини, в тому числі її столиці. Мало що відомо в нау
ці про політичних діячів цієї держави. Яка ж була конкрети
ка драматичних подій 1240-50-х років на цій землі? Яка по
дальша доля болохівців після знищення їхньої держави? В 
яких інших світах та епохах губляться сліди їх нащадків? Та
ких запитань, гіпотез, таємниць і загадок безліч. Отож, загал 
болохознавців і шанувальників минувшини давньоруського 
волино-подільського порубіжжя очікує роз'яснення поставле
них у науці проблем, змістовних дисертаційних досліджень, 
монографічних узагальнень й просто цікавих науково-попу
лярних видань з тим, щоб Болохівська земля ХІІ-ХІІІ ст. пе
рестала бути "білою плямою" у вітчизняній історичній науці і 
зайняла гідне місце в історико-культурній спадщині України. 
Важливим кроком у цьому напрямі стане робота у червні 2000 
року, в м.Старій Синяві на Хмельниччині Всеукраїнської нау
кової конференції, присвяченої 850-річчю Болохівщини. * 1

 ̂ Зубрицкий Д. История древнего Галицко-Русского княжества. 
-Ладов, 1865 ,-ЧІ-ІІІ.

1 Шараневич С.И. История Галицко-Волынской Руси с найдав-
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Вербиленко галина Анатоліївна - 
науковий співробітник відділу регіональних проб
лем історії України. Народилася у Києві в 1957 році. 
В1979 році закінчила історичний ф акультет Київ
ського державного університету ім. Т.Шевченка. З 
1979 року працює в Ін с т и т у т і  історії України НАН 
України. Автор понад 20 наукових праць з проблем 
тм'яткоохоронної діяльності української інтелі
генції та регіональної історії України.

РЕГІОНАЛЬЦІ СТУДІЇ З  ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В 
НАУКОВІЙ с п а д щ и н і  в .і .щ е р б и н и

Серед розмаїття історичних досліджень важливе місце 
посідають праці історико-географічного характеру, які вис
вітлюють минуле окремих просторових об’єктів. Саме до 
цього жанру належать регіональні та краєзнавчі студії.

В українській історіографії даний напрямок був розви
нений у монографічних дослідженнях М.Максимовича, 
М.Закревського, С.Голубєва, В.Б.Антоновича, хоча слід 
зазначити, що здебільшого вони носили суто спеціальний 
характер.

Значна увага історико-регіональним дослідженям при
ділялась академічною наукою. В документах утвореної в
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1918 році Української Академії наук, питання регіональної іс
торії розглядалися як один з найпріорітетніших напрямків. 
Підтвердженням цього стала діяльність ряду комісій краєз
навства при ВУАН з мережою краєзнавчих осередків на міс
цях, які займалися регіональними дослідженнями. Найбільш 
плідною була діяльність Київської, Харківської і Одеської ко
місій краєзнавства.

З поверненням М.С.Грушевського до Києва в березні 1924 
р. і утворенням в рамках історичної секції комісій порайонно
го дослідження історії України, питання історичної районіза- 
ції набули більш чіткого теоретичного спрямування. Практич
ною реалізацією діяльності комісій мало бути видання пора
йонних збірників. їх мета - у розгляді таких актуальних пи
тань регіональної історії, зокрема розуміння загального соці
ального процесу “...як в даних фізично-географічних умовах 
розвивалося в різних районах заселення, змінялися колоніза
ційні течії, як формувались економічні і культурні центри і 
ставали соціально і політично правлячими центрами”1.

Серед регіональних історичних досліджень, зокрема Киє
ва і Правобережної України, визначне місце належить науко
вим працям історика, археографа, педагога, члена-кореспон- 
дента ВУАН (15.12.1924). Володимира Івановича Щербини. 
Він народився 16 травня 1850 р. в Києві, в сім’ї лікаря і донь
ки українського письменника Є.П.Рудиковського. У 1862 р. 
вступив до другого класу другої київської гімназії. На форму
вання його світогляду значний вплив мало близьке знайомс
тво з українськими письменниками і вченими, ліберальні, 
прогресивні погляди М.І.Пирогова, М.П.Драгоманова та ін. У 
1868 р., вступивши на історико-філологічний факультет Київ
ського університету, В.І.Щербина працював під керівництвом
В.Б.Антоновича, а пізніше М.П.Драгоманова. Результатом ак
тивної участі в роботі архівного гурта, керованого В.Антоно
вичем, була кандидатська праця “Гетманство Кирилла Григо
рьевича Разумовского в связи с предшествующей историей 
Малороссии”. Закінчивши у 1873 р. Київський університет, 
В.І.Щербина у 1874 р. вступив на педагогічні курси в Петер
бурзі. З 1876 р. викладав російську мову і історію в гімназіях 
Петербурга. З 1879 р. вчителював в гімназіях Києва.

Залишивши педагогічну діяльність у 1920 р., працював де
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який час у Всенародній Бібліотеці України, Архівному управ
лінні і, нарешті в Академії наук, спочатку у III, а потім у І від
ділі. З 1924 р. очолив Комісію історії Києва та Правобережжя, 
став членом Археографічної комісії ВУАН (1926 р.), членом 
Всеукраїнського археологічного комітету (з 1927 р.).

Окрім наукової і педагогічної роботи, В.І.Щербина багато 
часу і сил віддавав громадській діяльності. Активно працював 
у товариствах: “Общество охраны памятников старины и ис
кусства”: “Общество любителей социальных знаний”, “Попе
чительство о народной трезвости”, “Общество содействия 
начальному образованию”.

Розглядаючи науковий доробок В.І.Щербини в регіональ
ному аспекті, його історичні праці можна умовно поділити за 
територією дослідження на дві частини: 1) Праці з історії 
Правобережної України; 2) праці з історії Києва.

Над історією Правобережної України В.І.Щербина зде
більшого працював у 1890-1910 роках. Найбільші з робіт цьо
го періоду “Украинские староства по люстрациям XVIII в.”, 
“Вопрос о староствах на 4-летнем сейме (1788-1792)”2. Ці 
публікації, які доповнюють одна одну, можна розглядати як 
одну цілісну. В ній автор, починаючи з історичного екскурсу, 
на підставі статистичних даних по Київських повітах за 1765- 
1789 роки, дає вичерпний аналіз кількості населення, його со
ціального стану, доходів, прав і обов’язків, з обгрунтуванням 
змін на протязі 25 років.

Базуючись на статистичних матеріалах, В.ІЩербина дру
кує працю “Последние следы казачества в Правобережной 
Украине”3, в якій, всупереч твердженням попередніх дослід
ників, ставить питання про поширення хронологічних рамок 
існування козацтва на Правобережній Україні до другої поло
вини XVIII ст.

Чимало уваги присвятив В.І.Щербина гайдамацькому ру
ху”4, коліївщині5. Цікаву гіпотезу щодо походження слова 
“колїївщина” висловив він у статті “О происхождении слова 
колеивщина”.

В цей же період виходять його роботи: “Вымороченный 
человек” (Случай из времен крепостного права)6; “К истории 
малорусских фамильных прозваний”7, які носять, здебільшо-
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го, археографічний і етнографічний характер.
У 1901 р., за дорученням Товариства Нестора-Літописця і 

Московского археологического общества В.І.Щербина здій
снив експедиції по Бердичівському, Уманському, Васильків
ському повітах, з метою обстеження територій, фіксації 
пам’яток історії, мистецтва, пошуку рукописів, стародруків8.

З поверненням у 1879 році в Київ, поновленням активної 
пошуково-дослідницької роботи в архівах міста, В.І.Щербина 
все більше зосереджується на історії Києва і Київщини. У 
1892 }юці виходить друком його стаття “Киевские воеводы, 
губернаторы и генерал-губернаторы (1654-1775)”9. В ній ав
тор подає цікавий матеріал з історії російської адміністрації в 
Україні, зазначає особливість її стану в Києві, характеризує 
дві сили: козаків і міщан, які чинили опір впровадженню інс
титуту воєвод. В додатках подається список воєвод, губерна
торів з 1654 по 1775 р. Ця праця, мабуть, єдина в своєму ро
ді. В продовження даної теми, на підставі архівних матеріалів 
Києво-Печерської лаври, виходить стаття “Два київські гене
рал-губернатори першої половини XVIII віку - князь Д.М.Го- 
ліцин та М.І.Леонтьєв”10. У вступній частині змальовано еко
номічне і політичне становище Києва у 1-й половині XVIII 
ст., детально характеризовано обох генерал-губернаторів, які 
найдовший час обіймали ці пости.

Підсумовуючи попередні дослідження, в Збірнику істо
рично-філологічного відділу виходить праця В.І.Щербини 
“Боротьба Києва за автономію”11, в якій висвітлюються такі 
періоди: 1. Київ за часів литовських, 2. Київ за часів поль
ських, 3. Київ за часів руїни, 4.Київ за часів московської, по
тім Російської держави. В цьому ж збірнику вміщена ще одна 
його стаття: “Спомин у Києві про рід Інсіланті”.

Цікавою в плані видання архівних матеріалів, є надрукова
на у 1925 р. робота: “Україна і російський уряд у середині 
XVIII в.”12 В ній , окрім поетапного аналізу політики росій
ського уряду проти України, при характеристиці архівних 
джерел вміщено низку цінних відомостей етнографічного ха
рактеру: описи будинків, побуту, одягу, танків. В цей же час 
В.І.Щербина друкує статті з історії Києва в журналі “Украї
на”. Поруч з описовою характеристикою міста, його будинків, 
контрактової ярмарки, кількості населення, подано цікавий
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матеріал про мікроекономічні і торгівельні відносини Києва, 
протистояння українського і російського купецтва13.

Аналізуючи праці В.І.Щербини з історії Києва, не можна 
залишити поза увагою надруковану у 1926 р. в Українському 
археографічному збірнику (т.1) добірку архівних документів 
(реєстр) з історії Києва 1494-1835 рр., яка, без сумніву, є цін
ним джерелом для дослідників.

З нагоди 50-річчя літературної і наукової діяльності 
В.І.Щербини, комісія історії Києва і Правобережної України, 
та науково-дослідна кафедра історії України, дійсним членом 
якої він був, видала нові, наопубліковані студії з історії Киє
ва В.І.Щербини14. ^Збірка вміщує грунтовну бібліографію 
праць Володимира Івановича, вступну статтю про ювіляра 
академіка М.С.Грушевського; привітання від Української ака
демії наук за підписом президента академіка В.Липського і 
неодмінного секретаря академіка А.Ю.Кримського; статті про 
творчий доробок і громадську діяльність В.І.Щербини, напи
сані його аспірантами.

Нові студії В.І.Щербини з історії Києва складають 13 нау
кових статей з історії міста XVII-поч. XX ст. В нарисі з істо
рії Києва... (1654-1914), автор поділяє історію міста за часів 
перебування під російською владою на 5 періодів: І.Київ у 
другій половині XVII в.; 2. Київ у XVIII в.; 3. Київ у першій 
чверті XIX в.; 4. Київ у другій чверті XIX в.; 5. Київ у другій 
половині XIX та на початку XX вв., окреслює характерні ри
си цих періодів. У висновках - звертає увагу, що цей поділ є 
досить умовним, адже в кожному із зазначених періодів є ри
си, притаманні решткам попереднього і початку наступного 
періодів15.

У нарисі “Давні плани міста Києва (1638-1837)16, зупиня
ючись на характеристиці вже відомих друкованих планів 
1638, 1695, 1745, 1787 рр., В.І.ІДербина детально описує 
знайдені ним в архівах плани. Це план 1787 р., що доповнює 
вже згаданий план цього ж року17. Два плани 1803 р.: Печер- 
ська частина Києва та старий Київ і Поділ. Вони досить вели
кого масштабу з назвами головних вулиць. В Печерській час
тині міста навіть позначені межі будівель і садиб. Вміщено та
кож не датований план Подолу, на якому зазначені нові вули
ці та будинки в частині, яка не постраждала під час пожежі
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1811р. Цікавим є план нової відбудови міста у 1837 р., на яко
му позначені колишні і нинішні назви вулиць.

В нарисі “Головні будівлі Печерської Лаври17, за матеріа
лами Лаврського архіву, подано її опис до пожежі 1718 р. з 
планом і фотографією, відбудова великої церкви, Монастиря 
та побудова Лаврської дзвіниці. Автор встановив прізвища 
майстрів, учасників відновлювальних робіт. Наголошує, що 
роботи ці проводилися на кошти монастиря і пожертв приват
них осіб при енергійнцій підтримці Лаврського собору і архі
мандритів. Інші статті цього збірника присвячені історії та по
ходженню назв: Шулявщина (або Шулявка), вулиць Рейтар
ської і Стрілецької, історії жіночої освіти у Києві тощо.

Окрім вище згаданих статей і нарисів, вийшло друком 
кілька інших статей В.І.Щербини, присвячених різним уче
ним - дослідникам Правобережної України і Києва: В.Б.Анто- 
новичу, Я.Шульгіну, І.М.Каманіну. У 1930 р. вийшла його 
стаття про Л.П.Добровольського1

Отже, стислий огляд творчого доробку В.І.Щербини свід
чить про незаурядний талант ученого і педагога, вдумливого 
дослідника важливих проблем історії України, життя і побуту 
українського народу.

1 IP НБУВ ф.Х, спр.4485, арк.1.
2 Труды XI Археологического съезда в Киеве, 1899. Т.2. Архив 

Юго-Западной России. 1905. 4.7. Т.З.
2 Труды XI Аерхеологического съезда в Киеве, 1899, т.2.
4 Савва Чаленко и Игнат Голый // Киевская Старина. 1891, кн.Ю.
5 О происхождении слова “колеивщина”.// Киевская старина, 

1893, кн.2.
Три Шелеста (из истории колеивщины)//Киевская Старина. 

1893, кн.11.
6 Киевская Старина 1892, кн.11.
7 Там само. 1894, кн.8.
8 Отчет об археологической экскурсии в Бердичевский, 

Васильковский и Уманский уезды летом 1901 г.// Чтения в 
историческом обществе Нестора Летописца. 1901. Кн.ХУ.
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9 Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца, 1892, 
k h .V I ,  с.123-148.

10 Науковий збірник за рік 1924. (Записки Українського 
наукового товариства в Києві. Т.19). 1925. С.79-87.

Київ та його околиця в історії і пам’ятках. К ,  1926. С. 168-216. 
*2 Записки Історично-філологічного відділу Української Акаде

мії наук. 1925, кн.6. С.34-90.
13 Київ в 20-х рр. XIX ст. // Україна 1925, кн.З, с.112-118.

Участь Києва в законодавчій комісії 1767 р.// Там само. 1926,
кн.5. С.7-12.

14 Нові студії з історії Києва. Володимира Івановича Шербини. 
Укр. ак. наук в пошану 50-ліття його літературно-наукової 
діяльності. К.1926.

^  Там само. С.1-44.
16 Там само. С.45-57.
*7 Старі плани Києва та Київщини // Україна, 1926. Кн.2-3.

Там само. С.67-107.
18 Щербина В. Л.П.Добровольський, як знавець Києва й Київ

щини// Київські збірники історії й археології, побуту й мистецтва. 
3 6 .1.К.1930.

131



Історія України:

Новак Володимир Миколайович - 
пошукач відділу регіональних проблем історії Украї
ни. Народився в 1947 році на Хмельниччині. У 1970 р. 
закінчив педагогічний державного факультет Кам'я- 
нець-Подільського педагогічного інституту, в 1970- 
90-х роках на партійній т а  радянській роботі. Зараз 
генеральний директор українсько-німецького підпри
ємства "Агро-Поділля". Автор близько 20 наукових 
праць. Досліджує історію прмисловихта сільськогос
подарських підприємств України.

НАЙСТАРІША МАГІСТРАЛЬ УКРАЇНИ
і

Вивчення найважливіших проблем розвитку залізничного 
транспорту, його внеску у. створення матеріально-технічної 
бази економіки України - актуальне завдання, яке має не тіль
ки наукове, а й пізнавальне та виховне значення. На залізни
цях працюють десятки тисяч робітників, інженерно-техніч
них працівників, службовців. Вони мають певну територію, 
лінії зв’язку, підприємства, учбові заклади, школи, установи 
медичного обслуговування і т.д. Тисячами ниток залізниці 
з’єднані з народно-господарським комплексом, сільськогос
подарським виробництвом. Щодня вони перевозять мільйо-
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ни тон вантажів і пасажирів. Це повного мірою відноситься до 
найстарішої магістралі України - Південно-Західної залізниці, 
яка цього року відзначає свій 130-річний ювілей.

У свій час автору довелося грунтовно вивчати практичну 
діяльність колективу Південно-Західної залізниці в другій по
ловині 20-х - середині 30-х років.

Принагідно відзначимо: в середині 20-х рр. в сферу її обс
луговування входила територія сучасних Київської, Жито
мирської, Вінницької, Хмельницької, Чернігівської, Рівнен
ської, Черкаської, Одеської, Кіровоградської, Миколаївської, 
Тернопільської областей України, Гомельської області Білору
сії. Залізниця мала 4459 верст експлуатаційної довжини (3924 
широкої колії та 525 вузької). В 1926/1927 рр. тут було пере
везено 11,9 млн т вантажів і 9540 тис. пасажирів, в 1929/1930 
рр. - відповідно 19,7 млн т і 18986 тис. Перевезення хліба з 
1421 тис. т в 1927/1928 рр. виросло до 2634 тис. т в 1929/1930 
рр., кам’яного вугілля з 1728 тис. т до 1877 тис. т.

Нині район обслуговуваний Південно-Західною дещо зву
зився, проте залишається чималим. За 20 років її довжина 
зросла до 4637,5 км. Вона зв’язує центр України з Донбасом, 
Криворіжжям, півднем і західними областями, безпосередньо 
обслуговує Київську, Чернігівську, Хмельницьку, Вінницьку, 
Житомирську області, частково Сумську, Черкаську, Рівнен
ську, Курську область Росії, Гомельську Білорусії, кілька стан
цій Молдови. Зараз весь обсяг перевезень здійснюється теп
ловозами і електровозами. Значно удосконалено шляхове гос
подарство, локомотивний парк, інші служби. На залізниці за
вершено електрифікацію. Діє могутня електрифікована магіс
траль Москва-Київ-Прага. Електрифікована лінія з’єднує сто
лицю України з Донецьким басейном. Найбільш вантажно 
напружена магістраль Донбас-Кривбас-Карпати також пере
ведена на електричну тягу.

Цифри росту - результат щоденної наполегливої праці ба
гатотисячного колективу залізничників, втілення нових прак
тичних підходів до вирішення завдань, поставлених перед за
лізницею.

Комплексне вивчення багатопланової теми, осмислення і 
узагальнення головних напрямків діяльності Південно-Захід
ної залізниці, дає можливість розкрити зусилля тисяч трудів
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ників різних служб, зохрема, руху, колії, зв’язківців і т.д., їх 
новаторські прийоми при виконанні складних відповідальних 
завдань. Протягом цього часу відбувалися якісні і кількісні 
зміни в її кадровому складі, різні ділянки служб вимагали по
повнення, з інститутів і технікумів прибували підготовлені 
фахівці - інженери і техніки.

Діяльність залізниць перебувала під пильним контролем 
партійних і радянських органів, ОДПУ, Союзного наркомату 
шляхів сполучення. Залізничники особливо пам’ятають роки, 
коли на цьому посту перебував Лазар Каганович - найближ
чий сподвижник Й.Сталіна, пам’ятають тому, що чимало ві
домих господарників у той час позбавилися своїх посад. Дії 
Л.Кагановича, органів НКВС досягай апогею в середині 30-х 
років, коли чотири начальники залізниці були необгрунтовано 
звинувачені у контрреволюційній, шпигунській І Т .П . діяль
ності і опинилися на лаві підсудних у військовій колегії Вер
ховного Суду СРСР.

Професор Є.М.Скляренко - мій науковий керівник по ди
сертації - в 1994 р. опублікува у журналі “3 архівів ВУЧК- 
ГПУ-НКВД-КГБ” статтю “Заложниками стали залізнични
ки”, в якій йдеться про 154 працівників управління Південно- 
Західної залізниці та деяких її установ і організацій в м.Киеві 
репресованих органами НКВС за так звану контрреволюцій
ну діяльність (73 чоловіка в 1937 р. і 81 чол. в 1938 р.) 66 чол. 
в 1937 р. було засуджено до розстрілу, в 1938 р. - 50 чол.1

Це були кадрові висококваліфіковані працівники, які від
дали свої кращі роки праці на залізниці. Ось кілька прізвиш. 
Олександр Георгієвич Свиридов в 1935 р. був удостоєний ви
щої нагороди - ордена Леніна. Працював він тоді начальником 
паровозної служби, а згодом став начальником залізниці. Че
рез два роки його заарештували, звинуватили у причетності 
до так званої контрреволюційної троцькістсько-терористич- 
ної організації.

О.Г.Свиридов народився в 1888 р. в м.Слов’янську на До
неччині в родині робітника. З 15 років почав працювати на 
транспорті учнем слюсаря. Був помічником машиніста паро
воза, начальником депо, дільниці і відділу тяги. 5 вересня 
1937 р. під час арешту в Києві по вул.Лисенка у нього вилу
чили - орден Леніна за № 1097, два золотих та два іменних го
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динника; книжки “Всемирная история” М.Покровського, “Ис
тория ВКП(б)” М.Попова 1931 р. видання, Дж.Ріда “ 10 дней, 
которые потрясли мир”, В.Винниченка “Боротьба” та ін.2

Хронологічні межі написаної мною дисертації закінчува
лися серединою 30-х рр. XX ст., але написати про це під час 
роботи над нею, не було можливості в силу добре відомих 
причин. Віддаючи належне чесному працівникові О.Г.Свири- 
кову, не можна не згадати про інших начальників залізниці. 
Серед них Феодосій Іванович Слюсаренко, Олексій Михайло
вич Зорін. Перший займав цю посаду на початку 30-х рр., хоч 
і раніше - на початку 20-х рр. був тут начальником районної 
транспортної надзвичайної комісії, комісаром залізниці. Піз
ніше йому довелося працювати в Москві, в 1926-1929 рр. - на 
Далекому сході начальником Усурійської залізниці в Хабаров
ську і т.д. 27 липня 1937 р. Ф.І.Слюсаренка було виключено з 
партії, а наступного дня заарашетовано як ворога народу. На 
засіданні Військової колегії Верховного суду 19 листопада 
1937 р. він не визнав себе винним, заявивши, що в ніяких 
контрреволюційних організаціях не перебував і ніякої шпи
гунської роботи не проводив: Однак, протягом кількох хви
лин, витрачених на “розгляд” справи, Ф.І.Слюсаренка було 
засуджено до вищої міри покарання - розстрілу.

Фабрикація “доказів”, розкриття неіснуючих контррево
люційних організацій, фізичне знищення чесних людей пе
реслідувала політичну ціль, потребу підтвердження сталін
ської тези про реальність постаті існуючої загрози реставрації 
капіталізму в СРСР.

Умови тогочасного життя, “сталінська демократія”, звину
вачення у зрадництві, шпигунстві, контрреволюційності, 
втягли у свій кругооберт тисячі залізничників, починаючи від 
рядових стрілочників і закінчуючи начальниками залізниць. 
Число безвинних чоловіків і жінок, які йшли з життя за виро
ками Військової колегії Верховного суду СРСР, трибуналів, 
позасудових інстанцій, які працювали на Південно-Західній, 
на жаль, невідоме. Але можна без застережень стверджувати, 
що абсолютна більшість з них - чесні трударі, які незважаючи 
на скруту і тяжкий час, і в подумках не виступали проти влад
них структур, а тим більше не були членами контрреволюцій
них, шкідницьких, троцькістсько-терористичних, антирадян-
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ських есерівських диверсійно-шпигунських, польських і 
т.п. організацій штучно створених органами ОДПУ3. 
Прийшов час і всі вони в тому числі О.Г.Свириков,
О.М.Зорін, Ф.І.Слюсаренко і сотні інших працівників Пів
денно-Західної були реабілітовані.

Незважаючи на те, що репресії середини 30-х рр. негатив
но відбивалися на морально-етичному стані колективу, Пів
денно-Західна продовжувала нарощувати темпи середньодо
бових перевезень, пробігу локомотивів, будівництва нових 
споруд. Здійснювані тут організаційно-технічні заходи дали 
можливість поліпшити стан паровозного і вагонного парків, 
рівень експлуатаційної роботи. Аналіз опублікованих статис
тичних данних, архівних матеріалів дає можливість просте
жити рух робітників і службовців протягом 1925-1934 рр. За 
це десятиріччя до колективу влилося близько 100 тис. чоловік 
(хоч й були роки помірних відсівів, як наприклад голодні 
І932-1933 р., коли з-за відсутності продовольства на залізни
ці зменшилася кількість сезонних робітників з бувших селян). 
На початок другої половини 30-х рр. За нашими обрахунками 
на залізниці було зайнято близько 180 тис. чол.4

Збільшення обсягу перевезень, кадрові зміни супроводжу
валися поліпшенням умов праці залізничників. Поступово 
зростала заробітна плата, хоч її рівень був набагато нижчий 
від середньоєвропейських показників.

Суворим випробуванням для колективу стали роки Ве
ликої Вітчизняної війни. Фашисти зруйнували сотні кіло
метрів колії, десятки станцій, депо, інших важливих, 
вкрай необхідних споруд, без яких не може чітко діяти 
злагоджений механізм залізниці. Збитки Південно-Захід
ної оцінювалися більше ніж мільярд карбованців5. Від
родження транспорту стало першочерговим завданням, 
адже від цього залежало успішне завершення нав’язаної 
нам Німеччиною війни, відбудова народного господарства 
України. Залізничники, працівники промисловості з успі
хом справилися з цим завданням. В 1957 р. Південно-За
хідна виконала обсяг перевезень, запланований на 1960 
рік, а через кілька років вантажонапруженість магістралі 
перевищила в кілька разів навантаження залізниць США6-
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Славу і авторитет залізниці створювали її трудівники: ма
шиністи і диспетчери, працівники колійного господарства і 
зв’язківці, будівельники і інженери, словом тисячі тих, хто і в 
день і в ночі був на своєму посту. Понад 20 років начальником 
Південно-Західної працював П.Ф.Кривонос - відомий новатор 
залізничного транспорту. Тривалий час цю посаду займав 
Б.С.Олійник.

Магістраль характеризується значними вантажними і па
сажирськими перевезеннями. Через Київ йдуть поїзди в Че- 
хословаччину і Угорщину, Румунію і Болгарію. Мчать поїзди 
на південь, в Крим, Придніпров’я, на Кавказ. Хоч зараз Пів
денно-Західна, як і весь залізничний транспорт України, пере
живає не легкі дні, її колектив сповнений бажання подолати 
труднощі, внести вагомий вклад у розвитку незалежності, су
веренної України. 1

1 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 1994. № 1. - С.177.
2 Скляренко Є.М. Вказ. стаття. - С.179.
3 Скляренко Є.М. Вказ. стаття. - С. 178,181.
4 ЦДАВО України. Ф.2767, оп.1, спр.129. - Арк. 64; оп.2, спр. 

538. - Арк. 52; спр.656. - Арк. 323; Сборник статистических данных 
о состоянии и работе Юго-Западных железных дорог в 1930 г. 
сравнительно с предыдущими г.г.- К., 1931. - С. 14; Бюллетень о 
работе дороги за 1934 г. - X., 1935. - С.210 та ін.

5 Кривонос П.Ф. Магистрали жизни. - К., 1986. - С. 180.
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Місінкевич Леонід Леонідович - 
аспірант  відділу регіональних проблем історії 
України. Викладач Хмельницького ін с т и т у т у  регіо
нального управління т а  права. Автор 8 наукових 
праць, в тому числі брошури "Коренізація і націо
нальні меншини Поділля у 20-30-х рр. XX сто л іття". 
Автор 20 наукових статей. Досліджує історію націо- 
нальнихменшин Поділля в 1920-30-х роках.

ЗЕМЛЕВЛАШТУВАННЯ ЄВРЕЇВ ПОДІЛЛЯ 
(20-30 - ті роки XX ст.)

Насильницьке обмеження осідлості євреїв до 1917 р. 
призвело до збільшення чисельності єврейського міського і 
містечкового населення. Поряд з цим масове виселення євре
їв царським урядом з обжитих ними місць під час першої сві
тової війни, погроми, грабежі в роки громадянської війни 
майже повністю позбавили єврейське населення його еконо
мічної бази. Розруха та економічна криза на початку 20-х ро
ків поглибили злиденність єврейської національної меншини. 
Понад півтора мільйона євреїв поповнили армію безробітних 
у колишній смузі осідлості1.

Поділля не було винятком. Загальна чисельність безробіт
них складала тут понад ЗО відсотків від усього єврейського 
населення, яке проживало в регіоні. Наприклад, “зайве” єв
рейське населення Кам’янецького округу нараховувало 13100
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чоловік, або 57 відсотків до всіх працездатних. До групи без
робітних входили кустарі і ремісники, які зовсім не мали ро
боти або працювали від випадку до випадку, та особи, які жи
ли на допомогу, яка надходила з-за кордону.

У пошуках джерел існування незначна частина євреїв 
прагнула переїхати до індустріальних центрів і влаштува
тися на заводах, фабриках, в різних установах та організа
ціях. Проте переважна більшість залишалася жити на 
“старих” місцях і, щоб прохарчуватися, стала братися за 
обробіток городів навколо міст. Достовірних даних про 
той стихійний процес немає, але деякі дослідники ствер
джують, що на Поділлі єврейське населення під городи 
використовувало біля 6 тис. десятин 2.

Поряд із подібним обробітком городів стихійний рух єв
рейського населення на землю був спрямований до степового 
регіону між Одесою та Балтою. Узагальнюючи матеріали обс
теження єврейського хліборобського населення, яке було про
ведено міжнародною єврейською організацією “Товариство 
ремісничої праці”, О. Мацюк констатував, що на весну 1923 
р. у степовий регіон переселилося на 23153 особи єврейської 
національності більше, ніж у 1913 р. Найбільше переселенців 
- 8742, або майже 40 відсотків, було з Поділля.

Отже, проблема працевлаштування, як і сама ідея “продук- 
тивізації євреїв без певних занять”, була надзвичайно акту
альною. В перші роки радянської влади її вирішували єврей
ські комісаріати, а пізніше - відповідні секції при партійних 
органах у центрі і на місцях3.

В Україні ця проблема вирішувалася шляхом заохочення 
євреїв до землеробської праці. 29 липня 1924 р. на засіданні 
малої президії ВУЦВК під головуванням Г.І. Петровськош 
розглядалося питання “Про залучення трудящих євреїв до 
хліборобської праці”. У резолюції зазначено: “вжити низку 
заходів щодо заохочення євреїв до хліборобства” та запропо
новано Центральній комісії нацменшин домогтися широкої 
“популяризації хліборобської праці та реєстрації єврейських 
колективів, які бажають перейти до хліборобства” 4.

Цю роботу проводила Центральна комісія у справах націо
нальних меншин, Головне бюро єврейських секцій агітації і 
пропаганди ЦК КП(б)У, Всеукраїнська комісія по землевлаш-
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туванню євреїв при ВУЦВК (Комзет), яку очолював на
родний комісар земельних справ А.М. Дудник. На комзет 
покладалися завдання, пов’язані із залученням трудящих 
євреїв до сільськогосподарського виробництва, організа
ція єврейських сільських поселень, вербування бажаючих 
до переїзду у ці поселення, влаштування та залучення єв
реїв до землеробської праці 5. Поряд з державною комісі
єю була утворена і діяла громадська організація сприяння 
землевлаштуванню євреїв (Озет).

Губернським і окружним виконавчим комітетам для ор
ганізації і виконання цієї роботи було запропоновано орга
нізувати спеціальні комісії по прийому, перегляду, реєстра
ції та надсиланню до Центральної комісії заяв про перехід 
до хліборобської праці. Ці окружні комісії (комзет) були 
сформовані з числа працівників земельних управлінь, єв- 
секцій парткому та нацменшин ОВК, які в них головували. 
Аналогічні комісії були організовані в районах. Губернська 
комісія по землевлаштуванню євреїв була сформована у 
складі п’яти осіб - Новікова, Сомова, Алека, Рижакова та 
Когана 6. Окружну комісію Кам’янецького округу очолив 
Лашинков 7, а Шепетівського -  Заєнчковський ®.

Розглядаючи питання про перехід євреїв до хліборобської 
праці, IV Всеукраїнська нарада євсекцій КП(б)У, визначила 
конкретні шляхи залучення єврейського населення до цієї ро
боти. “Земельне облаштування трудящих євреїв, які розорю
ються, - говорилося в резолюції, - необхідно здійснювати 
шляхом розселення їх у межах губерній проживання та пере
селення в інші губернії” 9.

Тенденція соціально-економічного розвитку сільськогос- 
по-дарського виробництва в умовах Поділля характеризувала
ся високою щільністю сільського населення і обумовлювала
ся гострим дефіцитом землі. В Україні на початку 1925 р. пра
цювало близько 200 єврейських колективів, із них 55 - у По
дільській губернії. Висока щільність єврейського населення 
призвела до того, що в регіоні на одного їдока сільськогоспо
дарського колективу припадало лише 0,78 десятин землі, в 
той час, як в інших регіонах України - 2,2 десятини 10.

Отже, малоземелля подільського регіону вимагало особли
вого підходу до залучення єврейського населення до земле
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робства. Перепоною було й те, що місцеві органи виконавчої 
влади відхиляли будь-які пропозиції по розселенню євреїв у 
сільській місцевості в межах губернії. В межах Поділля ця 
робота зводилася до: переселення євреїв на землі півдня Ук
раїни; утворення інтенсивних сільськогосподарських галузей, 
які б не вимагали значних земельних площ; зміцнення існую
чих єврейських сільськогосподарських об’єднань і організа
ція нових Ч.

Переселенська кампанія розпочалася після прийняття 19 
липня 1924 р. ВУЦВК постанови, якою Наркомзем республі
ки зобов’язав виділити із союзних та республіканських фон
дів земельні ділянки, спеціально призначені для євреїв-пере- 
селенців. Весною 1925 р. Наркомзем виділив вільні землі для 
переселенців у Херсонському окрузі 36653 десятини або по 
15 десятин на сім’ю, на Криворіжжі - 12949 десятин, по 10 - 
на сім’ю 12.

Окружні та районні комісії по землевлаштуванню трудя
щих євреїв на Поділлі почали працювати в січні 1925 р. В усі 
райвиконкоми, відділи окрвиконкомів, громадським і проф
спілковим організаціям були направлені відозви губвиконко- 
му на єврейській мові, в яких розкривався зміст політики що
до переселення єврейського населення. В районах пройшли 
загальні збори, безпартійні конференції. Проблема широко 
висвітлювалася у місцевій пресі. Роз’яснювальна та організа
ційна робота проводилася у тісному контакті із земельними та 
іншими організаціями.

ВУЦВК та Центральна комісія нацменшин не розв’язали 
до кінця цілу низку організаційних питань переселенської ро
боти. Під час весняної посівної кампанії 1925 р. Криворізький 
та Херсонський округи не в змозі були прийняти переселен
ців на відведених для цього ділянках. В Криворізькому окру
зі земля була здана в оренду місцевому населенню-до осені 
1925 р. і округ мав можливість прийняти лише частину пере
селенців. Частина земельних фондів Херсонського округу та
кож була зайнята озимими посівами місцевих селян, а вільні 
ділянки землі не могли забезпечити весняний засів та пасови
ща для всіх бажаючих переселенців. Саме тому на нараді 
Наркомзему та ЦКНМ було вирішено прийняти на херсонські 
держфонди всі переселенські колективи, представники яких
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мали прибути до округу не пізніше 15 березня 1925 р.13.
Поряд із невирішеними організаційними моментами було 

чимало недоречностей в інструктивних матеріалах, надісла
них окружним та районним комісіям. ЦКНМ у своєму першо
му циркулярі звертала увагу на роботу з найбіднішим єврей
ським населенням при комплектуванні переселенських колек
тивів. Проте, наступна директива зобов’язувала включати у 
списки колективів лише ті сім’ї, які мали можливість внести 
300 карбованців. Це призвело до того, що бажаючі пересели
тися на південь України змушені були відмовлятися через еко
номічну скруту. Так, при отриманні Кам’янецьким округом 
рознарядки на 50 дворів для переселення у Херсонський ок
руг тільки з Дунаївців претендували 212 сімей, але виявило
ся, що жодна з них не має вказаної суми грошей 14.

Райкомісії по землевлаштуванню трудящих євреїв на по
чатковому етапі працювали незадовільно, не завжди викону
вали розпорядження окружних комісій. У той же час частина 
євреїв, бажаючих перейти до хліборобства, не поспішала пе
реселятися, намагалася перейти до землеробської праці за 
місцем проживання.

Оцінюючи ситуацію, відповідальний секретар комісії нац
меншин при Подільському губвиконкомі Гітлянський зазна
чав, що “кампанія по переселенню у нас на Поділлі склалась 
дуже погано і, головним чином, це пояснюється, по-перше, 
призупиненням телеграмою центру направлення ходаків для 
закріплення землі після 15 березня 1925 р., але більше всього 
це вимога, щоб кожна сім’я мала по 300 карбованців”13.

Окружні комісії нацменшин, реально оцінюючи фінансо
вий стан єврейських сімей, вносили пропозиції про зменшен
ня обов’язкового мінімуму власних коштів при переселенні. 
Ці проблеми неодноразово порушувалися на засіданнях 
ЦКНМ, губкомісії та інших органів. У доповідній записці від 
6 травня 1925 р. Кам’янецька окружна комісія нацменшин, 
аналізуючи хід переселення, звернула увагу центру на вкрай 
важкий їх матеріальний стан, пояснюючи це неодноразовими 
погромами єврейського населення під час імперіалістичної та 
громадянської воєн на Поділлі. Були містечка, населення яких 
по кілька разів піддавалося пограбуванням та нападам ,6.

Як засвідчують матеріали засідання комітету по землев- 
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лаштуванню трудящих євреїв при Президії Ради Національ
ностей ЦБК СРСР, пропозиції та звернення ЦКНМ, місцевих 
органів виконавчої влади Подільської губернії не залишалися 
без вирішення. В протоколі засідання від 25 травня 1925 р. 
відмічено: “беручи до уваги особливо важкий економічний 
стан єврейського населення Подільської губернії внаслідок 
виселення його з постійних прикордонних місць проживання 
за часів царизму та багаточисельних погромів і бандитських 
нападів у роки громадяйської війни, вважати за необхідне по
низити обов’язковий мінімум для тих переселенських сімей із 
Подільської губернії, які ще не переселилися на виділені їм 
ділянки у Херсонському та Криворізькому районах з 300 кар
бованців до 200 карбованців на сім’ю”17.

Враховуючи розрахунки районних та окружних комісій, 
губкомісія у червні 1925 р. довела до округів наряд центру на 
поточний рік у 900 дворів, з яких 550 - першої черги, та 350 - 
другої. При цьому було враховано, що з Поділля станом на 21 
березня направлено 332 господарства, які закріпилися у Хер
сонському окрузі. У травні-червні планувалося направити 568 
сімей, в тому числі з Вінницького округу -103, Гайсинського 
- 20, Могилівського - 105, Тульчинського - 160, Проскурів- 
ського - 80, Кам’янецького - 175 18.

Формування, відправка перших переселенських колекти
вів та прийом їх у нових районах проживання виявили органі
заційні прорахунки та упущення, серед яких:

—  недоцільність формування великих колективів, які 
іноді нараховували до 70 сімей і були незручними в обслуго
вуванні, крім того, при непорозумінні між їх членами прохо
див неминучий розпад;

—  нехтування розпорядженням Наркомзему про те, що 
право на переселення мають ті сім’ї, в яких не менше 5 осіб, 
з яких троє - повинні бути працездатними;

— залучення до колективу з боку більш заможних пере
селенців частини незаможних, за яких обіцяно було внести 
300 карбованців. Після затвердження колективу та закріплен
ня за ним землі, заможні родини вимагали повернення закла
дених коштів, а оскільки незаможні були не взмозі внести 
потрібну суму, то вимушені залишити колектив. На їх місце 
приймалися більш заможні, які не входили до початкового
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складу колективу;
—  нерозуміння розпорядження Наркомзему, яке заборо

няло переселення сполученим сім’ям. їх виїзд, разом із зат
вердженою частиною родини, не давав права на землю. Це 
призводило до появи груп безправних сімей, непорозумінь і 
непередбачених складних наслідків для останніх;

—  відсутність у великої кількості переселенських колек
тивів документів окрземуправлінь про затвердження статутів 
та сімейних реєстрів, що не давало можливості підтвердити 
членство у колективі і дозволяло окремим ділкам постійно 
змінювати склад колективу, т.б. викидати незаможних, а на їх 
місце брати більш заможні сім’ї.

Враховуючи досвід перших переселенських колективів, 
ЦКНМ виробила рекомендації, в яких визначався оптималь
ний склад колективу у 10-20 сімей, згуртованих на добровіль
ній згоді самих переселенців. Затверджувалися до переселен
ня лише ті сім’ї, які складалися із 5 осіб, серед яких більше 
двох були працездатними та мали необхідні 300 карбованців, 
а для Подільської губернії - 200 крб. Категорично не допуска
лися до виїзду сполучені сім’ї, не затверджені окрземуправ- 
ліннями, та сільськогосподарські колективи без узгоджених у 
виконавчих структурах статутів і сімейних реєстрів 19

Керуючись законодавчими та нормативними актами дер
жавної влади, Волинська, Київська, Подільська, Полтавська 
та Чернігівська губернії у 1925 р. організували переселення у 
Херсонський та Криворізький округи 2518 єврейських сімей, 
до складу яких входило 14533 особи. Це дало можливість ут
ворити ^Херсонському окрузі 140 колективів, у Криворізько-

Подільська комісія по землевлаштуванню трудящих євреїв 
у червні 1925 р. з наряду на переселення 900 родин зареєстру
вала 869, об’єднаних у 36 переселенських колективів та 829 - 
окремо зареєстрованих сімей. 48 відсотків переселенців скла
дали робітники і кустарі, 33% - без визначених професій і без
робітні; 7% - селяни; 6% - торгівці; 5% - службовці; 1% - ін
ші. Вони мали 177 коней, 79 корів, 61 голову іншої худоби, 38 
возів, 38 плугів, 60 борін, 2 сівалки та 13 одиниць інших дріб
них засобів виробництва 21.

Незважаючи на велику кількість бажаючих виїхати, лише 
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806 єврейських родин, що представляли 36 переселенських 
колективів, виїхали у Херсонський округ. По мірі закріплення 
землі та облаштування на новому місці відбувався поділ ко
лективів, яких на кінець року стало 54. Колектив “Ямпольщи- 
на” Могилівського округу, наприклад, що об’єднував 14 гос
подарств, розділився на два: “Ямпольщина №1” та “Ямполь- 
шина №2” 22.

Колектив “Юнгер Лев” з містечка Зіньків Кам’янецького 
округу був сформований із 63 економічно сильних сімей і на
раховував 304 особи. Загальна сума зібраних коштів складала 
7930 карбованців, або в середньому по 125 карбованців на 
сім’ю. Враховуючи вимогу Наркомзему щодо наявності у 
кожної переселенської сім’ї 300 карбованців, окружна комісія 
відібрала із загальної кількості лише 25 сімей, спроможних 
забезпечити кошти для переселення в сумі 6425 карбованців.

На початку березня 5 ходаків від колективу виїхали у Хер
сон для закріплення за ним землі. Після видачі Кам’янецьким 
окрземуправлінням документів на 25 сімей та тарифних доку
ментів на 19 працюючих, останні в кінці квітня виїхали на 
свої ділянки для проведення весняного засіву. Перед виїздом 
колектив закупив 9 коней, 5 корів, 250 пудів картоплі, 3 вози 
та сівалку 23.

По приїзду на нове місце проживання колективу від гро
мадської організації “Озет” було виділено 2 плуги, 7 борін, 2 
косарки та насіння від єврейської добродійної організації 
США “Агро-джойнт”. Засіявши 42 десятини землі кукуруд
зою, просом та картоплею, колектив отримав 75 десятин сіно
косу, правда, не на своїй ділянці, оскільки призначені йому 
землі були здані в оренду до осені. За літні місяці було запла
новано збудувати 10 жилих будинків для розміщення пересе
ленців, що мали намір переїхати восени. На весну 1926 р. ко
лектив планував посадку виноградників, вирішення ряду пи
тань соціального та виробничого характеру 24

Враховуючи обмежені фінансові можливості держави у 
кредитуванні переселенців, Озет звернулась до населення 
республіки, закордонних єврейських організацій із закликом 
- допомоги в реалізації планів переселення євреїв на землю. 
Заклик Озет знайшов адресатів. Відгукнулися фінансово міц
ні єврейські міжнародні організації: американська - “Агро-
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джойнт”, французька - Єврейське колоніальне товариство 
(ЄКТ), німецька - Товариство ремісничої праці (ТРП). З їх до- 
помогою переселенці забезпечувалися сільсько-господар- 
ським інвентарем, отримували кошти на будівництво посе
лень, криниць, гребель, постачання насінням, утримання спе
ціалістів, агрономічне навчання.

Міжнародна організація Товариства ремісничої праці зап
ропонувала створити мережу організацій на Україні. З’явили
ся центральний, окружні комітети ТРП в містах Харкові, Ки
єві, Миколаєві, Дніпропетровську, Одесі. На Поділлі - у Він
ниці, Кам’янці, Мотилеві, Проскурові, Тульчині й Шепетівці 
утворилися ініціативні групи, які із свого середовища виділя
ли уповноважених. По мірі накопичення досвіду групи ство
рювали в округах керівні органи цієї організації 25.

Витрати на переселення та облаштування переселенців 
зростали з кожним роком. Вагомі частки коштів виділяли “Аг- 
ро-джойнт”, ЄКТ, ТРП та ін. Для прикладу зазначимо, що вар
тість переселення 10 тис. сімей у 1925 - 1926 рр. складала 
8435 тис. карбованців. На 1 січня 1930 р. витрати на пересе
ленську кампанію єврейства зросли (без коштів переселенців) 
до 27205 тисяч крб., у тому числі: державна допомога склада
ла 17,8%, закордонних єврейських організацій - 73,9%, сіль
ськогосподарського банку - 8,3% 26. Завдяки цьому можна бу
ло не тільки сподіватися на залучення єврейського населення 
до землеробської праці, а й вирішення питань його трудов- 
лаштування.

Переселенську кампанію умовно можна поділити на два 
етапи. На першому - представникам національних меншин, у 
тому числі євреям, дозволялося переселення на землі держав
ного фонду на загальних підставах. Проте дворічна практика 
показала, що такі умови не були стимулом для єврейських сі
мей. Отже, на другому етапі з боку уряду була розроблена і 
здійснювалася більш грунтовна соціальна програма пересе
лення євреїв, що одразу дозволило збільшити контингент пе
реселенців у 1926-1929 рр.

Підсумки перших двох років переселення дали можли
вість провести певні узагальнення і внести корективи у по
дальше проведення цієї кампанії. Торкнулося це, головним 
чином, комплектацій переселенських колективів у місцях їх
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формування, адже соціальна та майнова відмінність негатив
но впливала на виробничі результати. Вже у 1925 р. було доз
волено перегрупування переселенських колективів відповід
но до побажань їх членів.

Помилки, що мали місце в процесі переселення євреїв та 
влаштування на новому місці, розглядалися на державному 
рівні.

18 лютого 1926 р. на засіданні Раднаркому голова Комісії 
нацменшин при Раді Національностей ВУЦВК І.Науменко 
відзначав, що у 1926-1927 рр. заплановано переселити і влаш
тувати понад 22 тисячі єврейських сімей. На цей захід уряд 
України мав асигнувати понад 3 мільйона крб. Решту грошо
вих надходжень передбачалося отримати від благодійних 
міжнародних організацій та від самих переселенців. Раднар- 
ком республіки затвердив положення “Про переселенські то
вариства на Україні” 27.

Наркомзем та ЦКНМ переглянули хід комплектування та 
відбору переселенського контингенту. Найкращою формою 
були визнані переселенські товариства, в них рекомендувало
ся об’єднувати переселенців, враховуючи однаковий еконо
мічний та соціальний стан. Артілі та комуни утворювалися 
лише тоді, коли вони мали потрібні компоненти для своєї 
життєдіяльності, а саме: знову ж таки однаковий соціальний 
склад, працездатність переселенців та фінансову забезпече
ність. У рекомендаціях було визначено шість категорій забез
печеності 28.

Однак Наркомзем України та ЦКНМ часто відступали від 
загальних правил: єврею-переселенцю дозволялося мати мен
ше п’яти членів сім’ї та двох працездатних замість раніше 
визначених трьох і більше. Норма наділу земельної ділянки 
збільшувалася на 10 відсотків на кожного додаткового їдока.

Внаслідок проведеної роботи у 1926-1927 рр. на південь 
України було переселено понад 20 тисяч єврейських сімей. 
Серед них 42 товариства з Могилівськош округу, в яких були 
об’єднані 401 родина та одна молодіжна комуна в складі 20 
осіб29.3 Кам’янецького округу було переселено 28 товариств, 
до яких входили 205 сімей та 272 родини з Проскурівсько- 
го округу31. Картина соціальної структури єврейських пере
селенців у цілому по Україні характеризувалася величиною
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внеску і відображалася у таких категоріях: переселенці з па
йовим внеском до 10 карбованців складали 35%, до 150 кар
бованців - 30%, до 230 карбованців - 20%, до 460 карбованців 
- 10%,з внеском від 657 до 1008 карбованців - 5%32.

У переселенні брала участь бідна частина єврейського на
селення. За звітом “Комзета” вона “приходить з міст і місте
чок на земельні фонди майже з голими руками” і “не тільки 
не може зробити значного капіталовкладу у своє господарс
тво, а здебільшого не може прохарчуватися і прогодувати скот 
до нового врожаю”33. їй було набагато легше переносити тя
гар переселення завдяки праці в колективних товариствах. 
Проблеми виникали пізніше, коли кожна переселенська роди
на обзаводилася своїм господарством. Саме тоді починали ви
никати негаразди соціального і економічного характеру, які 
призводили до розпаду окремих колективів, сформованих за 
місцем проживання до виїзду. Колективи, утворені на новому 
місці проживання з урахуванням однакового соціального 
складу, кількості працюючих та фінансової забезпеченості, 
були більш стабільними і життєздатними.

На другому етапі переселення комплектування переселен
ських товариств проводилося на місцях протягом року Нац- 
бюро при активній участі органів Наркомзему та “Озету”. Це 
дозволяло вивчати майновий стан, придатність до хлібороб
ської праці контингенту. Формування переселенських това
риств для участі у весняній кампанії проходило в кінці року з 
15 листопада до 1 січня. Такий підхід, завчасне отримання на
рядів з центру дозволяли органам місцевої влади запроваджу
вати плановість у цій роботі. Шепетівський окрвиконком, 
наприклад, розробив і довів до районів трирічний (1927-1929 
рр.) план землевлаштування євреїв, яким передбачалося залу
чити до хліборобської праці 925 сімей 34.

За даними на 1 січня 1931 р. у сільськогосподарському ви
робництві Союзу РСР (без Біробіджану) було зайнято 54100 
єврейський сімей , з них 44048 - залучені до хліборобської 
праці при активній допомозі держави, комзетів та інших орга
нізацій. На Україні нараховувалося 35580 хліборобських сі
мей, які обробляли 378080 га землі. Д о кінця 1932 р. головне 
правління Комзету планувало провести землевлаштування 
500 тисяч єврейських трудящих 33. Проте цим планам не су
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дилося бути реалізованими. На перешкоді стала негативна 
сталінська політика перебудови села, яка призвела сільське 
господарство країни на грань катастрофи. Через насильниць
ку колективізацію 30-х років сільське господарство, єврейське 
хліборобство почали занепадати.

Єврейське населення, яке перейшло до хліборобства з міс
течок, довго не могло звикнути ні економічно, ні психологіч
но до нових умов праці, колективної власності. Все це відби
валося на дисципліні та продуктивності праці. Пасивність, 
інертність з боку єврейських хліборобів призвели до знижен
ня виробничих показників. Безвідповідальність, безгосподар
ність почали все більше проявлятися до всього, що було в ко
лективній власності.

Разом з тим слід зазначити, що переселенням та аграриза- 
цією євреїв у 20-ті роки безпосередньо займалися державні 
органи та установи, робота яких мала цілеспрямований, пла
новий характер. Переселенська кампанія зуміла зняти соці
альну напругу серед єврейського населення, що мала місце на 
Поділлі та в інших регіонах України, залучити значну части
ну переселенців до продуктивної праці. Землеоблаштування 
спонукало єврейських хліборобів розкрити свої здібності у 
веденні сільськогосподарського виробництва, додатково 
сформувати єврейські національно-адміністративні одиниці, 
що в кінцевому підсумку певною мірою сприяло пожвавлен
ню національно-культурного відродження України. 1
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2 Мацюк О. Агроризація жидівства України. -Прага, 1932. -
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28 Там само.-Спр.40.-Арк. 179-180.
29 Там само. - Ф.П.301, оп.2, спр.134. -Арк.27.
30 Там само. - Ф.Р.653, оп.2, спр.40. -Арк.44, 134.
31 Там само. - Ф.П.301, оп.2, спр.133. -Арк.17.
32 Там само. - Ф.Р.653, оп.2, спр.40. -Арк.180.
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34 ДАХмО. - Ф.Р.3508, оп.1, спр.14. -Арк.45.
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ПРОЦЕС ЕТАПУВАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ 
З  ПОДІЛЛЯ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ

в ій н и

Насильницька мобілізація гітлерівцями цивільного насе
лення Поділля для використання його у нацистській військо
вій економіці характеризувалася винятковою жорстокістю. 
Таким же нелюдським було і етапування майбутніх робітників 
до Німеччини.

Схоплені “вербувальниками”, вони спершу доставлялись у 
місця концентрації -  так звані збірні пункти чи табори, котрі, 
як правило, організовувались у містах неподалік від залізнич
них станцій (у Вінниці, наприклад, такий збірний пункт був 
розташований в районі теперішнього державного педагогіч
ного університету ім.М.М.Коцюбинського). Ступивши за во
рота пункту (табору), приречені на поїздку в Німеччину відра
зу ж потрапляли в зовсім інший світ. Своєю суворістю
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він мало чим різнився від порядків, що існували у тюрмі чи 
концентраційному таборі. Як і згадувані об’єкти, збірний 
пункт (табір) теж був обнесений колючим дротом, охороняв
ся озброєною вартою.

"...5  червня 1943 р. мене забрали в селі Бродецьке із ба
гатьма іншими дівчатами, —  пише у своїх спогадах меш
канка с.Вуйна Комсомольського району В.Багацька. -  Ще в 
Бродецькому німці почали знущатися, бити нас різками по 
голові, по ногах. На другий день повантажили нас у вагони 
і відправили у Вінницю. Там відвели усіх у збірний табір, 
обгорожений в декілька раз дротом, так що втекти не мож
на було ніяк...” 1.

“Завербована” особа втрачала тут волю, до мінімуму об
межувалася свобода її переміщення. Все потрібно було ро
бити лише під команди гітлерівців чи поліцаїв. Фактично з 
цього часу вона вважалася уже “військовим трофеєм”, меха
нічно зараховувалася до категорії “взятих військовополоне
них”.

Після уточнення кількості прибулих, на перших порах 
вербувальної кампанії усіх знайомили з інструкцією окупа
ційної влади про поводження населення під час вивезення 
до Німеччини. (Пізніше про таку форму роботи забули. Гіт
лерівці, очевидно, вважали, що достатньо лише загнати лю
дей у вагони, а там їх поведінку регламентуватимуть розпо
рядження та вимоги охоронців). Інструкція зайвий раз під
креслювала невільницьке становише “завербованих”, зак
ликала до покірності.

“Робітники й робітниці Сходу!
Вас вибрано на те, щоб ви працювали у Великонімецькій 

державі і тим самим внесли свою частину для створення но
вої і кращої Європи.

Коли ви готові свідомо і чесно сповняти ваш обов’язок, 
то тоді в кожнім взшяді з вами будуть поводитись гарно і 
справедливо, — говорилося в ній. -  Однак, хто думає, шо 
може противитись розпорядженням німецьких урядовців, 
той нехай не надіється на поблажливість. Його покарають 
якнайгостріше.

Тому взиваємо вас, у вашім власнім інтересі, поводитися 
перед від’їздом та підчас транспорту спокійно і гідно. Голов
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но виконуйте радо і скоро всі прикази ваших провідників.
Вікна і двері в таборі та у вагонах мають бути замкнені від 

заходу до сходу сонця.
Хто не виконає даних розпоряджень, відповідає за наслід

ки. Провідна команда дістала приказ за всяку ціну зберегти 
спокій і порядок підчас транспорту.

Коли підчас темноти будуть відчинені двері або вікна, або 
будуть спроби того, а виновника не знайдеться, то будуть по
карані два споміж вас, що находяться в тім самім приміщенні.

Тому уважайте один на другого.
Нічого вам не станеться, коли будете поводитися дисцип

ліновано.
Думайте про себе, про ваші родини та про кращу, вільну 

Європу.
В Німеччині дістанете достаточне прохарчування і добре 

приміщення”2.
Умови утримання людей у збірних чи пересильних пун

ктах (таборах) були жахливими. У більшості з них “завербо
ваних” харчували лише один раз на день, і то рідкою юшкою, 
та видавали по 200 г хліба. Спати їм доводилося на підлозі, 
часом притрушеною соломою, або ж на твердих, грубо збитих 
нарах без будь-якої постільної білизни.

Як правило, невільники тут довго не затримувалися. Під 
конвоєм “завербованих” відводили на вокзал і, немов худобу, 
завантажували у товарні вагони, двері яких наглухо замикали
ся. Причому їх не відкривали по кілька днів, доки поїзд не 
прибуде до визначеного пункту.

“...Як везли нас з Немирова до Перемишля, то за весь цей 
час вагони зовсім не відкривали...” (із фільтраційної справи 
ПП.Шевчук, с. Воробіївка Немирівського району)3.

Крім того, вагони завантажувалися настільки щільно, що 
пасажирам вистачало місця лише для сидіння. Про інші 
зручності не могло бути й мови. Зокрема, вагони зовсім не 
опалювалися, внаслідок чого, як визнавали самі нацистські 
чиновники, пізньої осені чи взимку доводилося замість ро
бітників вивантажувати трупи, на що, зокрема, вказував у 
своїй доповіді від 20 лютого 1942 року міністераль-дирек- 
тор Мансфельд4.

Не було й організованого харчування, кожен перебивався в
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дорозі тим, що взяв із собою, а то й просто голодував.
. .Везли нас у закритих вагонах 10 днів. Весь цей час зов- 

сім не годували...” (із фільтраційної справи О.М.Крицької, 
с.Дашів Дашівського району)*.

Щоправда, “завербованим”, які відправлялися першими 
ешелонами, видавались порції хліба та ковбаси. Але то був 
всього короткочасний пропагандистський жест.

“ ...B  березні місяці 23 числа 1942 р. в перший набір в 
Німеччину старостою села Стрільчинець Довбушем Васи- 
льом Степановичем і його заступником Руденком Яковом 
Васильовичем я була відправлена в Німеччину... У Вінни
ці нас завантажили в товарні вагони широкої колії, якою 
ми їхали до станції Краків... У дорозі, як ми їхали, нас 
кормили у м. Вінниці ковбасою та хлібом. Дальше не кор
мили нічим” (фільтраційна справа Г.М.Шлапак, с.Стріль- 
чинці Немирівського району)6.

Усі, хто їхав в Німеччину наступними ешелонами, позбав
лялися й цього.

Крім того, їм заборонялось мати при собі ножі, виделки, 
взагалі гострі предмети. Заборонялось везти папір, олівці, за
писувати станції, через які проходив поїзд.

За таких умов транспортування пасажири навіть не ма
ли можливості справити звичайні природні потреби. Ко
ли ж це часом дозволялося, людей виводили невеличкими 
групами, які посилено охоронялися. Для фашистів паса
жири були лише живим товаром, дармовою робочою си
лою, тому поводились із ними, як з тваринами. Через жах
ливі умови транспортування смертність залишалася висо
кою не лише восени та взимку.

Нерідко траплялось, особливо в кінці 1942 р. та в 1943-у, 
коли поїзди із тими, котрі направлялись у Німеччину, зустрі
чались із ешелонами, що повертали в Україну тих, хто вже 
встиг залишити в німецькому рабстві свої сили та здоров’я, і 
подовгу простоювали разом на сусідніх залізничних коліях. 
Такі зустрічі були приголомшуючими для майбутніх катор
жан, мали широкий резонанс. Про те, що ж відбувалося тоді, 
а також про умови транспортування, йдеться в донесенні ви
сокопоставленого німецького чиновника.

“.. .Особливо гнітюче враження на робітників-спеціалістів
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і на населення справляють робітники, що повертаються з Ні
меччини, — ті, які стали непридатними або вже раніше були 
непрацездатними.

Численні ешелони з такими непридатними робітниками, 
що повертаються, вже не раз зустрічалися з поїздами, які вез
ли в Німеччину робітників-спеціалістів, і довго стояли на ко
ліях недалеко один від одного. Внаслідок недостатнього пос
тачання ешелона з тими, що повертаються (часто в одному ва
гоні їхало по 50 -  60 чоловік, всі хворі, поранені або ослаблі, 
не одержуючи харчів і допомоги по кілька днів підряд, оскіль
ки ешелони супроводжувало всього 3 - 4  чоловіка), внаслідок 
часто дуже несприятливих, хоча й перебільшених висловлю
вань тих, що поверталися, про поводження з ними в Німеччи
ні і в дорозі, а також внаслідок всього вигляду цього ешелону 
серед робітників-спеціалістів, що їхали в Німеччину, і всього 
ешелону спалахнув психоз страху. Багато хто з начальників 
ешелонів, наприклад 62 і 63, доповідав подробиці. В одному 
випадку начальник ешелону спостерігав, як на його очах ви
несли з вагону померлого від голоду робітника-спеціаліста і 
залишили його на рейках... Іншим разом надійшло донесен
ня, що в дорозі команда, яка супроводжувала ешелон, була 
змушена вивантажити на рейки і залишити непохованими 3-х 
померлих...”7.

Характерно, що цей же чиновник, безпосередньо зіткнув
шись із проблемами вкрай незадовільного транспортування 
визначених на каторгу людей, висловлює досить слушні зау
важення і пропозиції, які так і не враховані нацистським ке
рівництвом:

“...Під час перевезення в Німеччину необхідно дбати про 
харчування, про забезпечення питною водою, про дозвіл вий
ти для проведення туалету, про медичне обслуговування, про 
планомірну відправку, про запобігання побиттям і знущан
ням, про ліквідацію вошивості, про охорону [...]. Червоний 
хрест, який часто буває дуже перевантажений, допомагає пос
тачанню транспортів, але, на жаль, у поводженні багатьох по
мічниць щодо робітників-спеціалістів часто спостерігається 
непорозуміння всієї важливості заходів фюрера щодо мобілі
зації східних робітників. Тому неодноразово спостерігалося 
огидне поводження, особливо з робітницями зі сходу. Часто
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цим людям взагалі відмовляли у харчах, заявляючи, шо це 
“російські свині”. Те, шо тут їхали українці, ніхто не брав до 
уваги, оскільки в цій галузі велося дуже мало агітації. Внаслі
док цього неодноразово відбувалися втечі голодуючих протя
гом днів людей, які тікали в найближчі села, продавали своє 
майно і купували продукти харчування. В таких випадках не 
можна й мріяти про їх повернення в ешелон...”8.

Цілком очевидно, що ешелони з Німеччини з смертельно 
виснаженими, покаліченими та хворими людьми були невра
хованим окупантами негативним фактором, що, безумовно, 
вплинув на подальше “вербування” робочої сили на Сході. 
Лише в кінці 1942 -  напочатку 1943 року гітлерівці спохвати- 
лися, припинивши формування та відправку таких ешелонів.

Що ж стосується втеч, то приводом для них були не лише 
подібні зустрічі на залізницях. Переважна більшість схопле
них “вербувальниками” подолян помишляли про такий вчи
нок відразу ж після того, як тільки потрапляли в лапи людо
ловів. Для прикладу повернемось до спогадів цитованої рані
ше В.Багацької (с.Вуйна Комсомольського району).

“...Думка про втечу підтримувала мене. Дорогою довгий 
час не можна було втекти, чи то стрибнути з поїзда, бо в зад
ніх вагонах були поліція і німці. Так приїхали ми в Західну 
Україну. Недалеко від Тарнополя почали ми плигати з поїзду. 
Багато встигло зістрибнути і втекти, але коли плигнула, то й 
не зчулась, як мене німці важко поранили в руку. Коли німці 
побачили, що дівчата втікають, вони почали стріляти по них, 
завернули назад поїзд і почали ловити нас. Я не могла бігти, 
бо втратила багато крові, і вони мене схопили: більш за все їх 
цікавило, скільки втекло дівчат, а на мою рану вони не зверта
ли ніякої уваги і не зробили мені ніякої перев’язки.

Коли ми приїхали.., німці, видно, рішили, що чим ліку
вати і перев’язувати мене, то краще просто відрізати мені 
руку. Так і зробили”9.

Не дивлячись на всю суворість транспортування, факти 
втеч були зовсім непоодинокими. У більшості випадків вони 
присікались саме з допомогою зброї. Так, “...на станції Цвє- 
тоха Кам’янець- Подільської області з одного вагона ешелон)', 
що йшов з молоддю в Німеччину, здійснили втечу кілька чо
ловік. За це гітлерівці по прибуттю на ст.Славута вивели з ва
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гона 33-х юнаків, які потрапили під руку, і розстріляли їх ра
зом із трьома спійманими втікачами, серед яких була одна дів
чина"11".

Часом розстріл замінювався ув’язненям у концтаборі. Так. 
мешканка с.Педоси Погребищенського району М.Г.Петренко 
втекла з поїзда в Польщі, але була схоплена гітлерівцями. За 
факт втечі відсиділа два тижні в тюрмі м. Катовіце і утриму
валась майже півроку в концтаборі “Аушвіц” (“Освєнцім”)11.

Г.А.Праведнюк із с.Сніжної того ж району доїхав лише до 
Проскурова, де зумів втекти з поїзда. Під Шепетівкою знову 
потрапив у руки фашистів. Звідти під посиленою охороною 
був переправлений у концтабір “Дахау”. Тут провів 9 тижнів, 
а потім переведений у концтабір м. Аллакс. В ув’язненні пе
ребував до ЗО квітня 1945 р. -  часу звільнення з неволі амери
канськими союзницькими військами12.

Таких прикладів сотні.
Щоб зменшити кількість втеч, німці почали призначати на 

кожен вагон старосту із числа депортованих. Та і це не дало їм 
очікуваного результату.

Етапування в Німеччину було небезпечним не лише через 
свавілля охорони ешелонів. Нерідко гинули в дорозі, ставали 
каліками направлені в рабство подоляни й за інших обставин: 
внаслідок залізничних катастроф, бомбардувань поїздів анг
лійською чи американською авіацією (особливо в 1943 -  1944 
РР-к

“їхали ми довго, — згадує землячка В.Багацької А.А.Душ- 
ник із сДубини Комсомольського району. -  Два рази ешелон 
із молоддю бомбили. Перед Віднем із нього залишилось всьо
го декілька вагонів.. .”13.

Ешелони з каторжанами подоляни по-між себе називали 
"похоронними”, “траурними”. І мали рацію. Адже кожен, хто 
був насильно забраний в Німеччину, відправлявся туди, як “на 
той світ”.

“...Як ми уже сіли в той розклятий поїзд, що він нас так да
леко завіз, ми дуже і дуже плакали... А як став уже рушати по
їзд, то ми всі так кричали, що я не знаю, куди було чути той 
крик, гірше як на який пожар в 100 раз. Але цей крик нічого 
нам не поміг, а тілько ми позахрипали і від плачу дуже боліла 
голова...”. (З листа із фашистської каторги Ганни Чекорської.
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с.Велика Клітна Базалійського району, 25 жовтня 1943 р.)14.
Незважаючи на запевнення “вербувальників”, “подорож у 

Німеччину” була не лише небезпечною, але й зовсім небез- 
коштовною. За перевіз робочої сили платили німецькі вій
ськові монополії. Потім “розраховувалися” з монополіями са
мі “безкоштовні пасажири” -  своєю каторжною працею, вкра
деною у них зарплатою, здоров’ям, життям...

З Поділля поїзди з бранцями спершу йшли у так звані про
міжні табори (“дурганстабори”) -  в Перемишль, Краків, Люб
лін, Ченстохів, Тарнів, Рембертів, Грубешів та ін. Прямо з 
ешелонів людей направляли за колючий дріт (відтепер він 
ставав на довгі місяці невід’ємним атрибутом їх життя), де 
умови утримання мало чим відрізнялися від концентраційно
го табору для військовополонених. Тут депортовані з України 
проходили медичне обстеження та так звану процедуру бо
ротьби з вошивістю, шо полягала у прожаруванні одягу', 
стрижці наголо, відвідуванні звичайної лазні. Проте й при 
цьому не обходилось без глуму над людською гідністю та мо
раллю, що визнавали навіть самі гітлерівці.

“...Часто трапляється, що в цих закладах (лазнях, душо
вих, санпунктах) обслуговуючим персоналом є чоловіки, які. 
поряд з іншими чоловіками, бешкетують у душових для жінок 
і дівчат, намилюють їх, фотографують і т. д. В чоловічих лаз
нях, навпаки, працюють жінки. Внаслідок того, що українське 
сільське населення, яке головним чином перевозилося протя
гом останніх п’яти місяців, особливо жіноча частина україн
ців, морально дуже здорове і строго виховане, таке поводжен
ня повинно сприйматися, як ображання народу”15.

Медичний же огляд полягав не в наданні необхідної тер
мінової допомоги потерпілим від жахливого переїзду, а у 
визначенні придатності кожного для того чи іншого виду 
робіт. Відбувалось своєрідне сортування майбутніх катор
жан за фізичними даними. Сильніші чоловіки та юнаки від
бирались для роботи на підприємствах з дуже важкими умо
вами праці, більш слабкіші -  для інших потреб. Нерідко у*е 
тут або ж в таборах в самій Німеччині невільників, що від
тепер називалися “вільними російськими робітниками” 
розбирали представники різноманітних фірм, німецькі по
міщики та бауери. На медичних комісіях вони безцеремон- 

158



маловідомі імена, події, факти

но цікавилися не лише міцністю м’язів, але, навіть, й ста
ном зубів вибраної ними “робсили”.

“...8 червня 1943 р. німці забрали з нашого села 22 моло
дих хлопців і дівчат до Німеччини... Серед них була і я. Під 
великою охороною жандармерії та поліцаїв нас відправили, 
як худобу, в товарних вагонах у табір до міста Перемишль. 
Тут ми пройшли так звану сортувальну комісію. Найбільш 
сильних відбирали для роботи в шахтах, на заводах. Мене від
правили у м.Франкфурт на хімічну фабрику...”. (Із спогадів 
ЄЛСіменцової, с .Шумівці Проскурівського району)16.

Причому ‘‘без зайвої церемонії жінок відділяли від муж
чин, старих від молодих (але для сімейних могли зробити й 
виняток), розлучали односельчан, руйнували стихійно народ
жені “земляцтва” (а люди, особливо підлітки, інтуїтивно від
чуваючи як важко буде в неволі одному, тягнулись одне до од
ного, шукали взаємного покро-вительства, підтримки...)”17.

За припущенням російського дослідника П.Поляна, “зав
дання втягнути людину в максимально можливу одинокість 
було кимось зверху цілком осмислене і продумане, а, можли
во, належало до числа тих завдань, нехай і побічних, які пе
реслідувала нацистська держава”18.

“Сортування” неодмінно супроводжувалося розпродажею 
щойно прибулої робсили.

“...3 Вінниці ми приїхали в... м.Розенберг, де нам була 
медкомісія... Після переклички усіх доставили в м.Оберг- 
льгау, де нас розбирали хазяї, за що платили по 6 марок...” (Із 
фільтраційної справи Г.М. Шлапак, с. Стрільчинці Немирів- 
ського району)19.

Платили й подешевше. Так, у фільтраційній справі 
М.А.Стеблівської із с. Майдан Чернілевський Вовковинсько- 
го району читаємо: “...Прийшов господар. Мене купив. Зап
латив 5 марок в управу...”20.

Причому плата була обов’язковою. За невільників платили 
державі як бауери, так і промислові підприємства.

Часом “сортування” здійснювалось й за іншим принци
пом. Так, у листі із Німеччини від ЗО грудня 1942 р. насильно 
вивезеною із сЛоївців Староушицького району М.Авузяк) 
вказувалося:

“...Напишу, як наших хлопців купували... Підходить вели-
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кий купець-пан і питає, що вмієш робить? Хлопець відпові
дає: “Нічого”. Пан питає: “А косить, сіять і орать вмієш?” 
Хлопець каже “Ні”. Так що його на базарі не купили. Забрали 
в поїзд, повезли в другий город на базар. Підходить до нього 
другий купець і питає “Корови вмієш пасти?” Він відповів 
“Умію”. І цей пан купив його...”21.

Таке “сортування” та “торги” дуже були схожі на середньо
вічний продаж українських невільників на кримських ринках 
рабів у Кафі чи Керкінітіді. А саме масове насильне вигнання 
людей на каторгу нагадувало тяжкі часи турецько-татарських 
набігів на Україну в XVI -  XVII ст., коли татарські хани та 
мурзи гнали з України тисячі бранців у рабство, спалюючи їх
ні оселі. Фашисти ж повторили в XX ст. ці жахи варварства в 
ще більших масштабах. * *

Державний архів Вінницької області (далі - ДАВО). - Ф. П -  
425, on. 1, спр. 7. -  Арк. 67.

2 Листи з фашистської каторги.: Збірник листів радянських гро" 
мадян, які були вигнані на каторжні роботи до фашистської Німеч" 
чини. /Ред. Ф. Шевченко. -  К.: Українське видавництво політичної 
літератури, 1947.- С .  157.

* ДАВО. - ФР. 6023, on. 1, спр. 4824. -  Арк. 1.
4 Першина Т. Фашистский геноцид на Украине 1941 -  1944. -  К.: 

Наукова думка, 1985. - С .  102.
5 ДАВО. - Ф. Р -  6023, on. 1, спр. 22018, - Арк. 1.
6 Там само. - Спр. 4832. -  Арк. 5.
7 Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні.: Збір

ник документів і матеріалів. -  К.: Політвидав України, 1963. -  С. 
155.

8 Там само.
9 ДАВО. - Ф. П -  425, on. 1, спр. 7. -  Арк. 67 -  68.
19 Першина Т. Фашистский геноцид на Украине... -  С. 102.
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12 Там само. - Спр. 54796. -  Арк. 1.
13 Там само. - Ф. 5022, on. 1, спр. 182. -  Арк. 1.
14 Україна сниться...: Неотримані листи подолян, відправлені з
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Німеччини у 1942 -  43 рр. -  Хмельницький, 1995. -  С. 16.
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156.
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-  3369, on. 1, спр. 20. -  Арк. 121.
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Тимофієнко Володимир Іванович - 
Провідний науковий співробітник Ін с т и т у т у  мис
те ц тв о зн ав ств а , фольклористики і етнології 
ім.М.Т.Рильського НАН України. Народився 1941 року у 
Києві. В 1979— 1987 рр. працював старшим науковим 
співробітником і провідним науковим співробітни
ком Відділу історико-краєзнавчих досліджень Інсти
т у т у  історії АН УРСР, був секретарем редколегії і ав
тором розділів видання "Памятники истории и 
культуры Украинской ССР". Одночасно з 1983 р. буе 
призначений відповідальним секретарем Головної 
редколегії Зводу пам'яток історії т а  культури, керу
вав її робочою групою. Нині —  дійсний член Україн
ської академії архітектури, доктор мистецтвоз
навства, професор Київського національного універ
с и т е т у  будівництва і архітектури, керівник редак
ційної групи Науково-дослідного інституту теорії 
т а  історії архітектури і містобудування Держбуду 
України. Автор понад 120 наукових праць. Досліджує 
проблеми історії архітектури і містобудування Ук
раїни кінця XVIII—XX століть .

ЮНІСТЬ МІСТА КАТЕРИНОСЛАВА
( чинники заснування і перші роки життя) У

У сучасних умовах, коли розпалась одна з останніх світо-
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вих імперій -  Радянський Союз, з’явилась низка питань, 
пов’язаних з кордонами, приналежністю деяких земель якщо 
не до держави, так хоча б до її культурної історії. Особливо 
наочно це можна побачити на прикладі Криму і Севастополя, 
на які відверто зазіхало чимало російських політиків, при 
цьому посилаючись на події XVIII ст. Те ж саме нерідко мож
на почути відносно Південної України, яку у XIX ст. назива
ли Новоросією, що начебто свідчить про пріоритетну роль ро
сіян. Але коли робляться такі висновки і при цьому поважно 
намагаються свої докази підтвердити історичними фактами, 
то вони виявляються перекрученими.

У стислому вигляді події викладаються і оцінюються 
наступним чином: піклуючись про долю братніх 
слов’янських та інших балканських народів, над якими 
знущались жорстокі турки, Росія почала війни з Туреччи
ною і протягом другої половини XVIII ст. повернула свої 
"исконные земли”. Разом з тим, було ліквідовано розбій
ницьке гніздо -  Кримське ханство, чим припинились набі
ги татар. Завдяки титанічним зусиллям передовсім росій
ського народу безлюдні землі перетворились у квітучий 
край з новими багатолюдними містами.

Дійсність же була зовсім іншою.
Історія народження багатьох південноукраїнських міст 

починається в середині XVIII ст. Здійснюючи свою загар
бницьку політику Російська імперія, щоб приборкати За
порізьку Січ, відрізати козаків від населення Лівобереж
ної та Правобережної України, вирішила “вбити етнічний 
клин”. На Правобережжі між Дніпром і Синюхою, на пів
день від Тясьмина, 1751 р. виселили українців і поселили 
сербів; цю область назвали Новою Сербією. А на Лівобе
режжі між річками Бахмуткою і Луганню 1753 р. так само 
утворилась Слов’яно-Сербія. І хоча сербів поділили на ро
ти й полки, однак вони не охороняли українські землі. 
Навпаки, для захисту сербів з півдня направлялись козаць
кі полки і з 1752 р. будувалась Єлизаветинська фортеця, 
біля якої незабаром виросло місто Єлизаветград. Сербські 
воєнізовані поселення повинні були перерізати комуніка
ції між Запоріжжям та українськими селами і містами.

Однак цю мету досягти не вдалось і 1764 р. ці області
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та низка українських земель увійшли в Новоросійську гу
бернію. У цей же час при дворі Катерини II, яка нещодав
но захопила престол, був розроблений так званий грець
кий проект. Його суть полягала у тому, щоб зруйнувати 
Османську імперію і на її уламках відновити Візантію із 
столицею в Константинополі (імператором Візантії перед
бачався другий онук Катерини II, якого заради цього наз
вали Костянтином). У межі Візантії, крім Греції, мали 
увійти і землі Північного Причорномор’я, чим власне й 
пояснюється те, що у подальшому більшість міст тут от
римали грецькі назви або назви з грецькими коріннями. Ні 
про які “исконные земли” і не згадували, бо вони ніколи 
не належали росіянам. Крім того саме тоді було започатко
вано систему етнічних чисток, масового переселення і ге
ноциду народів. Щоб закріпитися на завойованих землях 
край був “очищений” від корінних мешканців. Після зруй
нування Січі в 1775 р. частина вільнолюбних запорожців 
опинилась у царських казематах, а більшість втекла від 
“православних визволителів” у мусульманську Туреччину. 
Кримські греки і вірмени під командою полководця О.Су- 
ворова були насильницьки переселені на землі Приазов’я. 
Вірменам 1779 р. віддали будинки українських козаків, що 
заселяли Полуденку -  слободу біля Ростовської фортеці, і 
таким чином 1780 р. виникло місто Нахічевань. Грекам, 
що залишились живими після переселення, виділили зем
лі Кальмиуської паланки запорожців і на березі Азовсько
го моря почав існувати Маріуполь. Після “приєднання” в 
1783 р. Криму чимало кримських татар було знишено, 
більше половини рятувалось у Туреччині і колись квіту
чий півострів обезлюдів. По-варварськи, жорстоко обій
шлися з ногайцями, що кочували у причорноморських 
степах. Залюднення спустошеного краю затялось на деся
тиліття і російська адміністрація, щоб виправити станови
ще, залучала різних іноземних колоністів, надавала пільги 
вітчизняним переселенцям.

А після війни 1787 -  1791 рр. і оволодіння Бессарабією 
з Буджацького степу “виселили” ногайців. Запорожців, які 
знову опинились під владою Росії спочатку розселили 
вздовж Дністра, де вони почали будувати міста Тирасполь
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і Овідіополь, але потім, щоб остаточно відірвати їх від 
батьківщини — України, відправили на освоєння прику- 
банських ланів, виселивши звідтіля ногайців. Незабаром 
там з’явились Тамань і Катеринодар.

У таких досить непростих умовах здійснювалось заво
ювання і колонізація південних земель. Ледве не визна
чальну роль в процесі містоутворення грав адміністратив
ний фактор. Адже саме міста повинні були очолити мере
жу сільських поселень, яка створювалась. Вони були пот
рібні не тільки як місця концентрованого суспільного ви
робництва, осереддя і циркуляції товарів, а й для розмі
щення поліцейських і судових органів, бюрократичного 
апарату. Тому на Півдні досить часто здійснювались адмі
ністративні перетворення, створювались нові губернії і 
повіти, центрами яких мали стати міста. Вже 1775 р. було 
утворено Азовську губернію. Для її столиці губернатор 
В.Чортков обрав землі на правому березі Самари, там, де 
у неї впадають річки Кільчень і Кринка. Місто було назва
но Катеринославом, на честь правлячої цариці. До речі, з 
часів Петра І, котрий столицю імперії назвав своїм ім’ям 
(і не тільки столицю), російське начальство не соромилось 
себе вихваляти, звеличувати та увічнювати у назвах міст і 
пам’ятниках. Цю рису успадкували і довели до маразму 
більшовики, які після захоплення влади на свою честь пе
рейменовували все що можливо, починаючи з великих 
міст і кінчаючи жалюгідними провулками і дрібними під
приємствами.

Катеринославу на березі Самари, незважаючи на його 
ім’я та величезні кошти, витрачені на створення фортеці і 
будівництво різних споруд, не судилося довго жити. Він 
проіснував лише з 1777 по 1783 р .1 Через сирий клімат і 
болотисту місцевість почались масові захворювання меш
канців і місто довелось залишити. А щоб якоюсь мірою 
вийти з ганебного становища і не стати посміховищем в 
європейських столицях, здійснили чергову адміністратив
ну реорганізацію. 1783 р. з ’явився указ про з ’єднання 
Азовської і Новоросійської губерній та утворенні замість 
них Катеринославського намісництва2. Слідом за ним (22 
січня 1784 р.) вийшов указ із словами “губернському міс
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ту під назвою Катеринослав бути за кращою зручністю на 
правому боці річки Дніпро у Кайдак”, що став результа
том пошуків 1783 р. кращого місця для столиці краю3. Во
но залишалось наближеним до добре освоєних україн
ських земель, достатньо захищених і порівняно віддале
них від зовнішніх кордонів . Але тепер місто вирішили роз
містити на великій судноплавній річці. І щоб не спокуша
ти долю відносно району, придатного для проживання лю
дей, обрали землі, які багато років заселялись. На закруті 
правого берега Дніпра у той час розташовувалась заснова
на запорожцями слобода Половиця, на північний захід від 
неї знаходилось містечко Нові Кайдаки, а на південь на 
дніпровському березі села Кам’янка і Старі Кайдаки.

Після указу частина адміністрації краю перебралась у 
Нові Кайдаки, де розмістилися присутствені місця, а ос
новна частина залишилась у Кременчуку разом з правите
лем намісництва І.Синельниковим 4. Почалась підготовка 
до будівництва столиці, куди вирішили переселити меш
канців Катеринослава І. Генерал-губернатор краю Г.По- 
тьомкін пов’язував з новим містом самі честолюбні надії і 
мріяв створити з нього третю столицю Російської імперії. 
Все було задумано з розмахом. На величезній площі по
винні були споруди “судилище наподобие древних бази
лик, лавки наподобие пропилей или преддверия афинско
го с биржей и театром, палаты государские, где жить и гу
бернатору по вкусу греческих и римских зданий, имея 
посредине великолепную и просторную сень ...”5.

Для здійснення своїх задумів Г.Потьомкін прагнув за
лучити кращі архітектурні сили. 1783 р. на Південь відря
дили знаменитого московського зодчого М.Казакова з по
мічниками І.Єготовим та І.Селеховим 6, який виконав 
кілька проектів для Кайдаків7. Тоді ж почались компози
ційні пошуки розпланування міста, свідченням чого є ар
хівний кресленик8, складений ймовірно М.Казаковим або 
під його керівництвом9. Для забудови передбачалась тери
торія між берегом Дніпра і Кленовою балкою, а також між 
Кленовою й Довгою балками та низинні землі Половиш- 
Основу композиції складали два величезних розплану
вальних трикутники з трапецієподібними площами на ку
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тах і круглими в центрах. Від останніх мали розходитись 
віяли з шести вулиць, три з яких спрямовувались до кутів 
трикутника. Обидві розпланувальні сітки органічно 
пов’язувались одна з одною. Все місто намічалось оточи
ти оборонним валом, а при в’їзді влаштувати три просто
рі площі із заходу й південного заходу.

Указом 1785 р. наказувалось терміново розробити 
"план строения того города и онный нам представить” 10. 
Проектування Катеринослава на Дніпрі було доручено 
запрошеному з Франції академіку К.Геруа. Згідно його 
першому ескізу місто намічалось на високому пагорбі між 
Дніпром і Довгою балкою11, слобода Половиця реконс
трукції не підлягала. У такому підвищеному місцеполо
женні було щось гордовите і репрезентативне, супротивне 
українським традиціям розташування селищ в низинних 
долинах12. Ядром міста мала стати прямокутна площа з 
“публічними” будівлями. їх проектування мабуть випе
реджало виконання розпланування Катеринослава, про що 
свідчать зображення їх планів. Відповідно з крупними 
розмірами споруд (шириною від 55 до 110 м) ця площа пе
редбачалась вельми значною -  425 х 235 м. З одного боку 
вона замикалась курдонером, утвореним крилами адмініс
тративної споруди, а з другого її простір начебто перетікав 
у проспект. Зі східного боку до ядра примикала простора 
ринкова площа. Від неї у бік річки, відходили три вулиці з 
кутом розвороту 45о. Разом з тим, для житлової забудови 
призначалось зовсім мало кварталів, спостерігалось пери
ферійне розташування центральної площі, а вулична сітка 
нелогічно пов’язувалась з річкою -  найважливішим місто- 
формуючим фактором.

Тому К.Геруа незабаром переробив план Катериносла
ва. З попереднього ескізу були використані лише деякі 
ідеї, що лягли в основу проекту, затвердженого 1786 р. і 
показаного в атласі за 1787 р .13 Місто займало ту ж тери
торію, прямокутна сітка вулиць відповідала прямому куту 
закруті Дніпра. Чітких закономірностей у розмірах 62 
кварталів не спостерігалось, деякі з них були незначних 
розмірів -  менше десятини. Тому низка споруд навколо 
центральної площі, яка залишалась такою ж що й в попе
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редньому ескізі, здавались дуже великими, хоч в дійснос
ті були масштабними відносно площі. Ці будівлі перелічу
вались Г.Потьомкіним у “Начертании” і в імператорсько
му указі наголошувалось, що “проект всем тамошним пуб
личным зданиям вмещают в себя все надобности и выго
ды при соблюдении красоты и прочности, а потому и поз
воляем произвести онные в действие”14.

Відносно цього проекту К.Геруа в літературі існує не
об’єктивна упереджена оцінка. Незрозуміло, у чому поля
гає гігантоманія центральної площі15, адже її розміри до
сить логічно пов’язані із масштабом забудови. Зовсім на
думане обвинувачення в тому, що намічалась лише “цен
тральна площа... всупереч традиціям російського містобу
дівництва, за яким в містах створювалось кілька площ для 
ринкової торгівлі”16. По-перше, французьке містобудуван
ня характерно ще більше розвиненою системою площ; по- 
друге, у проекті Катеринослава при компактному вирі
шенні сельбища розмірами біля 150 десятин зовсім необ
грунтовано влаштовувати ще кілька площ. І, нарешті, чо
му мова йде про російське, а не про українське містобуду
вання? Що ж стосується обвинувачень І.Бурлакова -  пер
шого історика архітектури Катеринослава, то всі вони тен
денційні і безглузді, бо базувались на концепції переваги 
російського над іноземним, яка була поширена на початку 
50-х років XX ст., коли СРСР прагнув до світового пану
вання.

Того ж 1786 р. почалась заготівля будівельних матеріа
лів17, виділшш кошти для робіт, які мав очолити М.Фалє- 
єв18, який пізніше створював Миколаїв. Тоді ж профінан- 
сували утримання катеринославського університету, який 
відкрили указом 1784 р. і мали розмістити на Монастир
ському острові19. Вербувались “майстрові й робочі люди”. 
На будівництві 1786 р. вже працювало кілька сот вільно
найманих і каторжників20

9 травня під час подорожі Катерини П у Крим відбулась 
урочиста закладка Катеринослава. Почалось будівництво 
собору, який мав бути на “на аршинчик довшим”21, ніж 
церква Сан Паоло фуорі ля Мура в Римі. На проектах ар- 
хіт. К.Геруа і худ. Моретті бачимо колосальну споруду з
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п’ятьма нефами22. Головний вхід відмічався восьмиколон- 
ним портиком корінфського ордера і двома невеликими 
куполами над нартексом. На тлі бонових стін, прорізаних 
великими арковими вікнами, виділялись шестиколонні 
портики перед входами у трансепт. Над середохрестям 
здіймався барабан і пологий купол, із східного боку висту
пав напівциліндричний обсяг апсиди.

Майбутнім мешканцям міста виділялись будівельні ма
теріали, встановлювались пільги. 5 липня було заснована 
“Експедиція для будівлі губернського міста Катериносла
ва”23. Брались на облік всі гаї і дерева в слободі Половиця 
й околицях. Для робіт на три роки підрядили 12 полків. 
Але через кілька місяців почалась війна з Туреччиною, шо 
вимагала значних матеріальних і людських витрат. Місто, 
шо розташовувалось на високому пагорбі, обдувалось віт
рами і було позбавлено колодязів, не заселялось добро
вільно. 1787 р. у Половиці, Кам’янці, Старих і Нових Кай- 
даках проживало 3948 чоловік24.

1788 р. для будівництва Катеринослава направляли 
солдат, що одужували після поранень25. Вони в основно
му зводили палац Потьомкіна, спроектований архіт. І.Ста- 
ровим під час його першого візиту на Південь 1787 р.26 
Велика споруда (довжиною біля 120 м) розмістилась на 
високому березі Дніпра і головним фасадом зверталась до 
майбутнього міста. Ного центральний обсяг відмічено 
шестиколонним портиком27. Кубічні павільйони на флан
гах зв’язувались із середнім корпусом переходами з ко
лонними галереями. Особливостями будівлі стали відсут
ність парадного двору і фронтальність композиції, чим 
підкреслювалось громадська значущість палацу правите
ля у структурі губернського центра. Сад влаштовувався на 
схилах Дніпра, там же знаходились дві оранжереї28.

Через відсутність можливостей будівництво величез
ного собору незабаром довелось зупинити. Проекти К.Ге- 
руа не реалізовувались за об’єктивними причинами. Але 
все це приписали архітектурним недолікам і до проекту
вання Катеринослава залучили І-Старова29. 15 лютого 
1790 р. датовано перший проект зодчого, складений у Яс
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сах і через місяць затверджений Г.Потьомкіним30. У по
рівнянні з проектом К.Геруа територія міста збільшува
лась за рахунок слободи Половиці. Але основне значення 
зберігав нагірний район, оточений широким бульваром він 
отримав п’ятикутну форму. Озеленений проспект шири
ною 60 сажнів (128 м) розчленив його на дві частини, в се
редині намічалась величезна площа розмірами 830 х 425 
м31, по боках якої проектувались намісницьке правління, 
будинок віце-губернатора, аптека, поштова контора тощо. 
Частину площі займав собор, що дугоподібними крилами 
з ’єднувався з архієрейським будинком і консисторією. 
Напроти намісницького правління передбачався гостиний 
двір, за ним -  напівкругла торговельна площа діаметром 
240 м, від якої трьома променями розходились вулиці. У 
прибережній зоні по осі головного проспекту знаходився 
палац Г.Потьомкіна. Перед ним намічалась велика півцир
кульна площа діаметром 425 м, куди вливались три вули
ці, орієнтовані на пам’ятник Катерині II.

Дві півциркульні площі з віялами вулиць, що розташо
вувались під прямим кутом одна до одної і отримували за
гальний боковий промінь, добре пов’язувались з цен
тральною площею, один бік котрої теж мав у плані пів
циркульну форму. Все цс надавало би генеральному плану 
вишуканість розпланувальної побудови, а в об’ємно-прос
торовому відношенні -  багатство і розмаїття картин.

Крім загальноміського центру проектувались ще чоти
ри маленькі площі для парафіяльних церков. Але в межах 
невеликого сельбищного утворення це було невиправдано, 
вони тяжіли до центральних площ і не могли претендува
ти на роль районних центрів. Недоцільним було також 
влаштування великої площі для басейна, що було відгомо
ном претензій на виключність і надзвичайну пишність. До 
композиційних недоліків можна віднести нерозвиненість 
середнього променя, що з’єднував потьомкінський палай і 
собор (всього 150 м). Значно вдаліше у цьому відношенні 
трасування середнього променя іншого тризуба. Почина
ючись від торговельної площі, він пересікав яри і перетво
рювався у “великий шлях”, спрямований до Нових Кайда- 
ків.
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Крім плана І.Старов спроектував і основні громадські 
споруди. їх почали зводити ще під час війни. “По сему 
(плану) разбиты ныне кварталы, означены места, где быть 
каким строениям, и раздаются под построение домов час
тным людям... План дому наместнического правления хо
тя и отдан мне, но строить оный предполагалось по окон
чании войны. Восемь каменных небольших домов строят
ся по планам, врученным мне от покойного фельдмарша
ла”32.

1790 р. в атласі намісництва33 нагірний район показа
ний, як і на кресленику І.Старова. Лише паралельно Дов
гій балці на один квартал збільшилась одна з вулиць, а не
подалік від Половиці з ’явились ряди споруд цегляного за
воду.

Через війну і смерть Г.Потьомкіна будівництво міста 
загальмувалось. Зводились лише адміністративні будів
лі34. Зліва від потьомкінського палацу були споруджені 
будинки губернатора і канцелярії. У глибині двору знахо
дився головний корпус з вхідною лоджією, котрій на садо
вому фасаді відповідав чотириколонний портик. Крайні 
ризаліти відмічались галереями на другому поверсі і з ’єд
нувались переходами з боковими флігелями. Вхід до па
радного двору фланкувався господарськими спорудами. 
Зліва від палацу розміщалось губернське казначейство, а 
неподалік від останнього група дерев’яних будівель, пере
несених з Катеринослава І, -  споруди губернського прав
ління, суда, будинок казенної палати. У цьому ж нагірно
му районі на вулиці, що вела до палацу, квартал було забу
довано шістьома двоповерховими цегляними корпусами, 
їх центральні частини виділялись ризалітами, а входи 
влаштовувались з боку двору. По боках від кожної спору
ди розміщались одноповерхові флігелі. Завдяки однако
вим інтервалам створювалась виразна ритмічність мас по 
фронту вулиці.

Праця над планом продовжувалась і 23 лютого 1792 р. 
Катерина II підписала черговий проект, складений І.Ста- 
ровим35. Від попереднього він відзначався тим, що тери
торія міста розширялась на захід і охоплювала крім слобо
ди Половиця ще частину височини між Довгою і Клено-
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вою балками. Тому важливе значення набував широкий 
проспект -  “великий шлях”, що вів у Нові Кайдаки. Того 
ж 1792 р. для підсилення містоутворюючої бази міста сю
ди перевели суконну та інші фабрики36. Виникла потреба 
доповнити генеральний план і відповідно до нового крес
леника структура селища розвивалась у західному напря
мі вздовж Дніпра37. “Великий шлях”, що починався в цен
трі, розсікав район колишньої Половині і через півверсти, 
згідно з напрямом річки, трохи повертав і спрямовувався 
на захід до Нових Кайдаків. Цей проспект шириною від 35 
до ЗО сажнів (74,5 і 64 м) перетворювався в основний 
стрижень розпланувальної структури міста. На нього в 
трьох верстах від центру нанизувався новий промислово- 
сельбищний комплекс.

Однак всі ці розпланувальні задуми були ще далекими 
від здійснення. Пройшло ще дуже багато років ніж забуду
вали і нагірний район, і “великий шлях”, хоча Катеринос
лав весь час залишався губернським центром. Але тре
тьою столицею Російської імперії, подібно Петербургу 
розташованою на околиці держави, неподалік від кордону 
з Візантією, йому так і не судилося стати. Так само як і не 
була відновлена Візантія, хоча міста Одеса, Севастополь, 
Симферополь, Євпаторія, Херсон, Тирасполь, Овідіополь, 
Маріуполь, Григоріополь, Ольвіополь, Мелітополь та інші 
зі своїми грецькими назвами призначались як її майбутні 
економічні й політичні центри.

Доля Катеринослава була іншою. З часом він перетво
рився у важливий економічний і політичний центр Украї
ни з досить цікавою архітектурною історію. Але це вже 
тема інших публікацій. 1

1 Історія забудови Катеринослава на р. Кільчені (так званого 
Катеринослава І) досить докладно викладена у працях: Ревский 
С. Б. Екатеринослав Кильченский: Ист.-архит. очерк. -  Днепро
петровск, 1974; Тимофеенко В. И. Города Северного Примерно-
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морья во второй половине XVIII века. -  К.: Наукова думка, 1984.
2 Полное собрание законов Российской империи (далі - ПСЗ 

Р И ).- Т.21. -№ 1 5 6 9 6 .
3 Там само. -  Т.22. -  №  15910.
4 Владимиров М. М. Первое столетие г. Екатеринослава. 1787

-  1887. -  Екатеринослав, 1887. -  С.37.
5 “Собственноручные” бумаги князя Потемкина-Таврическо- 

го. “Начертание города Екатеринослава // Русский архив. -  1865.
-  С.723.

6 Власюк А. И К а п л у н  А. И., Кипарисова А. А. Казаков. -  
М.: Госстройиздат, 1957. -  С.200.

7 Белехов //., Петров А. Иван Старов: Материалы для изуче
ния творчества. -  М ., 1950. -  С Л 69.

8 Російський державний військово-історичний архів в М ос
кві (далі РДВІА). -  Ф.ВУА, спр.21931. -  Арк.1.

9 Ревский С. Б. Историко-архитектурное развитие г. Днепро
петровска и основные принципы выделения зон охраны: Авто- 
реф. д и с .... канд. архитектуры. -  М., 1983. -  С.7.

10 ПСЗ РИ. -  Т.22. -  №  16239. -  П.2.
11 РДВІА. -  Ф.ВУА, спр. 21926. -А р к .1 .
12 Стельмах Г. Ю. Історичний розвиток сільських поселень 

на Україні. -  К.: Наукова думка, 1964. -  С.77.
^  Городские поселения в Российской империи. -  Спб., 1861.

-  Т.2. -  С. 132; РДВІА. -  Ф.ВУА, спр. 18725. -  Арк.7 - 8.
14 Владимиров М. М. Вказ. праця. -  С.37.

Андрущенко Н. 77., Зубарев С. Е.. Ленченко В. А. Днепро
петровск: Архит.-ист. очерк. -  К.: Будівельник, 1985. -  С.25 

*6 Ігнаткін І. О. Формування та розвиток стилю класицизму 
на Україні // Історія українського мистецтва. -  К., 1967. -  Т.4. -  
С.53.

17 Владимиров М. М. Вказ. праця. -  С.56.
Городские поселения в ... — С. 131.

19 Владимиров М. М. Згадана праця. -  С.29, 154.
20 Друж инина Е  .И. Северное Причерноморье в 1775 -  1800 

гг. -  М.: Изд-во Академии наук СССР, 1959. -  С.177.
2* Корольков К. Столетний юбилей города Екатеринослава. 

1787 - 9 мая 1887 г. -  Екатеринослав, 1887. -  Вып.1. -  С. 16.
22 РДВІА. -  Ф.ВУА, оп.418, спр.611. -  Арк.1 -  4 

Владимиров М. М. Вказ. праця. -  С.56, 57
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24Друж инина Е. И. Северное Причерноморье ... -  С. 178.
25 Владимиров М. М. Згадана праця. -  С.58.
26 Белехов Н П е т р о в  А. Иван Старов... -  С. 116. Заперечен

ня авторства І.Старова і зміна дат будівництва (див. Игнаткин 
И.А. Архитектура классицизма на Украине: Автореф. дис.... д-ра ар
хитектуры. -  Л., 1974. -  С.36) навмисно помилкове і зовсім не під
тверджується архівними джерелами.

Російський державний історичний архів в С.-Петербурзі (далі 
РДІА). -  Ф.1399, оп.1, спр.546. -  Арк.6.

2° Корольков К. Столетний юбилей ... -  С. 16.
2^ Твердження, що I. Старов виконав проект Катеринослава ще 

1788 р. (див. Ревский С. Б. Формирование и развитие исторического 
центра г. Днепропетровска // Памятники русской архитектуры и мо
нументального искусства: Стиль, атрибуции, датировки. -  М.: Нау
ка, 1983. -  С.265 -  267) є зовсім не аргументованим і непереконли
вим.

З® РДВІА. -  Ф.ВУ\, спр.21932. -  Арк.1. На цьому кресленику 
неправильно показано масштабну лінійку. Щоб отримати істинне 
уявлення про розміри міських елементів на плані всі цифри треба 
подвоїти.

31 До речі центральна площа за проектом І. Старова майже вдві
чі більша ніж та, яку проектував К. Геруа, однак жоден з вельмиша
новних дослідників не вважав це гігантоманією. Адже І. Старов це 
видатний росіянин, а французу К. Геруа можна приписувати все що 
заманеться.

32 Рапорт губернатора В. Коховського цитується за працею: Бе
лехов Н., Петров А. Иван Старов ... -  С. 118.

33 РДВІА. -  Ф.ВУА, спр.20769. -  Арк.4 -  5.
34 РДІА. -  Ф.1399, оп.1, спр.546. -  А рк.1,2 ,4 , 5, 7.
33 Там само. -  Ф.1293, оп. 168 - Катеринославська губ. -  Спр.7. -  

Арк.1.
36 Днепропетровску 200 лет. 1776 -  1976: Сб. документов и ма

териалов. -  К.; 1976.-С .3 4 .
37 РДВІА. -  Ф.ВУА, спр.21934. -  Арк.1.
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Вілошицьтй Сергій Володимирович - 
тшутч відділу регіональних проблем України. Наро
бився в 1969 році. Закінчив ф акультет журналістики 
Львівського вищого військово-політичного училища 
(1991р.), ф акультет психології Кам'янець-Подільсько- 
го державного педагогічного інституту (1993р.) т а  
Українську Академію державного управління при Пре
зидентові України (1997р.). Магістр державного уп
равління. Працює істориком-дослідником кам'янець- 
Подільськдго територіального центру ін с т и т у т у  іс
торії України НАН України. Автор 20 наукових праць. 
Досліджує питання утвердження і функціонування 
командно-адміністративноїсистеми в Україні.

ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ
СУСПІЛЬНО - ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ЩОДО 

ПЕРСПЕКТИВ ЛІБЕРАЛІЗМУ

Перші спроби репрезентувати ліберальний світогляд бу- . 
ли здійснені в часи Ренесансу і Реформації на тлі глибокої 
кризи феодальних відносин і християнської моралі. Лібераль
ний світогляд таких різнопланових особистостей, як ДжЛок,
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Л.Ш.Монтеск'є, І.Кант, А.Сміт, В. фон Гумбольдт, ТДжеф- 
ферсон, Дж.Медісон, Б.Констан, А. де Токвіль, а пізніше 
Є.Бентам, Дж.С.Міль і Б.Бозанкет, спочатку тяжів до визнан
ня ідеалу індивідуальної свободи в якості універсальної мети. 
Класичний лібералізм оголосив всі форми спадкової влади і 
станових привілеїв такими, що втратили силу, поставив на 
перше місце свободу і природні здібності окремого індивіда 
як самостійної розумної істоти, незалежної одиниці соціаль
ної дії. По суті, індивідуалізм перетворився в джерело творчої 
потенції Заходу. Як відмітив Дж.Міль, “людина сама краще 
любого уряду знає, що їй потрібно”.

Саме такі принципи ліберального світогляду було піднято 
на знамена Англійської буржуазної революції 1688 року, вій
ни за незалежність США, Великої французької революції, 
закріплені такими видатними документами, як “Декларація 
прав людини і громадянина” в 1789 році і “Декларація неза
лежності СІЛА” в 1776 році та отримали втілення в обмеже
ному конституційному ладі Франції після Липневої революції 
1830 року.

Але протягом XIX і XX століть класичний лібералізм 
пристосовувався до змін, що постійно відбувалися в соціаль
ному середовищі. Наприкінці XIX початку XX століть більш 
випукло визначилися як сильні так і слабкі сторони, особливо 
в політичній сфері. Так, реалізація принципів вільної конку
ренції, що слугують виправданням пригнічення і поглинан
ням слабких більш сильнішим конкурентом, призвела до кон
центрації і централізації виробництва, різкому збільшенню 
ваги і впливу промислових і фінансових магнатів. Т.Х.Грін, 
Л.Хобхауз, Ф.Науман, В.Репке, В.Ойкен, Б.Кроче, Л.Уорд, 
Дж.Кроулі, Ч.Бірд, Дж.Дьюї та інші дослідники сформулюва
ли ряд нових важливих принципів лібералізму, які отримали 
назву “новий лібералізм”, або “соціальний лібералізм”. Суть 
останнього полягає у тому, що під впливом марксизму і соці- 
ал-демократичної ідеології була визнана позитивна роль дер
жави в соціальному і економічному житті і переглянуті окре
мі базові принципи класичного лібералізму, зокрема, лібера
ли запозичили у марксизму і соціал-демократії ідеї соціальної 
справедливості і солідарності. Внаслідок цього ліберальні 
партії сформулювали і спробували на практиці здійснити за
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ходи по розширенню регулюючих функцій держави з метою 
реалізації першочергових ліберальних цінностей, захисту 
прав і свобод людини.

Показником певної розгубленості серед лібералів, щодо 
життєздатності їх суспільно-політичних ідеалів, стала поява 
великої кількості праць, присвячених кризі сучасного лібера
лізму. З другої половини 60-х років такі вислови, як “жебрац
тво лібералізму”, “кінець лібералізму”, “смерть лібералізму” 
стали стереотипними. Ще в 1971 році один з теоретиків захід
нонімецького лібералізму К.Флах був вимушений визнати, що 
“голос лібералів ослаб”, що “лібералізм зупинився у своєму 
розвитку в XIX столітті”1, а американський соціолог Р.Нісбет 
категорично стверджував, що “лібералізму, як ми його розумі
ємо в XX столітті, місце на смітнику історії”.

Зусилля по відродженню і оновленню лібералізму, пе
регляду його ідей і пристосуванню до сучасних реалій, по
родило цілу гаму новітніх модифікацій і варіантів, що в 
значній мірі ускладнило пошук загальних знаменників і 
виділенні лібералізму в чітко окреслений і остаточно 
сформований вид або течію суспільно-політичної думки. 
Навіть найвідданіші ліберали дуже обережно ставляться до 
його політичного майбутнього, підкреслюючи, що ближчим 
часом залежність лібералізму від соціал-демократії і консер
ватизму буде підсилюватися, що на практиці можливо засвід
чить про змістовну виснаженість лібералізму і переходу його 
у постліберальну фазу свого розвитку.

Так, на думку дослідників Д.Бела, М.Фридмана, П.Саму- 
ельсона та Л.Страуса найближче майбутнє американського лі
бералізму буде реалізовуватися в межах шкали консерватизм- 
лібералізм, яка передбачає заходи від підтримки змішаної еко
номіки до запровадження механізмів контролю і виховання 
мас з боку правлячої еліти.

Якщо короткотермінові прогнози, щодо політичного 
майбутнього ліберального розвитку цивілізації, тільки 
позначають можливості його постліберальної трансфор
мації, то ряд спроб зробити довгострокові прогнози, що 
були здійснені в різні часи представниками різних нау
кових дисциплін під різними кутами зору, свідчать про її 
неминучість. Хоча варто зазначити при цьому, що отрима
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ні результати через складність об’єкту дослідження дос
татньо важко систематизуються і дозволяють лише в за
гальних рисах визначити параметри і контури постлібе- 
ральних суспільств.

Одну з найперших спроб (звичайно після марксистів) за
зирнути “по той бік” лібералізму здійснив у 1914 році німець
кий філософ О.Шпенгпер. У своїй роботі “Занепад Європи” 
філософ тлумачить загальнолюдську культуру як сукупність 
восьми самодостатніх культур, кожна з яких підкоряється 
жорсткому біологічному ритму, що визначає основні фази її 
внутрішнього розвитку: народження, дитинство, зрілість, ста
ріння і занепад. На підставі цієї біологічної ритмики в межах 
загального циклу еволюції в кожній з культур виділяють два 
головних етапи: етап сходження культури (власне культура) і 
етап низходження (цивілізація). Останній етап, виходячи з 
опису О.Шпенглера, і пов’язується з пануванням в суспільс
тві ліберально-демократичних цінностей. Він характеризуєть
ся процесами “омасовлення” культури, глобалізації форм і 
способів людського існування - господарства, політики, техні
ки і науки: “космополітизм замість “вітчизни”, холодний фак
тичний сенс замість благоговіння перед легендою і старшинс
твом, наукова іррелігійність як петрефакт померлої релігії 
серця, “суспільство” замість держави, природні права замість 
придбаних. Гроші як неорганічна, абстрактна величина, що 
відірвана від всіх зв’язків із змістом родючого грунту, з цін
ностями споконвічних життєвих звичаїв”2. Цивілізація -вища 
і остання форма існування культури, яка не має органічного 
майбутнього і приречена на знищення або самознищення. Та
ким чином, за О.Шпенглером, панування ліберально-демок
ратичних цінностей в Західній Європі - ознака близького за
непаду усієї західно-європейської культури, яке супроводжу
ватиметься швидкою деградацією системи політичних і дер
жавно-владних інститутів, суспільним хаосом, та культурною 
неспроможністю.

Наш сучасник, російський філософ О.Зінов’єв також вико
ристовує категорію цивілізації в її специфічному, шпенгле- 
ровському, контексті - як культурологічного синоніму лібера
лізму, але згідно його концепції, наступ цивілізації не стільки 
сам визначає параметри суспільства скільки створює умови
178



маловідомі імена, події, факти

для ефективних проявів інших, антицивілізаторських сил. На 
думку О.Зінов’єва, “суспільство є продуктом історичного 
процесу, у якому боролися і продовжують боротися дві тен
денції, - цивілізаторська і комунальна”3. Перша бажає підви
щити рівень соціальної організації людей і базується на пра
ці, особистому ризику, ініціативі і відповідальності. Соціаль
ний лад, похідний від цієї тенденції, породив сучасні блага 
цивілізації. Друга тенденція - комунальна, характеризує рух 
людства по течії - шляхом найменшого опору - до простих 
форм стадного існування, без тяжкої праці, без постійних са
мообмежень, без ризику особистої відповідальності за те, що 
коїться, безтурботно, спрощено, з гарантованими задоволен
нями. “Самі по собі феномени комунальності універсальні і 
всеохоплюючі, - вважає О.Зінов’єв, - вони обумовлені саме 
тим фактом, що досить багато людей змушені протягом бага
тьох поколінь жити разом як єдине ціле”4. До таких явищ фі
лософ відносить об'єднання людей у сім'ї, групи, відносини 
керівництва і підлеглості, державні установи і громадські ор
ганізації, поліцію і армію та інше. Найбільш повно, на думку
О.Зінов’єва, ідеал комунальності реалізується при комунізмі, 
який з’являється не, як по К.Марксу, внаслідок розпаду капі
талізму, а в різних умовах, коли феномен комунальності стає 
домінуючим. О.Зінов’єв так описує психологічний стан сус
пільства, що вибирає комунізм: “Люди капітулюють перед 
власними стихійними силами, скидають з себе напругу, яку 
викликала попередня система життя, і зітхають з полегшен
ням. Відмова від боротьби, відмова від продирання до гори і 
від руху проти течії приносить людям насамперед полегшен
ня - падіння, що певний час відчувається мов політ. Люди при 
цьому не думають про те, що буде після, а саме - що за полег
шенням приходять всі необхідні атрибути рабства - господарі, 
наглядачі, кати. Коли люди це помічають, буває вже запізно”3.

На думку О.Зінов’єва, універсальність феноменів кому
нальності робить можливим реалізацію комуністичних ідеа
лів навіть у країнах, де ’’немає жодного комуніста, якщо у кра
їні багато партій, якщо депутати вибираються з десятків кан
дидатів, якщо на кожній вулиці кажуть про демократію і пра
ва людини, якщо дозволена приватна власність, ініціатива і 
вільний ринок, коротше кажучи - якщо можна спостерігати
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безліч явищ, що вважаються ознаками західного плюраліз
му і демократії-”6. Російський філософ вважає, що “сучасна 
ринкова економіка Заходу є насамперед диктатура банків, 
при чому диктатура більш жорстка ніж диктатура комуніс
тичних держав... А японська економіка, яка успішно конку
рує з американською і західноєвропейською, значно ближче 
до комуністичного ідеалу, ніж радянська”7. Суто комуніс
тичними за змістом О.Зінов’єв вважає і діяльність розвине
них демократичних держав по розподілу світу на сфери 
впливу та регулювання економіки на рівні урядів і домовле
ностей між країнами.

Крім того, за О.Зінов’євим, комуністична організація сус
пільства єдино можлива за умов глобальних військових або 
екологічних зворушень і катастроф: “переважно спосіб вижи
вання у вкрай важких умовах, що загрожують деградацією і 
загибеллю”8. І враховуючи тенденцію до швидкого накопи
чення глобальних проблем: виснаження ресурсів, загроза сві
тового голоду, хвороби, злочинність, ідейний хаос та інше, фі
лософ прогнозує поступове сповзання світу в якості “самоза- 
хисних заходів” до різних моделей державного комунізму.

Дещо подібних висновків дійшов свідок і жертва німець
кого фашистського режиму, американський філософ і пси
холог Є.Фромм. Розвиваючи тези середньовічних агности
ків про слабку укоріненість людини в природі, Є.Фромм 
констатував, що “масова” людина не здатна “в собі” віднай
ти джерело цінностей і імперативів, внаслідок чого вона 
відмовляється від цього права, тобто від свободи, чим ни
щить підгрунтя вільного суспільства. На думку Є.Фромма 
“людина - істота, яка не має власної ніші, але це не ознака, 
це - протиріччя його буття. Все, що є в людині, як би запе
речує само себе. Людина належить природі і в той же час 
відторгнута від-неї. Вона наділена інстинктами, але вони не 
виконують у ній роль безвідмовних стимуляторів поведін
ки. Людина володарює над природою і одночасно є її дезер 
тиром. Вона наділена фіксованими ознаками, але вони двоз- 
містовні, і втікають від кінцевих визначень. Людина мас 
трагічне уявлення про способи свого існування, і кожен кон
кретний індивід заново відкриває цю істину...” .̂

Нездатність індивіда знайти раціональний вихід з тупиків
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буття, на думку Є.Фромма, штовхає його до відмови від сво
боди, що може реалізуватися наступними шляхами:

- мазохізм - спроба індивідуума підкориться кому-небудь: 
іншій людині, соціальному інституту, богу. Людині притаман
ні почуття власної неповноцінності, безсилля;

- садизм - свідоме чи безсвідоме бажання індивідуума під
корити собі інших людей, часто є спробою компенсувати ком
плекс меншовартості;

- деструктивність - бажання знищити, знешкодити об'єкт. 
Руйнування оточуючого світу як противага почуттям власної 
неспроможності перед його обличчям. Якщо садизм “бажає” 
посилити людину за рахунок його панування над іншими, 
деструктивність - за рахунок ліквідації будь-якої зовнішньої 
загрози;

- конформізм - підкорення вождю в тоталітарних режимах 
і вимушена конформізація за демократіями, тобто пристосу
вання індивіда під загально прийняті шаблони. Є реакцією ін
дивіда на подолання власної нікчемності у порівнянні з приг
нічуючим зовнішнім світом, або втеча від реальності, яка, та
ким чином, позбавляється своїх загрозливих рис.

Тому, за Є.Фроммом, для багатьох людей можливість ко
ристуватися свободою закінчується втечею від неї за одним із 
запропонованих сценаріїв, внаслідок чого людина повністю 
засвоює стандартизований тип особистості, параметри якого 
можуть бути заданими як колективним досвідом суспільства, 
так і запаленим мозком патопсихологічного харизматика.

Не так давно достатньо несподівано у таборі лібералів 
пролунав голос учня К.Поппера та Ф. фон Хайека, бізнесме
на, політика і науковця Дж.Сороса, який дійшов висновку про 
існування певної світоглядної пастки, до якої неминуче бу
дуть потрапляти вільні суспільства. На його думку, лібералізм 
здатний побудувати ефективну економіку і забезпечити висо
кий рівень матеріального добробуту людей. Але добробут ці
кавить до певної межі, але не далі. “І тоді, як тільки люди от
римують можливість обирати між альтернативами, перед ни
ми виникає необхідність з'ясування того, в чому полягають 
їхні цілі. Ось тут і виявляється, що критичний метод не задо
вольняє цієї потреби”10. - зауважує Дж.Сорос. Є і інші праг
нення, для задоволення яких, вважає дослідник, критичне
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ставлення мало годиться. “Це пошук упевненості... Коли до
ходить до створення надійної системи цінностей, від критич
ного ставлення тут майже не буде користі. Дуже важко буду
вати систему цінностей на основі індивідуального... Релігійні 
та соціальні ідеали змушені конкурувати між собою, тож їм 
бракує тієї невідворотності, що дала б людям можливість 
приймати їх беззастережно”. Тому об'єктивна потреба індиві
да відшукати мету для себе і в собі ставигь його в скрутне ста
новище. В розумінні Дж.Сороса “самі по собі індивіди ста
новлять дуже хитку основу для побудови системи цінностей, 
достатньої для підтримання структури, яка переживає їх і яка 
повинна являти собою в їхніх очах більшу цінність, ніж їхні 
власні життя та добробут”11.

Неадекватність індивіда як джерела цінностей створює 
душевний неспокій (почуття неповноцінності, вини, нік
чемності), який підсилюється спробою людини покласти на 
себе відповідальність за це почуття. “Психоаналіз, - помічає 
Дж.Сорос, - тут мало чим прислужиться попри всю його те
рапевтичну цінність, надмірне захоплення особистістю па
цієнта веде до загострення проблеми, яку цей метод має лі
кувати”12. Проблеми індивіда стають дедалі гострішими, по 
мірі того як він накопичує багатство або зосереджує в своїх 
руках владу. Навіть принцип задоволення перебуває під заг
розою: особа може не одержувати достатньої втіхи від ре
зультатів своєї праці щоб виправдати зусилля, спрямовані 
на їхнє досягнення. Тому прогресуюча неспроможність від
шукати мету в собі може прихилити індивіда до догми, що 
забезпечить його готовим набором оцінок та надійним міс
цем у всесвіті. “Один із засобів усунення браку мети поля
гає в запереченні відкритого суспільства. Коли свобода стає 
нестерпним тягарем, закрите суспільство може здатися по
рятунком”12 - стверджує науковець.

Сучасні ліберально-демократичні країни поки стримують 
вплив догми, але це відбудеться, на думку Дж.Сороса, лише 
за обставин “успіхів критичного способу мислення в інших 
галузях... поки вдається підтримувати матеріальний поступ, 
що дає втіху”.

З достатньою долею скепсіса до перспектив ліберального 
розвитку цивілізації поставився і футуролог О.Тоффлер, на
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думку якого умови вільної конкуренції форсують різні форми 
прогресу, що, в свою чергу, сприяє кризі адаптаційних можли
востей людини, її нездатності адекватно діяти і орієнтуватися. 
У своїй книзі “Зіткнення з майбутнім” О.Тоффлер вказує на 
три основні тенденції розвитку людської цивілізації, які мо
жуть привести її до тяжкої кризи. Перший феномен - приско
рення темпу перемін, що порушують внутрішню душевну 
рівновагу, змінюють сприйняття життя. На думку футуролога, 
запобігти шоку від зіткнення з майбутнім і вижити людина 
зможе лише тоді, коли стане більш пристосованою і пластич
ною. їй доведеться шукати нові опорні конструкції, позаяк усі 
старі підвалини - сімейні, національні, релігійні, професійні - 
тріщать під ураганним вітром перемін. Але одна справа жити 
у прискореному темпі і знайомих життєвих ситуаціях, і зовсім 
інша - переживати те ж саме при дивних і небувалих подіях. 
Людині ще ніколи не доводилося жити в атмосфері тотально
го оновлення. Внаслідок чого проблема адаптації загострю
ється ще більше, оскільки швидка плинність і новизна утво
рюють нестабільну вибухонебезпечну суміш. Третій феномен 
майбутнього, за О.Тоффлером, - різноманіття. Сукупність цих 
трьох факторів готує грунт для всесвітньо-історичної кризи 
адаптаційних можливостей людства. Проблеми вибору уск
ладнюються не в арифметичній, а у геометричній прогресії, 
оскільки людині доводиться вибирати серед рухомих цілей, 
кількість яких безперервно зростає. Замість того, щоб звіль
нити людину, ситуація вибору стає настільки складною і важ
кою, що перетворюється на заперечення свободи13.

Таким чином можемо констатувати, що швидке накопи
чення інформації про світ, розуміння його як динамічної сис
теми разом з обмеженими адаптаційними можливостями лю
дини активно руйнують її сталий світогляд і світогляд сус
пільства, штовхають його у хаос соціального експеримента
торства з непередбачуваними наслідками.

Особливу цінність для запропонованого дослідження, зви
чайно, становлять соціально-економічні дослідження в цьому 
напрямку, які розглядають лібералізм, в першу чергу, з точки 
зору його економічної ефективності і впливу вільної економі
ки на розвиток соціально-політичних відносин в суспільстві.
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Майже 40 років знадобилося відомому американському 
економісту Й.Шумпетеру, щоб завершити фундаментальну 
монографію “Капіталізм, соціалізм і демократія”, головна 
ідея якої бачиться автору у тому, що “соціалістична форма 
суспільства неминуче виростає з капіталістичної внаслідок їі 
розпаду”14. При цьому, на думку Й.Шумпетера, капіталізм 
зруйнують власні економічні успіхи, а не провали, бо ці успі
хи створюють несприятливий соціальний та політичний клі
мат, або, як він пише, “атмосферу ворожості до існуючого 
суспільного ладу”. Це твердження грунтується на аналізі 
трьох важливих процесів. Перший • поступовий підрив під
приємницької функції. Або внаслідок досягнення межі тех
нічного вдосконалення виробництва, коли “прибутки, а з ни
ми і процентна ставка, упадуть до нуля... Управління промис
ловістю і торгівлею стане справою поточного адмініструван
ня... Майже автоматично сформується соціалізм дуже помір
кованого типу” або, якщо технічний прогрес буде рухати під
приємництво неослабно, на зміну особі підприємцю “прихо
дять колективні зусилля бюро та комітетів, раціоналізована і 
спеціалізована штабна робота... керівник перетворюється на 
одного з багатьох штабних працівників, якого до того ж не так 
важко замінить”15. Тобто відбувається бюрократизація веле
тенських промислових одиниць, а буржуазія перетворюється 
на отримувача заробітної плати і поступово втрачає підприєм
ницькі функції.

Другим негативним процесом, що загрожує ліберально-де
мократичному розвитку західної цивілізації, Й.Шумпетер 
вважає процес руйнування власної структури інституцій че
рез знищення захисних верств: дворянства і дрібних підпри
ємств, та послаблення приватної власності на користь більш 
аморфних форм власності - сучасних корпорацій. Так, дослід
ник констатує, що у минулі часи король, церква, двір та армія 
виконували функцію сталевого каркасу суспільства, формува
ли міф держави. Розвинуті капіталістичні відносини нишать 
цю верству, але, культивуючи раціональне мислення, не здат
ні досягти того рівня харизми влади, яка дозволяє підкорити 
націю своїй волі. Крім того, швидка капіталізація руйнує про
шарок активних дрібних підприємців, які не здатні конкуру
вати з  монополіями і замінюють власні підприємства на пакет
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акцій, що позбавляє ідею власності її суті, а підприємців - 
“бажання, якщо необхідно, вмерти за неї”.

Третій, негативний для капіталізму процес Й.Шумпетер 
бачить в утворенні великої верстви інтелігенції, яка “цілком* 
закономірно зацікавлена у соціальних зворушеннях”. Три 
чинники, на думку дослідника, роблять інтелігенцію політич
но агресивною - критичне сприйняття дійсності, високий ос
вітній рівень та брак безпосередньої відповідальності за прак
тичні справи. Демократична держава не здатна нейтралізува
ти дсструктивність інтелігенції, “лише уряд небуржуазний за 
природою і небуржуазний за переконаннями має доволі сил, 
щоб приборкати інтелігенцію... А такий уряд, мабуть, не зу
пиниться (навіть не зможе зупинитися) й тоді, коли дійде чер
га до приватного підприємства’̂ 16.

Підсумовуючи ці тенденції, Й.Шумпетер робить висновки, 
що “згадані чинники сприяють не тільки руйнуванню капіта
лістичної, а й виникненню соціалістичної цивілізації”, при 
цьому ймовірних шляхів її появи “дуже багато - від поступо
вої бюрократизації, до найбільш вражаючої з усіх революції”.

Другий американський економіст, спадкоємець Кейнса, у 
минулому радник Рузвельта і Кенеді, професор Гарвардского 
університету, “священний монстр американської економіки” 
Дж.Гелбрейт, починаючи з 60-х років, відстоював ідею кон
вергенції двох систем - капіталізму і соціалізму як єдино мож
ливого сценарію виживання суспільств з вільною економікою, 
за що зазнав шаленої критики з боку прихильників лібераль
ного табору. Розвиваючи теорію конвергенції, Дж.Гелбрейт в 
1967 році у книзі “Нове індустріальне суспільство” відмовив
ся визнавати капіталістичним американський соціально-еко
номічний устрій і ввів у науковий обіг формально нейтральне 
поняття “індустріальне суспільство”, віддаючи перевагу за- 
гальноцивілізаційним ознакам розвитку, що на думку україн
ського економіста А.Гальчинського, було “прямим викликом 
американському консерватизму і водночас відступом ліберала 
Дж.Гелбрейта від класичних цінностей лібералізму”17. Але 
головне те, що, з погляду перспективи суспільно-історичного 
розвитку, дослідник розглядає соціалізацію капіталізму, вико
ристання ним суто соціалістичних, за своїми класичними оз
наками, важелів економічного розвитку як об’єктивно зумов
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лений процес, що не може бути відкинутим. “З усього лекси
кону бізнесмена, - писав він, - менш за все тішать його слух 
такі слова, як планування, державний контроль, соціалізм. 
Обговорення ймовірності виникнення цих явищ у майбутньо
му має привести до усвідомлення того, що значною мірою во
ни стали фактами. Не обійшлося б також і без констатації ті
єї обставини, що в них вона має власну потребу”18.

Вже в 1973 році у своїй книзі “Економічні теорії й цілі сус
пільства” Дж.Гелбірейт сформулював несподівану для сучас
ників тезу про обмежену ефективність лібералізму не тільки в 
суспільствах з примітивною економікою, але і в суспільствах 
з надекономікою. Як стверджував вчений, можливості опо
нента лібералізму - соціалізму “безперечні в найслабших еко
номічних системах. Але вони також, як це не парадоксально, 
незаперечні і в найсильніших структурах економіки”19. Цю. 
неоднозначно сприйняту тоді, тезу Дж.Гелбрейт більш де
тальніше розглянув в останній своїй монографії “Добре сус
пільство”, яка побачила світ у 1996 році.

На думку дослідника, ліберальні суспільства стимулюють 
майнову нерівність населення, яка за певних умов виконує по
зитивну економічну роль, але, посилюючись, наближається 
до критичної межі. (За Гелбрейтом, США, де 1 відсоток насе
лення володіє 40 відсотками багатств, вже до неї підійшли). 
Далі значна економічна нерівність громадян деформує полі
тичну демократичну систему. “Вона (політична система) не 
приносить паритетного характеру, який має бути властивим 
кожній дійсній демократії, у тому розумінні, що більшу час
тину американського суспільства (її бідну частину) не тільки 
не допускають до розподілу багатств, але і фактично взагалі 
виключають з демократії, тобто не допускають до влади... 
“Ми живемо сьогодні у двохпартійній системі, - продовжує 
Дж.Гелбрейт, - при якій основні партії в тій чи іншій мірі, ви
ражають інтереси багатих, і політична діяльність обох партій 
націлена на задоволення запитів і інтересів багатих”20. Ко
ментуючи проблеми постліберальною розвитку, Дж.Гелбрейт 
попереджує: планомірне посилення політичного впливу еко
номічних еліт призводить до відмови від ліберально-демок
ратичних цінностей і скочування суспільства в обійми олігар
хічно-авторитарного режиму. Цьому стихійному процесу вче
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ний радить протиставити ініційовану державою корекцію 
державного лібералізму, включенням у нього елементів, при
таманних соціально-утопічним моделям. Дж.Гелбрейт про
понує свою модель "‘доброго суспільства”, що базується на 
догматизації владою кількох моральних імперативів, “які ка
піталізм не визнає до останнього”. Гелбрейт вважає, що “дер
жава має гарантувати всім без виключення громадянам повну 
зайнятість (при добрій оплаті), житло, якісне медичне обслу
говування і добру освіту (зрівняв шанси на успіх бідної моло
ді з шансами дітей з багатих сімей, оскільки рано чи пізно 
нам доведеться визнати, що багатство і розумові здібності - не 
одне й теж)”21.

Щоб реалізувати цю програму необхідні кошти, які еконо
міст пропонує залучити шляхом більш широкого перерозподі
лу багатств. "‘Більше Держави, більше Держави, якомога біль
ше Держави! А ще - більше добробуту, більше податків, біль
ше дефіциту. Щоби зрівноважити всі ці “більше”, треба чо
гось і менше, менше ринку, менше спекуляцій, менше фінан
сової активності”22 - наголошує Дж.Гелбрейт.

Таким чином, всесвітньо відомий вчений констатує: лібе
ралізм не універсум, а обмежена у просторі і часі філосо
фія суспільного буття, яка на певній стадії запровадження, 
внаслідок посилення внутрішніх протиріч, має бути або 
стихійно знищена економічними елітами або організова
но скоригована державою за рахунок запозичення елемен
тів державпого регулювання притаманних авторитарним 
і недемократичним державам.

Аналогічні концепції конвергенції захищали американ
ський дослідник УРостоу, нідерландський вчений Я.Тінбер- 
ген та радянський фізик-ядерщик і правозахисник А.Сахаров, 
якій вважав, що догматизація ліберальної ідеології розвитку 
капіталізму є одним з чинників екологічно-сировинної катас
трофи, що насувається на людство. Такі процеси як “прогре
суюче отруєння оточуючого середовища засобами інтенсифі
кації сільськогосподарського виробництва і відходами хіміч
них, енергетичних, металургійних виробництв, транспорту і 
побуту, знищення лісів, виснаження природних ресурсів, без
поворотне порушення рівноваги в живій та неживій природі і 
як апогей - порушення генофонду людини та інших живих іс-
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тот”, та "колосальна нерівномірність світового економічного і 
соціального розвитку, загрожуючи тенденції у ‘‘третьому сві
ті” - голод, хвороби, жебрацтво сотень мільйонів людей” - на 
думку А.Сахарова можна зупинити лише шляхом соціалізації 
капіталу: розвитком сектору державної економіки, поширен
ням форм участі працівників в управлінні і прибутках та ство
ренням інститутів ефективного соціального захисту23.

Таким чином, навіть поверхневий перегляд запропоно
ваних концепцій і доктрин (у якому зовсім не розглядався 
ряд марксистських і неомарксистських поглядів) свідчить 
про теоретичну вразливість лібералізму як універсально
го системоутворюючого чинника соціально-економічної і 
політичної організації суспільства. “Апокаліпсис”
О.Шпенглера і хаос багатоманіття О.Тоффлера, держав
ний комунізм О.Зінов’сва і соціалізм Й.Шумпетера, тота
літаризм Є.Фромма і закрите суспільство Дж.Сороса став
лять питання про фізичні і історичні межі ефективності 
ліберальних принципів та напрямків їх подальшої постлі- 
беральної трансформації.

Тому, підтримуючи природне прагнення, після понад 
піввікової самоізоляції всьому світові, якнайшвидше при
єднатися до сучасних надбань людської цивілізації, ми ма
ємо не лише вивчати і запозичувати чужий досвід, але й 
усвідомлювати короткотермінові та довгострокові наслід
ки нашого історичного вибору, прогнозувати перспективи 
і параметри державно-політичного майбуття нашого сус
пільства, не соромитися власних сумнівів і передчуттів а 
займати відповідальну позицію дослідника і громадянина. 
Як, наприклад, И.Шумпетер, який обгрунтовуючи немину
чість сходження зі сцени ліберально-демократичної класичної 
моделі капіталізму на принципах еволюційного соціалізму, ні
би виправдовуючись перед своїми співвітчизниками за нетра
диційні для засад лібералізму передбачення писав: ’’Прогноз 
не означає бажаності передбачуваного розвитку подій. Якщо 
лікар передрікає, що пацієнт невдовзі помре, то це не означає, 
що лікар бажає йому смерті”24. 1

1 Гаджиев К., “Введение в политическую науку”, Москва, 1997.
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Шевченко Лариса Вячеславівна —  
науковий співробітник відділу регіональних проб
лем істо р ії України . Народилась в 1940 р. в м.Мико- 
лаєві. У 1962 р. закінчила Київський університет 
ім.Т.Г.Шевченка. З серпня 1979 р. працює в Інсти
т у т і  історії України НАН України спочаткуу  відді
лі історико-краєзнавчих досліджень, а з 1996 р. —у 
відділі регіональних проблем історії України. Ав
т о р  86 наукових праць, в т о м у  числі розділів в ко
лективних монографіях, індивідуальної монографії 
“м .І.Пирогов в Україні", 4 брошур. Член редколегії 
тому "Київ" б ага то то м н о го  Зводу п а м 'я то к  істо
рії т а  культури України. Досліджує історію 
пам'яткоохоронної справи в Україні XIX—XX cm.

М.І.ПИРРГОВ —
“ЧУДОВИМ ЛІКАР”, 

ПЕДАГОГ-РЕФОРМАТОР

“Все описане мною, дійсно сталося в Києві літ близько 
тридцяти тому і до цього часу свято, до найменших подро
биць. зберігається у переказах тої родини, про яке піде мова. 
Я, з свого боку, лише змінив імена деяких дійових осіб цієї
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зворушливої історії”. Так починається невеличке оповідан
ня відомого російського письменника О.І.Купріна, основу 
якого складає дійсна пригода з життя видатного вченого та 
хірурга Миколи Івановича Пирогова. Випадкова зустріч 
М.І.Пирогова на одній з вулиць Києва з хворою та бідною 
людиною, якій він надав медичну допомогу та ще й допо
міг грошима, повністю змінила на краще майбутнє цієї ро
дини.

Таким, сповненим легенд та овіяним славою, було все 
життя славетного вченого. Чотирнадцятирічним юнаком 
він став студентом Московського університету, 18-ти років 
вже закінчив його. В 1832 р. в Дерпті (тепер Тарту) захис
тив докторську дисертацію і згодом зайняв посаду завідую
чого кафедрою хірургії місцевого університету та хірургіч
ної клініки. Найкращі, найплідніші роки, сповнені творчої 
наснаги та практичної діяльності, припадають на роботу 
М.І.Пирогова в Петербурзькій медико-хірургічній академії, 
де він на протязі 15 років очолював кафедру госпітальної 
хірургії та обладнану при ній хірургічну клініку. Кожний 
день перебування М.І.Пирогова в Петербурзі був заповне
ний вщерть з ранку до ночі. Він робив операції та консуль
тував в найкращих лікарнях, викладав студентам та прово
див анатомічні дослідження в створеному ним же Анато
мічному інституті. Результатом титанічних зусиль М.І.Пи- 
рогова був ряд створених в цей час фундаментальних праць 
і, перш за все, “Атлас” в чотирьох томах, що отримав ще од
ну назву — “Льодова анатомія”. Він став практичним по
сібником для хірургів всього світу.

М.Широгов був новатором в багатьох галузях медици
ни. Він ввійшов в історію як основоположник військово-по
льової хірургії. М.І.Пирогов першим в світовій практиці в 
військових умовах випробував дію ефірного наркозу під час 
операцій на поранених воїнах. В 1847 р. протягом серпня— 
вересня він зробив біля 700 операцій під ефірним наркозом 
на Кавказі, де в той час йшла війна.

Це відкриття широко використовувалось лікарями і са
мим Пироговим під час Кримської війни 1853— 1856 років. 
Керуючи всією медичною справою в Севастополі, М.І.Пи-
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рогов також вперше в Росії заснував Інститут сестер-жаліб- 
ниць по догляду за хворими та пораненими воїнами. Досвід, 
набутий хірургом в складних умовах війни, був ним узагаль
нений у класичній праці “Начала загальної військово-польо
вої хірургії” (1865).

І ось в самому розквіті своєї наукової та лікарської діяль
ності, овіяний славою героя Севастополя, Микола Іванович 
кидає Медико-хірургічну академію і з головою поринає у но
ву для себе сферу діяльності — педагогічну. В 1856 р. він 
опублікував статтю “Питання життя”1, яка широко обговорю
валась в передових колах суспільства тогочасної Росії. Стаття 
закликала офіційні влади перебудувати всю систему навчання 
та виховання підростаючого покоління, повернути її ближче 
до життя та потреб суспільства.

Популярність М.І.Пирошва серед населення використав 
уряд, призначивши його спочатку у вересні 1856 року попечи
телем Одеського навчального округу, а з липня 1858 року — 
Київського. І в новій для себе діяльності — педагогічній, осо
ба Пирогова була настільки вражаючою, шо знайшла своє ві
дображення в численних спогадах тих, хто працював під його 
керівництвом, або знав його особисто. Так, майбутній прези
дент Академії наук України, а в той час учень Першої гімназії 
Орест Левицький писав, що Пирогов “спромігся розбудити 
сонне царство навчальної казенщини, вдихнути в неї душу 
живу, привабити до себе і до своїх ідеалів молодь і лишити по 
собі світлу, незабутню пам’ять”2. Він зумів зробити інтереси 
учбового відомства інтересами суспільства, сприяв демокра
тизації процесу навчання в середніх та вищих навчальних зак
ладах. Особливо тісні та дружні стосунки склались у Пирого
ва із студентами та викладачами університету св.Володими- 
ра3. Багато його думок щодо перебудови системи вищої осві
ти, які він намагався втілити в навчальний процес, знайшли 
своє втілення в новому університетському статуті 1863 р.

З ім’ям М.І.Пирогова пов’язане відкриття в Києві перших 
недільних шкіл в Росії. 17 кращих студентів університету 
св.Володимира звернулись до Миколи Івановича з проханням 
дозволити “відкрити в приміщенні Києво-Подільського дво
рянського училища дарову недільну та святкову школу”4. Пи
рогов підтримав цю ідею, вказавши, що вони сприятимуть
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•‘поширенню писемності серед простого народу”5. 11 жовтня 
1859 р. відкрилась перша недільна школа на Подолі (будинок 
кол. повітового училища існує до цього часу), 25 жовтня 1859 
р. відкрито другу недільну школу на Новому Строєнії (за уні
верситетом). До кінця року в Києві вже було 7 таких шкіл. По 
прикладу київських шкіл, недільні школи з’явились і в інших 
містах, в тому числі в Москві, Петербурзі, Харкові, Полтаві 
тощо. Цікаво, що ці школи також гаряче підтримав Тарас 
Шевченко, який влітку 1859 р. був у Києві і зустрічався із сту
дентами. Він надіслав 50 примірників “Кобзаря” для продажу 
на користь недільних шкіл, а також склав спеціально для не
дільних шкіл “Букварь южнорусский”, який надіслав у Київ.

Будучи росіянином, М.І.Пирогов підтримував також праг
нення вчителів недільних шкіл навчати рідною мовою і всіля
ко підтримував національні школи — українські, єврейські, 
татарські. В листопаді 1910 р., коли широко відзначалось 100- 
річчя від дня народження великого хірурга та педагога 
М.І.Пирогова, українська газета демократичного спрямуван
ня “Рада” віддала належне його ролі в освітянському русі Ук
раїни: “І цей великорос зрозумів культурні потреби нашого 
народу й щиро підтримав ідею заснування недільних шкіл для 
простого народу, що конав у темряві”6.

Активна позиція М.І.Пирогова у відношенні до недільних 
шкіл, а також його доповідна записка на ім’я міністра народ
ної освіти “Про дозвіл відкрити вступ до університету всім 
громадянам, всім членам суспільства”, викликали невдово
лення уряду і царя. Київський генерал-губернатор князь І.Ва- 
сильчиков неодноразово надсилав депеші царю про звільнен
ня Пирогова з посади попечителя Київського навчального ок
ругу, бо його “діяльність настійно переслідує думку прогре
су” і “живить шкідливий напрямок молоді” '.

Всі ці скарги подіяли, і 13 березня 1861 р. указом царя Ми
колу Івановича Пирогова було звільнено з посади попечителя 
в зв’язку з “розладненням здоров’я”. Відставка Пирогова бо
люче сприйнялась передовою громадськістю країни. Дуже 
влучно висловив її О.І.Герцен на сторінках “Колоколу”: “Від
ставка М.І.Пирогова — одна з наймерзенніших справ Росії 
дурнів проти Русі, що розвивається”8.
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В 50-річному віці МЛ.Пирогова було назавжди усунуто від 
державної служби. Він оселився остаточно на Україні, в ма
льовничому селі Вишня, що на Вінниччині. Тут він придбав 
будинок, в якому прожив останні 20 років життя. Він продов
жував лікувати хворих у побудованій спеціально для цього в 
його садибі лікарні, вчив дітей грамоті, саджав дерева, писав 
наукові праці та свої спогади, які не встиг закінчити — “‘Що
денник старого лікаря”.

Помер Микола Іванович 23 листопада (5 грудня) 1881 р. 
Лікар з Петербургу Д.І.Виводцев на прохання вдови вче
ного Олександри Антонівни набальзамував тіло покійно
го. Труна з останками Пирогова зберігається до цього ча
су в склепі цегляної церкви, побудованої на відстані 1,5 км 
від садиби вченого.

Світла пам’ять про непересічного вченого, майстерного хі
рурга та анатома, педагога та громадського діяча МЛ.Пирого
ва, з дня смерті якого минуло 120 років, зберігається в його 
працях, спогадах та наукових статтях про нього. Йому присвя
чуються наукові конференції та засідання. Іменем МЛ.Пиро
гова названі наукові та учбові заклади, лікарні, вулиці тощо. 
На честь вченого споруджені пам’ятники та меморіальні дош
ки в Україні та ближньому зарубіжжі.

В Києві вулиця Лікарняна (біля університету) ще при жит
ті вченого в 1869 р. отримала назву Пироговської. В 1973 р. на 
будинку університету (бульвар Шевченка, 14) відкрито брон
зову меморіальну дошку в пам’ять про перебування в ньому 
МЛ.Пирогова під час його попечительства в Києві. В цьому 
помешканні він проживав із сім’єю, влаштовував літературні 
вечори для студентів та викладачів, приймав хворих людей.

Село Вишня, в якому М.І.Пирогов провів останні 20 років 
життя, назване іменем Пирогова, а в його колишньому маєтку 
на околицях Вінниці в 1947 р. за постановою уряду відкрито 
меморіальний музей (в 1998 р. отримав статус національно
го). В ньому ретельно зберігаються рукописи, оригінали тво
рів МЛ.Пирогова, особисті речі, хірургічні інструменти, яки
ми користувався вчений. Особливою цінністю є інструменти, 
виготовлені самим Пироговим. Перед будинком в 1947 р. від
крито один з перших пам’ятників Пирогову (скульптор
І.Крсстовський). Увічнено пам’ятним знаком також місце, де
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була всім відома лікарня, в якій робив операції Пирогов. У 
Вінниці іменем М.І.Пирогова названо обласну лікарню та ме
дичний інститут. У сквері, з якого починається вулиця Пиро
гова, в 1971 р. споруджено пам’ятник видатному хірургу 
(скульптори М.Дерегус, Л.Сабанеєва, архітектор В.Корнєєв).

В Севастополі ім’я Пирогова увічнене в панорамі “Оборо
на Севастополя. 1854— 1855 рр.”. Мармурове погруддя 
М.1.Пирогова, поруч з такими ж погруддями інших захисни
ків міста під час Кримської війни, встановлено в одній із зов
нішніх ніш панорами (ск. Л.Смерчинський).

Багато меморіальних дощок увічнюють перебування Пи
рогова в Сімферополі. Це будинки колишніх дворянських збо
рів (вул.Горького, 10), військового госпіталю (вул.Горького, 
18), чоловічої гімназії та інші нагадують, що в них під час 
Кримської війни розміщувались госпіталі та перев’язочні 
пункти.

Пам’ять про розміщення госпіталів зберігають й інші 
міста України. Під час війни, коли госпіталі Криму були пе
реповнені, за пропозицією М.І.Пирогова були влаштовані 
тимчасові госпіталі в інших південних містах України (Ми
колаєві, Херсоні, Катеринославі). В Дніпропетровську (кол. 
Катеринославі) на місці, де знаходився госпіталь та цвинтар 
біля нього, на якому ховали померлих від ран, в 1955 році 
споруджено Меморіал на честь учасників оборони Севасто
поля. На алеї біля братської могили в 1977 р. встановили 8 
бронзових погрудь керівників та героїв Севастопольської 
оборони. Серед них: адмірали П.Нахімов, В.Корнілов, В.Іс- 
томін, матрос П.Кошка, сестра-жалібниця Даша Севасто
польська, хірург М.Пирогов та ін. Автор скульптурних пор
третів — В.Щедрова.

В центрі міста Дніпропетровська в 1953 р. споруджено 
пам’ятник МЛ.Пирогову. Пам’ятники М.І.Пирогову є і в ін
ших населених пунктах України: смт.Софіївка Дніпропетров
ської обл. (1981), Одесі (1965), Луганську (1976), Умані Чер
каської обл. (1973), Дубні Рівненської області (1981). В Одесі 
на будинку по вул.Пастера, 5, де розміщувалась лікарня, вста
новлено меморіальну дошку.

В Києві в Музеї історії медицини України, створеному в 
1973 р., відображено інтер’єр операційної медичного факуль
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тету Київського університету св.Володимира. Достовірні пор
третні фігури з пластичних матеріалів хірургів В.О.Караваєва 
та М.І.Пирогова, що зображені в момент операції.

Ім’я М.І.Пирогова увічнено в 26 містах Болгарії на честь 
знаменної дати, що відзначалась в 1978 р.: 100-річчя визво
лення Болгарії від турецького ярма. Відзначені місця, де жив 
і працював М.І.Пирогов під час його перебування на фронтах 
російсько-турецької війни9.

Все життя М.І.Пирогова було прикладом громадянської 
мужності, вірного та самовідданого служіння науці. Він нале
жить до найбільш шанованих народом діячів вітчизняної нау
ки та культури. Не можна не погодитись із словами видатного 
педагога К.Д.Ушинського: “Народ, із середовища якого вихо
дять такі особи, якою є особа М.Широгова, може впевнено 
дивитись у своє майбутнє... Нарешті ми маємо серед нас лю
дину, на яку з гордістю можемо вказати нашим дітям та ону
кам і бездоганним шляхом якої можемо вести сміливо наші 
молоді покоління”10. * *

1 Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. - №. 
1953. - С. 59.

2 Левицький О. Пирогов в Києві і його проводи // Літературно- 
науковий вісник. - 1909. - Кн. 5. - Львів. - С. 281.

3 Див. ст. Л.В.Шевченко "Пирогов і Київський університет" в 
кн:3 іменем святого Володимира: Київський університет у докумен
тах, матеріалах та спогадах сучасників, кн. 2. - К., 1994. - С. 80-85.

 ̂ ЦДІА України. - Ф. 707, оп. 25, спр. 352. - Арк. 1.
5 Там само. - Оп. 261, спр. 2. - Арк. 21.
0 Дорош С. Пам'яті гуманіста й педагога // Рада. - 1910. -13(26) 

листопада. - №258.
7 Державний архів Російської Федерації. - Ф. 109, 1 експ., спр. 

26, ч. 2. - Арк. 10; спр. 133. - Арк. 10.
* Герцен А.И. Собрание сочинений в 30-ти т. - М., 1958. - X 15- 

- С. 103.
9 Гаузнер А.Г., Виленский Ю.Г., Фиалков Л.Б. Памятники 

Н.И.Пирогову // Клиническая хирургия. - 1981. - №11. - С. 79.
10 Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: у 2-х т. - К., 1983 

-Т. 1.-С . 181.
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Отавицька Наталія Петрівна - 
аспірант відділу регіональних проблем історії Украї
ни. Народилася у 1959 рокі в м.Полтаві. У 1984 р. закін
чила історичний ф акультет Київського державного 
університету 31984 року працює в Українській медич
ній стоматологічній академії (м.Полтава) на кафедрі 
філософії т а  суспільних наук. У 1994 р. захистила 
дисертацію кандидата історичних наук на тему: Ді
яльність Всеукраїнської академії наук у дослідженні 
історії т а  культури національних меншин в Україні 
(20-ті-30-ті рр.). (Науковий керівник академік НАН Ук
раїни П.Т.Тронько). Автор понад 25 наукових праць. 
Досліджує історико-культурну спадщину національ- 
нихменшин в Україні. Доцент (1996 р.}, "Відмінник ос
віти України (1996 р.), член-кореспондент Академії на
ук національного прогресу (1997 р.).

ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ 
ТА КУЛЬТУРИ НАЦІОНАЛЬНИХ 

МЕНШИН В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ 

ПОЛІТИКИ З

З перемогою Лютневої революції та поваленням росій
ського самодержавства відкрилися широкі можливості для 
відродження і подальшого розвитку не лише українського,
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а й інших малих народів, які століттями проживали на укра
їнській землі.

“Повнота національного життя, якого ми добивалися для 
українського народу, - відзначав видатний політичний діяч 
М.С.Грушевський, - не повинна затопляти, обмежувати для 
інших народностей їх змагання до свобіднош розвитку своєї 
культурної і національної стихії. Нітрохи! Ми не на те цілими 
поколіннями боролися і страждали за права нашого народу, 
щоб з хвилею, коли ті права будуть здобуті, поставити іншу 
мету - приборкування слабких народностей і панувати над на
ціональними меншинами великої української землі. Ми не на 
те доводили право кожної народності на те національне само
визначення, незалежно від її зрілості чи недозрілості, історич
ності чи неісторичності, культурних заслуг, великих чи малих 
розмірів, аби тепер відмовляти якій-небудь народності сього 
права на котрій-небудь з цих підстав. Ми не на те виступали 
проти “національного ероса”, що для національного успіху 
все дозволено, - щоб тепер самим ступити на сю дорогу”1.

У формуванні урядом Центральної Ради державної політи
ки щодо національних меншин важливу роль відіграв пози
тивний досвід, набутий і узагальнений передовими діячами 
української науки та культури в період панування російського 
самодержавства.

Чимало слушних думок і пропозицій залишив з цього при
воду Михайло Драгоманов, який наголошував, що розвиток 
культури національних меншин, збереження їх багатовікових 
традицій позитивно впливатимуть на національно-культурні 
процеси корінної нації”2.

Цінні матеріали для наукових узагальнень залишили екс
педиції Імператорського Географічного товариства під керів
ництвом П.П.Чубинського. Вони дозволили не лише з’ясува
ти питому вагу національних меншин в історії та культурі Ук
раїни, а й проаналізувати реальний вплив малих народів на 
тогочасні політичні, економічні та культурні процеси.

Важливим джерелом для дослідження національних мен
шин в Україні можна по праву вважати праці етнографічних 
та етнографо-статистичних експедицій в південно-західному 
регіоні Росії, які дотепер не втратили свого наукового і прак
тичного значення3.
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Заслуговують на увагу результати наукових досліджень іс
торії та культури національних меншин, здійснені рядом міс
цевих дослідників. Серед них необхідно відзначити подвиж
ницьку працю полтавського історика і етноірафа ЛЛадалки, 
який на власний кошт організував декілька наукових експеди
цій, під час яких, поряд з вивченням життя та побуту україн
ського народу, займався дослідженням традицій малочисель- 
них народів України.

Здійснивши нерегіональні дослідження Правобережної, 
Лівобережної і Степової України, на основі власних матеріа
лів і опублікованих джерел, він склав зведені статистичні таб
лиці проживання національних меншин на згаданих територі
ях, окреслив місця компактного проживання євреїв, німців, 
поляків, білорусів, татар, молдаван, греків, болгарів, чехів, 
вірмен та інших національних груп. Проаналізував їх склад за 
соціальними, віковими, майновими та іншими ознаками4.

Значення подібних досліджень важко переоцінити. Оскіль
ки на 1917 рік в Україні перебувало 95% болгар, 82% молда
ван, 75% „чехів, 52% євреїв, 48% поляків, 40% німців, 25% 
греків від їх загальної кількості, які проживали на територіях 
республік, що утворилися в межах колишньої царської Росії5.

Таким чином, політика Центральної Ради щодо національ
них меншин, розробка конкретних заходів в сфері науки, ос
віти, культури враховувала набутий досвід і формувалася на 
основі результатів історичних, етнографічних, статистичних 
та інших досліджень.

Політику Центральної Ради щодо національних меншин, 
конкретні завдання, що поставали в процесі її реалізації, мож
на простежити на основі текстів Універсалів, а також інших 
законодавчих і нормативних документів.

Так, в Другому Універсалі Центральної Ради, проголоше
ному 16 липня 1917 року, була широко декларована повна рів
ність для всіх малих народів, які проживали на терені Украї
ни. У відповідності з прийнятими рішеннями найчисельніші 
національні меншини (росіяни, євреї, поляки) могли віднині 
безпосередньо впливати на заход и уряду через обраних ними 
своїх представників у вищих органах державної влади та уп-

Зокрема, в липні 1917 року до складу Генеральної Старши-
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ни входили 30% представників національних меншин. До Ма
лої Ради ввійшло 18 осіб на 40 українців, до Генерального 
Секретаріату - 5 осіб: 2 росіянина, 2 єврея, 1 поляк7.

Як справедливо відзначають дослідники, поворотним пун
ктом в долі національних меншин в Україні став Третій Уні
версал Центральної Ради від 20 листопада 1917 року, який 
урочисто проголошував утворення Української Народної Рес
публіки. В ньому декларувалася так звана “національно-пер
сональна автономія” великоруського, єврейського, польського 
та інших народів”... для забезпечення їм права і свободи, са
моврядування в справах їх національного життя”8.

Третій Універсал Центральної Ради був позитивно сприй
нятий в середовищі єврейського, польського, німецького насе
лення. Він також отримав схвальні відгуки ряду відомих уче
них, культурних діячів з числа національних меншин. Нап
риклад, С.Гольдельман, оцінюючи згаданий крок Централь
ної Ради, писав: “... Тепер, озираючись на минуле, видно, що 
якби ця прекрасна ідея української державності не була зали
та бурунами більшовицької демагогії та отаманської анархії, і 
якби кращим керівним силам обох народів удалося тоді поду
жати збурену революцією стихію, тоді цей план українсько- 
єврейського порозуміння й співпраці був би чудовим дорогов
казом, установленим самою історією для обох народів”9В 
розвиток положень, викладених в Третьому Універсалі, 22 
січня 1918 року був ухвалений Закон про національно-персо
нальну автономію.

Згідно зазначеного законодавчого акту, кожна з національ
них груп, які населяли Україну, мала право на національно- 
персональну автономію, тобто на самостійне влаштування на
ціонального життя перед органами Національного Союзу, 
влада якого поширювалася на всіх його членів, незалежно від 
їх місця проживання.

Найбільш багаточисельним національним групам - ро
сіянам, євреям, полякам право на національно-персональ
ну автономію давалося силою вищеозначеного закону; ін
ші національні групи - білоруська, чеська, молдавська, ні
мецька, татарська, грецька, болгарська та інші - могли ско
ристатися правом національно-персональної автономії, 
подавши заяву до Генерального Суду з підписами не мен
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ше як 10 тисяч громадян.
Для здійснення прав національних меншин утворювався 

Національний Союз, на який покладалося ведення Національ
ного Кадастру - іменних списків громадян з числа національ
них меншин. Національному союзові надавалося право пред
ставництва національних груп, що проживали на території 
Української Народної Республіки перед державними і громад
ськими організаціями. Він міг також виступати з законодав
чою ініціативою в межах покладеної на нього компетенції10.

Перші кроки Центральної Ради по забезпеченню прав і 
свобод національних меншин відіграли позитивну роль в про
будженні національної самосвідомості малих народів, активі
зації їх суспільного, політичного і духовного життя. Чимало 
зусиль в даному напрямку доклали органи державного управ
ління, створені Центральною Радою і зорієнтовані на роботу 
з національними меншинами.

Зокрема, Генеральне секретарство в польських спра
вах, розробляючи пакет документів, передбачало ком
плекс заходів, спрямованих на піднесення польської осві
ти, культури, дослідження історії та традицій польського 
населення України11

Численні цінні починання можна помітити також в ді
яльності Генерального Секретарства у єврейських спра
вах. Переважна їх більшість знаходила підтримку уряду 
Центральної Ради. Так, в грудні 1917 року постановою 
Малої Ради в розпорядження Генерального Секретарства 
у єврейських справах виділялося 50 тисяч карбованців, які 
мали використовуватися на потреби національно-культур
ної роботи серед єврейського населення12.

До проблем національних меншин, в т.ч. питань їх істо
рії, культури та традицій, певною мірою привертали увагу 
багаточисельні як українські, так і інші національні гро
мадські організації.

Так, з’їзд поневолених народів, який проходив з 21 по 28 
вересня 1917 року, (надалі мав стати постійно діючим пред
ставницьким органом народів України), детально обговорив 
найбільш важливі першочергові проблеми національно-куль
турного будівництва серед національних меншин, визначив 
пріоритетні позиції в даному напрямку13.

201



Історія України:

Всеукраїнський з’їзд поляків, що відбувся в липні 1918 
року, наголосив на необхідності узгодження поточних пи
тань, які стояли перед польським населенням України, з його 
історичним минулим, багатими традиціями, вказав на доціль
ність формування відповідних структур для належного про
ведення наукової і культурно-освітницької роботи14.

Активно ставилися аналогічні питання в діяльності Поль
ського виконавчого комітету, Польського демократичного 
центрального товариства реальної політики, Товариства на
родної праці. Товариства робітничого, Польської універси
тетської колегії та ін.

Цінні й цікаві, на нашу думку, форми роботи виробили єв
рейські національні жіночі товариства, зокрема, Національне 
жіноче товариство впорядкувало курси “Агітаторів-навчаге- 
лів”, на яких робилися огляди історії, культури єврейської ді
аспори в Україні. По закінченню курсів їх випускники нап
равлялися в різні місцевості України для читання лекцій, про
ведення бесід та інших подібних культурно-просвітницьких 
заходів. Важливо, що пропаганда національно-культурних 
традицій єврейського народу здійснювалася серед україн
ського, російського та іншого населення, що певною мірою 
сприяло встановленню взаєморозуміння між народами, 
розв’язанню міжетнічних конфліктів15.

Практичні заходи, здійснені Центральною Радою, по за
безпеченню прав і свобод національних меншин, забезпечен
ня умов для їх соціального, політичного, економічного і куль
турного розвитку дали свої позитивні результати. Вже на вес
ну 1918 року склалася структура органів державного управ
ління з питань роботи серед національних меншин, сформу
валася необхідна законодавча база для подальшої діяльності, 
утворилися десятки національних громадських організацій і 
об’єднань. Все це давало підстави говорити, що Україна ста
ла однією з небагатьох держав, що піднесла вирішення пи
тань національних меншин в ранг державної політики.

Встановлення в квітні 1918 року монархічного режиму 
гетьмана Павла Скоропадського, на жаль, не дало можливос
ті реалізувати на практиці всіх накреслених планів.

Вважаючи, що заходи, здійснені урядом Центральної Ра
ди. можуть сприяти піднесенню національних рухів і таким
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чином загрожувати територіальній цілістності України, ре
жим Скоропадського санкціонував часткове їх згортання. 
Зокрема, в липні 1918 року була прийнята ухвала уряду про 
відміну Закону про національно-персональну автономію і 
скасування органів державного управління у “великорусь
ких, польських, єврейських справах”16. Були значно обмеже
ні права національних громадських організацій і об’єднань.

Разом з тим, було б невірним твердити, що в період існу
вання режиму гетьмана Скоропадського був повністю зведе
ний нанівець процес національно-культурного відродження 
малих народів. Під тиском інтелігенції уряд Скоропадського 
з часом відновив органи державного управління у справах 
національних меншин, хоча значно обмежив їх фінансуван
ня. Реалізувалися на практиці і заходи в галузі освіти, науки, 
культури національних меншин. Наприклад, в першому Ста
туті Української Академії наук передбачалися вакансії для 
дійсних членів та членів-кореспондентів академії, які мали 
займатися розробкою проблем історії та культури білорусь
кого, литовського, чеського, болгарського, румунського, 
угорського, єврейського та інших народів, безпосередньо 
пов’язаних з Україною17.

Аналогічним чином комплектувалася національна бібліо
тека України. Члени тимчасового комітету для її заснування 
Вернадський, Ефремов, Житецький, Корд, Кримський в 
складених ними програмах не раз наголошували, що “...тут 
має згуртуватися писана всіма мовами література про наро
ди, що залюднюють нашу територію, про їхнє духовне жит
тя та історію, економічні та соціяльні відносини”18.

З урахуванням завдань збереження культурної спадщини 
національних меншин будував свою роботу Центральний 
Комітет охорони пам’яток старовини і мистецтва України. 
Під його опікою перебували національні товариства охорони 
пам’яток: польське, єврейське, які займалися виявленням 
унікальних архівів і бібліотек, зразків мистецтва, заснуван
ням відповідних музеїв, книгозбірень, виставок тощо. Так в 
процесі організації ряду українських музеїв передбачалося 
відкриття експозицій, які б представляли пам’ятки духовної 
та матеріальної культури національних меншин, розкривали 
б найбільш яскраві сторінки їх життя і побуту1
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Встановлення правління Директорії дозволило повернути
ся до конкретної реалізації раніше накреслених планів. За її 
ініціативою відновлювалися національні міністерства, гро
мадські організації, свого подальшого розвитку набувала ме
режа наукових, культурних та освітніх установ, які займалися 
дослідженням та пропагандою кращих традицій національ
них меншин. Позиція Директорії щодо залучення національ
них меншин досить повно викладена у зверненні “Нової Ра
ди”, схвально сприйнятому широкими колами інтелігенції.

“... Коли ж на Вкраїні, - говорилося в ньому, - по волі й не
волі опинилися багато людей, що не поділяють наших полі
тичних ідеалів, але мають докласти рук до чисто культурної 
роботи, то власне настав час використовувати їх для добра на
роду”. ...Затівається цілий ряд культурних підприємств на Ук
раїні, складаються такі визначні культурні центри, як акаде
мії, університети, учені комісії, наукові інститути, для яких 
потрібні сили...” Всяку душу живу, котра тільки приймає 
просту широку формулу українського самовизначення, треба 
до роботи притягти. Ініціатива такого відношення може і по
винна виходити як раз від українських культурних інституцій, 
урядових і громадських, і все ради того принципу, що на Ук
раїні, ми як нація, не можемо і не сміємо бути самотні...”20.

Характерно, що не зважаючи на виняткові економічні 
труднощі, уряд Директорії знаходив можливість виділити 
кошти на першочергові потреби національних міністерств. 
Наприклад, в січні 1919 року Міністерству у єврейських спра
вах було асигновано 3 млн. карбованців, готувався проект про 
інші додаткові виплати21. Це дало змогу відділу технічної і 
професійної освіти згаданого міністерства поставити на поря
док денний питання про створення єврейського музею, єврей
ської бібліотеки, здійснити закупівлю необхідної літератури22.

В період Директорії розгорнули виняткову активність гро
мадські організації національних меншин, які перебували в 
Україні. Наявні документальні матеріали засвідчують числен
ні ініціативи, народжені в рамках діяльності гуртка “Француз
ский семейный очаг”, Всеукраїнський єврейський комітет до
помоги жертвам погромів “Ekono”, Союз еврейских трудовых 
масс "і етмасс”, Товариство охорони здоров’я єврейського на- 
ес к ипя, колонія болгар м.Києва.



маловідомі імена, події, факти

1 Нова Рада. - 1917. - 2 квітня.
2 Вестник Этнографической комиссии. - С.-Петербург, 1875, т.6. 

-С.179.
3 Труды Этнографо-статистической экспедиции в Западно-рус' 

ский край, снаряженной Императорским Русским географическим 
обществом. Материалы и исследования, собранные д.ч. П.П.Чубин~ 
ским. - Т.7. “Евреи и поляки в Юго-Западном крае" Л  С картами.. 
С.-Петербург, 1872, 612 с., Вестник Этнографической комиссии., - 
СЛетебург, 1875, т.6. - С.133-179.

4 Падалка Л. Про землі, з яких складається Русь-Україна і про 
людність, яка її заселяє. // з 11 картами. - Полтава, 1906. - 48 с.

* Первое Всеукраинское совещание по работе среди националь' 
ных меньшинств 8-11 января 1927 года. Стенографический отчет, 
резолюция, постановления и материалы. - Харьков, 1927. - С.26.

6 Другий Універсал Центральної Ради.// Винниченко В.К. Від
родження нації. - Київ-Відень, 1920. - 4.1. - С.279-282.

7 Полонська-Василенко Н.Д. Історія України. - К., 1992., т.2. -
С.467.

8 Третій Універсал Центральної Ради. // Винниченко В.К. Від
родження нації. - Київ-Відень, 1920. - Ч.ІІ. - С.244-252.

9 Гольдельман С. Жидівська національна автономія на Україні. 
1917-1920 рр. Уривки. // Гунчак Т. “Симон Петлюра та євреї”. - К., 
“Либідь”. 1993. - С.35.

10 Закон про національно-персональну автономію від 22 січня 
1918 року. // Гунчак Т. “Симон Петлюра та євреї”. - К. - 1993. - С.36- 
38.

11 Нова Рада. - 1917. - 19 листопада.
12 Там само. - 1917. - ЗО грудня.
*3 Яневський Д.Б. Українська Центральна Рада: перші кроки до 

національної державності (березень-листопад 1917 р.). - К., 1990. - 
С.23.

14 Нова Рада. - 1917. - 16 липня.
15 Там само. - 1917. - 3 травня.
^Державний Вісгник. -1 9 1 8 .-1 8  липня.
J7 Там само. - 1918. - 26 листопада.

Нова Рада. - 1918. - 10 вересня.
~  Там само. - 1917. - 15 травня.
2® Там само. - 1919. - 5 січня.
т! Там само. - 25 січня.
2 Там само. - 31 січня.

205



Історія України:

Рудий Григорій Якович -
стар ш ий науковий співробітник відділу регіональних 
проблем України. Народився у  1950 році в с.Немерчі 
Муравоно-Куриловецького району Вінницької області. 
У 1972 році закінчив історичний ф акул ь тет Київсько
го державного університету ім. Т.Шевченка. В1972-90- 
х роках працював на викладацькій та громадській ро
боті. У 1995 році захистив дисертацію кандидата іс
торичних наук на тему “Періодична преса-джерело 
вивчення національно-культурної політики Україн
ської держави (1918) (науковий керівник - доктор істо
ричних наук м.Ф.Дмитрієнко).
Нині працівник апарату Президії НАН України. Автор 
понад ЗО наукових праць в тому числі 2 монографії. 
Досліджує історико-культурну спадщину України 
1917-1920 рр.

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД 

УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920 РР.
У ВІДОБРАЖЕННІ ПУБЛІЦИСТИКИ

В українській пресі 1917-1920 рр. д о с и т ь  докладно від

билися значні зрушення щодо розвитку національної сер ед 
ньої школи. За нашими підрахунками, питома вага матеріа-

206



маловідомі імена. події, факти

лів на зазначену тематику складала 15% серед публікацій 
на теми освіти і науки. На шпальтах газет чимало місця 
займають матеріали про становлення середньої освіти за 
доби Центральної Ради. Як свідчить аналіз, в зазначений 
період опубліковано 38% газетних матеріалів серед публі
кацій на означену тематику в 1919-1920 рр.

Про тематичний розподіл газетних публікацій у дослід
жуваний період свідчить талиця №1.

Таблиця N9 И%}

Питома вага публікацій, створених штатними і 
позаштатними авторами з питань розвитку середньої 

школи за доби Центральної Ради.

Основні напрями

Діяльність
державних
освітніх
органів

Заснування і
діяльність
нових
українських 
гімназій, 
середніх шкіл

Запровадження 
українознавства 
в російсько
мовних 
гімназіях

Підготовка
викладацьких
кадрів

5,5 19,5 50 25

Отже, як свідчать наведені дані, найбільшу кількість 
складали публікації про українізацію російськомовних
гімназій.

Безперечно, предметом особливої уваги стали інформа
ційні повідомлення про заснування нових українських 
гімназій. Уже влітку 1917 р. у великих містах; насамперед, 
Полтаві, Харкові, Чернігові, Херсоні було відкрито 40 ук
раїнських гімназій1.

Типовою є одна з кореспонденцій, де відзначалося, шо 
18 березня 1917 р. в гімназії А.Жукіліної відбулося уро
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ч и сте  в ід кри ття  п ер ш о ї в Р ос ії укра їн сько ї гім н азії. У від. 
кри тт і взяли  у ч асть  визн ачн і у країн ськ і д іяч і Михайло 
Г руш евськи й , С ер гій  Є ф рем ов. Іван  С теш ен ко , Людмила 
С тар и ц ьк а-Ч ер н ях івська , ди ректор  г ім н аз ії М икола Хо
л о дн и й , у н іатськи й  свящ ен и к  О .Ц егельськ и й 2.

О днією  з найскладн іш их проблем  було запровадження 
україн ознавства в держ авних і приватних гім нізіях . Про цс 
свідчать результати анкетування проведеного Секретарс
твом  великоруських справ (М іністерством  великоруських 
справ) у грудні 1917 р. серед батьків К иївської, Полтавської, 
Ч ернігівської, П одільської і В олинської губерній  про став
лення до викладання української мови у  вищ их початкових 
і середн іх  ш колах, щ о були опубліковані в пресі. Так, 72% 
опитуваних батьків баж али навчати своїх  д ітей  в середній 
ш колі російською , 13% - українською , а реш та польською, 
єврейською  та  інш им и м овам и3.

З огляду  н а  те , заслуговую ть на увагу  газетн і матеріали 
по ство р ен н ю  укр а їн ськи х  гім н азій . П о р яд  із кореспон
д ен ц іям и  про в ід кр и ття  середн іх  ш кіл , тогочасн а преса 
д о си ть  часто  вм іщ у вал а  грунтовн і статт і з протестом  про
ти  сп роб  ш о в ін істи чн и х  сил загальм увати  п роц ес  перебу
д о ви  р о с ій ськ и х  г ім н азій  в у кра їн ом овн і4.

В газетах  “Н ова Р ад а” , “В ід родж ен н я” , “ Н ародна Во
л я ” (К и їв), “ Г азета  Гадякекого зем ства” , “ Н ародне діло’* 
(Р ад о м и ш л ь) тр ап л яю ться  також  ін ф орм ац ій н і повідом
л ен н я  про  р о л ь  і м ісц е студентської м олоді в ж итті серед
ніх  н авч альн и х  заклад ів . Так, р о зп о в ід ал о ся , щ о 7 листо
п ада 1917 р. в Г адяч і на П олтавщ и н і на зас ідан н і гуртка 
у кр а їн сько ї ш к іл ьн о ї м олоді були п ро ч и тан і гімназичні 
д оп ов ід і: Л .Я к и м ен ко  “П ро перш і п о встан н я  Б.Хмель
ни цького  д о  1649 р .” , А .К озаченко ‘‘П ро  Г.С ковороду - ук
р а їн ськ о го  ф іл о с о ф а ” . П ісля  д о п о в ід е й  ч и тал и  вірші 
О .Г рабен ко і А .К озачен ко ..Н асам кін ец ь  гу р тк івц і виріши
л и  в н асту п н и х  л екц іях  подати осн ови  україн ського  право
пи су  і кож ен з м олоди х  доповідач ів  м ож е д л я  консультації 
щ одо  п ідготовки  зап роси ти  д о св ід ч ен и х  ф а х ів ц ів ^

С еред  газетн и х  м атер іал ів  є багато публ ікац ій  про не
д о статн ю  м атер іал ьн у  п ід три м ку  сер ед н іх  навчальних 
заклад ів , заб езп ечен н я  їх  п ідручн икам и  та  інш ою  літера
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турою6.
У зв ’язку  з цим  п ер іод и чн і ви дан н я  акти вн о  п р о п агу в а

ли ініц іативу гром адськості щ одо зби ран н я  кош тів  д ля  у к 
раїнських г ім назій . П р еса  ш ироко ін ф орм увала  читач ів  
про р іш ення п ед аго гіч н о ї р ади  ки ївсько ї п ер ш о ї у кр а їн 
ської гім назії ім. Т .Г .Ш евченка, в ід  25 в ер есн я  1917 р ., зва 
жаючи на тяж ке стан о ви щ е р ід н о ї ш коли, давати  по 2 %  
місячного зароб ітку  кож ним  сп івроб ітн и ком  д о  н ац іо н ал ь 
ного освітнього  фонду. П оруч  разом  з ви кл ад ачам и  п р а 
цювали над  зб и ран н ям  кош тів  учн і т а  їх н і батьки  і як і в ід 
повідно пож ертвували: к іл ька  сот карбован ц ів  і п он ад  
і 500 крб .7 П едагогічн а р ад а  закли кала  і всі інш і ш коли 
відгукнутися на ц ю  ініц іативу. Г азети  п о ст ій н о  ви св ітл ю 
вали хід  зби ран н я  кош тів  у н ац іо н ал ьн о -о св ітян ськи й  
фонд, друкували  сп и сок  орган ізац ій  та  гром адян , як і н ад 
силали грош і в ф о н д  укр а їн сько ї ш коли8.

Є в ч асоп и сах  і м атер іали  про  трудн ощ і у  ство р ен н і н а 
ціональних середн іх  ш кіл  н а  селі. Зокрем а, п о в ід о м л ял о 
ся, що в ‘‘Іванкові цього р о ку  0 9 1 7  р. - Г.Р.) в ід чи н и л ася  
хлоп’яча гім н азія  (5 кл .), але  чер ез д о р о гу  плату  за  н авч ан 
ня 185-200 крб. на р ік , сел ян и  не в іддаю ть  д о  н е ї сво їх  д і
тей. В чаться в г ім н азії т іль ки  д іти  п ом іщ и ків , зам ож н и х  
селян і євре їв”9.

Ц ікавими є газетн і п убл ікац ії про ро зви то к  у кр а їн ськи х  
гімназій у Г а л и ч и н і10. Т ак, активн о ви св ітлю валася  п р о б 
лема заснування у кр а їн ськи х  реал ьн и х  г ім н азій , адж е до 
того всі середн і р еал ьн і навчальн і заклади  були польськ і. 
Перед перш ою  св ітовою  в ій н ою  в Г али чи н і була т ільки  
одна українська д іво ча  р еал ьн а  г ім н азія  в С тан ісл аво в і, а 
українська чоловіча  г ім н азія  в Б уську м ала т ільки  план 
заснування гім н азії, але не м ала права наби рати  у ч н ів 11.

Н айбільш е м ісця в ідведен о  на стор ін ках  п ер іод и ч н и х  
видань проблем ам  р о зви тк у  середн ьо ї ш коли за д о би  геть 
манської держ ави . За п ідрахун кам и  автора р о зв и то к  н ац і
ональної сер едн ьо ї осв іти  в зазн ачен и й  пер іод  серед  ан а 
логічних м атер іал ів  у 1917-1920 рр. в у кр а їн ськ ій  п ресі 
займав м айж е 45% . П ро тем ати ч н у  сп рям ован ість  га зе т 
них публікацій св ідчи ть  табли ц я  №  2.
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Таблиця № 2 (%)
Питома вага публікацій, створених штатними і позаш

татними авторами з питань розвитку середньої школи за 
доби Української держави.

О сновні напрями

Діяльність
державних
освітніх
установ

Заснування і 
діяльність 

українських 
гімназій, 
середніх шкіл

українізація
російсьмовних
гімназій

Підготовка і 
перепідготовка 
викладацького 
складу

9,3 45,9 37.9 6.9

Отже, як свідчить аналіз, найбільш у увагу газети приділя
ли заснуванню українських гімназій. Також високою є питома 
вага публікацій, присвячених запровадженню українознавс
тва в російськомовних гімназіях. За наш ими підрахунками, 
тематика розвитку національних гімназій серед матеріалів 
про середню школу займає близько 80% 12.

На ш пальтах газет важливе місце відводилося публікаціям 
про діяльність держ авних органів, зокрема М іністерства на
родної освіти і мистецтва. У багатьох матеріалах відзначало
ся, що політика М іністерства освіти в царині середньої освіти 
була обережною , виваженою, еволюційною. П оруч з цим то
гочасна преса часто вміщ увала грунтовні статті та  кореспон
денції про роль і місце українських гімназій в середній освіті 
України. О сновними темами цієї проблематики стали підго
товка учителів української мови і літератури, історії України 
для середніх ш кіл, впровадження в життя цих предметів, 
створення для учнів та вчителів належних матеріально-побу
тових умов. Н айпекучіш им питанням дня була справа впро
вадження українознавства в держ авних і приватних гімназіях. 
У цьому контексті зрозуміла увага, з якою преса підходила до 
висвітлення роботи з ’їздів комісарів освітніх справ, земських 
і міських діячів народної освіти всіх національностей, учите
лів і батьків. Зокрема, в заключному документі-резолюції
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з’їзду комісарів освітніх справ йшлося про те, шо з майбут
нього 1918/1919 шкільного року мають бути українізовані 
перший і підготовчий класи 75% державних гімназій на Укра
їні. Нові державні середні навчальні заклади повинні відкри
ватися тільки з українською мовою викладання до того часу, 
поки українські гімназії не порівняються у відсотковому від
ношенні української національності до людності неукраїн
ської на Україні. Там, де українські гімназії містяться в одно
му будинку з іншими школами в правах користування примі
щеннями і всіма науковими засобами, учителі української мо
ви і літератури мали бути кваліфіковані. Вчителі підлягаючих 
українізації закладів повинні до 1919 р. обов’язково вивчити 
українську мову. Діловодство всіх форм шкіл мало вестися 
українською мовою. Навчання історії та географії Росії як ок
ремого предмету повинно бути скасоване13.

Поряд з висвітленням виважених урядових заходів щодо 
запровадження в існуючих гімназіях українознавства, йшлося 
також про створення нових українських гімназій14. Було зас
новано майже 150 українських гімназій, у тому числі у сіль
ській місцевості здебільшого на принципах єдиної школи. Се
ред газетних матеріалів була велика група публікацій про нес
тачу приміщень для новостворених гімназій15.

Вагоме пропагандистське і виховне значення мали публі
кації про матеріальну підтримку учнівської молоді. Зокрема, 
група матеріалів присвячена висвітленню постанови Ради Мі
ністрів “Про заснування при середніх загально-освітніх шко
лах 350 стипендій і про асигнування на це 77500 карбован
ців”. Цим стипендіям були надані імена визначних україн
ських діячів та письменників: Григорія Сковороди, Івана Кот
ляревського, Євгена Гребінки, Петра Гулака-Артемовського, 
Тараса Шевченка, Миколи Костомарова, Пантелеймона Кулі- 
ша, Марка Вовчка, Олекси Стороженка, Івана Нечуя-Левиць- 
кого, Степана Руданського, Михайла Старицького, Бориса 
Грінченка, Михайла Драгоманова, Івана Франка, Михайла 
Павлика, Івана Карпенка-Карого, Марка Кропивницького, Ле
сі Українки, Михайла Коцюбинського, Миколи Лисенка, Пав
ла Чубинського, Григорія Шерстюка, Костя Михальчука, 
Олександра Русова. З 1 липня 1918 р. ці стипендії надавалися 
незаможним учням української національності16.
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Також у пресі з ’являються матеріали про розвиток се
редньої школи за доби Директорії УНР. За нашими підра
хунками в цей період опубліковано 11% газетних матеріа
лів серед аналогічних публікацій за часу української рево
люції 1917-1920 рр.

Значну увагу українська преса приділила проблемам ре
формування середньої школи в Україні.

На сторінках періодичних видань широко подано концеп
цію Міністерства народної освіти УНР реформи української 
школи, зокрема, середньої. Згідно з нею планувалося, що всі 
школи поділяються на три ступені з відповідними програма
ми, розрахованими на поступове навчання учнів протягом 12 
років. Перший ступінь - нижча початкова школа, другий сту
пінь - вища початкова школа, третій ступінь - гімназія. На 
кожному ступені навчання провадиться протягом 4-х років. У 
нижній початковій школі передбачалося вивчати такі предме
ти: Закон Божий, рідна мова, арифметика, співи і гімнастика. 
На другому році навчання програма розширюватиметься за 
рахунок геометрії. У вищій початковій школі з першого року 
починається вивчення однієї з нових мов, а з третього - вво
диться, малювання і фізика. Перший і другий ступені мають 
бути ооов’зковими для всього населення України і по змозі 
безплатними. У середній школі навчання продовжуватиметь
ся протягом 4-х років. Тип шкіл має відповідати індивідуаль
ним бажанням учнів. Основним буде відділ гуманітарних на
ук з трьома новими мовами або з двома новими і однією ста
рою переважно латиною. Далі - реальний відділ, при йому мас 
бути сільськогосподарський відділ, і зрештою, економічний 
відділ. Випускники усіх шкіл мають однакові права щодо 
вступу у виші спеціальні школи. По школах має обов’язково 
викладатися поряд з гімнастикою - ручна праця і сільське гос
подарство. Крім цього, в школі всіх типів не буде привілейо
ваних станів'7.

Отже, концепція реформи української школи базувалася на 
принципах єдиної трудової школи і демократизму.

У проблемних статтях, кореспонденціях, замітках постій
но висітлювалося внутрішнє життя українських гімназій, ре
альних училищ. Зокрема, катеринославська газета “Республі
канець” повідомляла про святкування першої річниці катери
212



маловідомі імена, події, факти

нославської української гімназії, факти антиукраїнської про
паганди в харківських російських гімназіях1 У полі зору ук
раїнської преси - брак українських книжок у середніх школах. 
На сторінках рівненського часопису “Вільна Україна” знахо
димо інформативний матеріал про заходи Міністерства освіти 
щодо влаштування в середніх школах українських бібліотек, 
допомогу в цьому кожній державній середній школі десятьма 
тисячами гривень19.

Багато місця тогочасна преса приділяла відновленню ро
боти національних гімназій, які були закриті денікінськими 
властями. Зокрема, київська газета “Слово” подала підбірку 
матеріалів про навчання рідною мовою в Решитилівській гім
назії на Полтавщині та Ржищівській українській гімназії на 
Київщині20.

Відзначимо, що на відміну від гетьманського періоду, в ук
раїнській пресі за Директорії дуже рідко трапляються матері
али про практичні результати реформування шкільництва, 
зокрема, середньої освіти в зазначений період. Це пояснюєть
ся нетривалим існуванням і нестабільним становищем полі
тичного режиму.

З приходом більшовиків на сторінках періодики з’явля
ються публікації про розвиток радянської середньої школи в 
Україні. У цей період припадає 4% матеріалів серед аналогіч
них газетних публікацій 1917-1920 рр. Більшість з них прис
вячена проблемам реформування середньої освіти в зазначе
ний період.

Найбільше місце в більшовицькій пресі відводилося мате
ріалам про діяльність радянських державних органів. На 
шпальтах газет систематично друкувалися декрети й постано
ви уряду і Наркомосу Російської Федерації, а також матеріали 
з практики будівництва освіти в Радянській Росії. Пропагую
чи нову радянську школу, газета “Донецький пролетарий” від 
21 лютого 1918 р. твердила, що пролетарська революція по
винна “силами самого пролетаріату створити справді народну 
школу, яка виховувала б не прибічників і захисників капіталу, 
не прислужників буржуазії, не рабів її, а свідомих “соціаліс- 
тів-інтернаціонал істів”*1.

Значне місце відводиться в газетній періодиці пропаганді 
заходів державних органів влади по запровадженню безплат
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ного навчання в середніх школах, про надання дітям бідняків 
стипендій та інш ої матеріальної допомоги, зокрема безкош
товного або на пільгових умовах забезпечення підручниками. 
Крім цього, повідомлялося про скасування в школах України 
викладення закону божого та відправлення релігійних обря
дів, запровадж ення у  старш их класах середніх ш кіл вивчення 
історії, літератури та інш их гуманітарних предметів на осно
ві ідей соціалізму.

Н е залиш илась поза увагою преси й проблема українізації 
середньої школи. Так, київська газета “К расное знамя” опуб
лікувала повідомлення про постанову Ц ентрального бюро 
В сеукраїнської Учительської спілки звернутися до радян
ських властей з побажанням, щоб усі викладачі українознавс
тва, виключені із навчальних закладів, одержали утримування 
за радянськими ставками за весь період перебування денікін- 
ської армії22.

Отже, аналіз газетних джерел, шо відбиває процес станов
лення середньої освіти в Україні, дозволяє зробити висновок, 
що українська періодика в період революційно-визвольних 
змагань 1917-1920 рр. зробила вагомий внесок у  справу залу
чення до культурно-освітньої сфери ш ирокого кола громад
ськості, надаючи змогу представникам різних верств населен
ня висловлювати власну думку в засобах масової інформації, 
актуалізуючи таким  чином питання, що хвилю вали україн
ське суспільство. 1

1 Робітнича газета. - Київ. - 1917 .-6  серпня.
2 Урочисте відкриття першої української гімназії //Діло. - Львів. 

- 1917. - 6 травня.
3 Русскій голос. - Київ. -1 9 1 8 .-1 8  червня.
4 Пчілка О. “На лихо грають” //Газета Гадякского земства. - 

1917.-29 липня.
5 Там само. - 16 листопада.
6 Народне діло. - Радомишль. -1 9 1 7 .-9  вересня.
7 На рідну школу // Народна воля. - Київ. - 1917. - 1 жовтня.
8 На шкільний просвітянський фонд // Селянська думка. - Берди

чів. - 1917. - 11 вересня.
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9 Народне діло. - Радомишль. -1 9 1 7 .-2 3  вересня.
10 Українське слово. - Львів. - 1917. - 7, 15 червня, 7 липня.
11 Томашівський С. Чи рішено розважно? До питання про укра

їнські реальні гімназії у Львові // Діло. - Львів. -1917. - ЗО червня.
12 Рудий Г. Преса Української Держави 1918. - Київ. - 1996. - 

С.83.
13 Відродження. - Київ. -1918. - 16 липня.
14 Наш степ. - Мелітополь. - 1918. - 21 липня.
15 Нова Рада. - Київ. - 1918. - 9 червня.
16 Державний Вісник. - Київ. -1 9 1 8 .-1 0  серпня.
12 Реформа шкільництва на Україні // Вперед. - Львів. -1 9 1 9 .-5  

ж овтня.
18 Чорносотенщина в гімназії // Республіканець. - Катеринослав. 

-1919. -11 січня.
19 Вільна Україна. - Рівне. - 1919. - 11 квітня.
20 Слово. - Київ. - 1919. 6 листопада.
21 Історія Української РСР. - К., 1977. - Т.5. - С.275-276.
22 О материальном обеспечении преподавателей украиноведе- 

ния //Красное знамя. - Київ. - 1920. - 25 січня.
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Ш евчук Ж анна Анат оліївна —  
пош укай відділу регіональних проблем іст орії України. 
Народилася в 1969 роц і в м . Кам  'янець-Подільському 
Хмельницької област і. В 1995роц і закінчила філологіч
ний ф акульт ет  Кам'янець-Подільського державного 
університ ет у, працю є учит елем української мови і лі
т ерат ури в Кам'янець-Подільському коледжі харчової 
промисловості. Авт ор 10 наукових праць. Досліджує 
м овну політ ику в Україні в 20— 80-т і рр . XX cm.

МОВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ 
В 20—30-х рр. XX ст.

Прагнучи завоювати симпатії місцевого населення, не 
обійшла своєю увагою мовних питань і більшовицька партія. 
В резолюції ЦК РКП(б), підписаній В.І.Леніним, говорилося: 
‘‘Зважаючи на те, що українська культура (мова, школа і т.д.) 
протягом віків придушувалися царизмом і експлуататорськи
ми класами Росії, ЦК РКП(б) ставить в обов’язок всім членам 
партії всіма засобами сприяти усуненню всіх перешкод до 
більшого розвитку української мови і культури... Члени 
РКП(б) на території України повинні на ділі проводити право 
трудящих мас учитися і розмовляти у всіх радянських устано
вах рідною мовою, Всіляко протидіючи русифікаторським
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спробам ш тучними засобами витіснити українську мову на 
другий план, прагнучи, навпаки, перетворити українську мо
ву в знаряддя комуністичної освіти трудящ их мас” 1.

Останнім часом ряд дослідників активно дискутую ть щ о
до справжніх причин здійснення політики коренізації в Укра
їні, все більше схиляються до думки про те, що остання явля
ла собою своєрідний маневр більш овицької партії і її  лідера, 
спрямований на притягнення і певну нейтралізацію  націо
нально-свідомих сил. Разом з тим, практично всі вони визна
ють, що політика коренізації принесла свої вагомі результати, 
на певному етапі сприяла відродженню української нації, ста
новленню її багатобарвної культури.

Серед нормативних документів, які певним чином стиму
лювали і піднімали на більш  високий щабель процес україні
зації, не можна не відзначити ухвалу Раднаркому України від 
21 вересня 1921 р., яка передбачала:

—  розвиток ш ирокої мережі шкіл і освітніх установ усіх 
ступенів і розрядів з українською  мовою  викладання;

—  введення обов’язкового вивчення української мови в 
усіх школах і освітніх установах з інш ими мовами викладан
ня;

—  істотне підвищ ення знання української м ови працівни
ками освіти;

—  видання українською  мовою  підручників, посібників, 
літературних творів тощо;

—  публікацію усіх видань Наркомпраці і Н аркомзему пе
реважно українською мовою;

—  видання у кожному губернському місті не менш е одної 
української газети;

—  відкриття в усіх  губернських і повітових населених 
пунктах вечірніх ш кіл для вивчення української мови радян
ськими працівниками;

— залучення до роботи в радянських установах співробіт
ників, які володіють українською  мовою*

Більш рельєфніш е зазначені положення окреслю ю ться в 
резолюції з національного питання, схваленій X II з ’їздом 
РКП(б) у квітні 1923 р. Задекларувавш и повну відмову від по
літики великодержавного шовінізму, з ’їзд поставив завдання 
ширше залучати до роботи в органах національних республік
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і областей працівників, що знають* мову, побут і звичаї 
місцевого'населення, видання спеціальних законів, спря
мованих на забезпечення вживання рідної мови в усіх 
державних органах і установах, активізацію роботи в 
частинах і з ’єднаннях Червоної Армії, сприяти створен
ню національних частин3.

На виконання рішень вищого політичного керівниц
тва країни ЦК КП(б)У, Раднарком України прийняли ряд 
нормативних документів, які охоплювали основні ділян
ки національної культури і освіти. Помітне місце серед 
них посідає декрет уряду України від 23 липня 1923 р. 
“Про заходи у справі українізації шкільно-виховних і 
культурних установ”, яка стала конкретною програмою 
здійснення українізації у сфері освіти4.

Позитивно оцінюючи створену у досліджуваний період 
законодавчу та нормативну базу, не можна не відзначити на
явні в них подвійні стандарти. Так, спільна постанова ВУЦ- 
ВКа та Раднаркому УСРР від 21 серпня 1923 р. про заходи 
забезпечення рівноправності мов і про допомогу у розвитку 
української мови з одного боку переводила на мову корінної 
нації існуюче діловодство вищого політичного керівництва, 
вищих органів державної влади та управління, націлювала 
на вивчення української мови партійних, радянських праців
ників тощо. З другого боку, згадана постанова визначала: 
“...відповідно до політичного і культурного значення росій
ської мови та її поширеності на Україні, вважати за найпо
ширеніші на Україні обидві мови — українську та російську. 
Згідно з цим робітничо-селянська влада звертатиметься до 
всього населення України в цілому обома найпоширенішими 
мовами — українською та російською”5.

Таким чином, поступово стверджувався принцип двомов
ності, який у наступні десятиріччя став одним із засобів по
літики русифікації України, штучного витіснення україн
ської мови з державних органів, культурно-освітніх закладів, 
засобів масової інформації тощо.

Обережний підхід до здійснення політики українізації ха
рактерний також для виступу на жовтневому (1924 р.) Пле
нумі ЦК КП(б)У голови Раднаркому УРСР В.Я.Чубаря, 
який, виступаючи російською мовою, відверто ремствував 
218



маловідомі імена, події, факти

щодо відсутності словників, низької кваліфікації вчених і вик
ладачів, недосконалості навчальних програм. У зв’язку з цим 
і олова уряду пропонував: “... переглянути терміни навчання 
української мови і забезпечити тверде партійне керівництво 
побо ї от по українізації”6.

З доповіді В.Я.Чубаря довідуємося, наскільки важко і су
перечливо проходив процес українізації партійного і радян
ського апарату. Проведена перевірка показала що із 599 відпо
відальних працівників вищих органів державної влади і уп
равління лише 305 (52%) на незначному рівні володіли укра
їнською мовою. По центральному партійному апарату цей 
відсоток не перевищував 40. Коментуючи зазначені показни
ки, голова Раднаркому УСРР звертав свої погляди до низово
го партійного і радянського апарату, який, зважаючи на обста
вини, розмірковував таким чином: “Раз керівництво не вчить 
мови і партійці не говорять на ній, значить, не звертають на це 
належної уваги, значить все це — вигадка більшовиків, яка. 
можливо, через 1—2 місяці буде відкинута”7.

Інакше сприймала процес українізації українська націо
нальна інтелігенція, яка вбачала в ньому реальний шлях до 
відродження України. Принципову позицію щодо цього зай
мав національно-свідомий прошарок в КП(б)У і, в першу чер
гу, народний комісар освіти України О.Я.Шумський. “Що ме
не цікавило в національному питанні за Радянської влади і що 
я вважав найважливішим у цій справі?” — Запитував Шум- 
ський. І відповідав: “Маю сказати, що мене менше цікавило 
питання взаємовідносин республік, питання конституційне, 
не дивлячись на те, що воно часто обговорювалося і було ак
туальним. ...Більш важливим з моєї точки зору було загальне 
навчання рідною мовою, переклад на українську мову класи
ків світової літератури..: Мене радісно хвилювала кожна вида
на нова добра книжка в гарному перекладі. Мене цікавила мо
ва газет і культурний рівень українських журналів. Я надавав 
серйозного значення театрові і, зокрема, створенню україн
ської опери. Постановку, наприклад, у Харкові “Лоенгріна” 
українською мовою за участю Собінова я вважав подією не 
тільки в культурному житті, але й політичною”8.

Своє бачення цих питань О.Я.Шумський відстоював на 
квітневому (1925 р.) Пленумі ЦК КП(б)У, на якому він висту-
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пив з доповіддю *‘Про українізацію”. У ній, звертаючись до 
керівництва КП(б)У, він аргументовано доводив необхідність 
здійснення українізації: “...в її широкому суспільному куль
турному розумінні”.

Дещо обережнішою і стриманішою була доповідь на чер
вневому (1925 р.) Пленумі ЦК КП(б)У з питань українізації 
В.П.Затонського, який акцентував увагу на необхідності вива
женого підходу до розв’язання цих важливих проблем. Особ
ливо застережливо він поставився до здійснення українізації 
в середовищі партійних, радянських, профспілкових, комсо
мольських працівників, які не завжди витримували встанов
лені темпи й терміни.

Палким прихильником українізації залишався 
М.О.Скрипник, призначений народним комісаром освіти 
України на початку 1927 р. Під його безпосереднім керів
ництвом здійснювався важливий комплекс заходів, пов’яза
них із здійсненням мовної політики, налагоджувалися сис
темні мовознавчі дослідження9.

Конкретні результати українізації засвідчували нарощу
вання позитивних тенденцій у національно-культурній полі
тиці. Якщо у 1924 р. українізація діловодства державного 
апарату становила 20%, то в середині 1925 р. — вже 65%. 
На середину 20-х років початкова школа була українізована 
на 80%, преса на 60%10.

Не менш переконливі факти наводилися у постанові XI 
Всеукраїнського з ’їзду Рад робітничих, селянських і черво- 
ноармійських депутатів “Про стан та перспективи культур
ного будівництва”. Зокрема відзначалося, що на звітний пе
ріод школи системи соціального виховання з українською 
мовою викладання становили 81%, тоді як з російською — 
7,1%. Налагодили свою роботу 7700 пунктів ліквідації не- 
писемності з українською мовою навчання, 990 — з росій
ською. На 54% були українізовані технікуми, на 30% — інс
титути. Українські видавництва лише у 1928 році опубліку
вали рідною мовою 6138 назв літератури, загальним тира
жем понад 300 млн. примірників. У цьому ж році в УСРР 
видавалося 232 назви українських часописів загальним річ
ним тиражем близько 12 млн. примірників11.

У другій половині 20-х років активізувалася розробка но
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вого правопису, розпочата ще у 1921 р., коли Колегія Народ
ного комісаріату освіти УСРР затвердила його “Найголовніші 
правила”, розроблені групою фахівців Всеукраїнської акаде
мії наук. На жаль, у першій половині 20-х рр. робота у дано
му напрямку не знайшла свого логічного продовження. Лише 
23 липня 1925 року Раднарком України ухвалив рішення про 
підготовку єдиного правопису української мови. У відповід
ності з ним, на початку серпня 1925 року відбулося засідання 
Державної комісії по українському правопису, очолюваної 
О.Я.Шумським.

На її засіданні був вироблений перспективний план робо
ти Комісії. На його основі, остання до 1 січня 1926 р. мала 
унормувати сучасну літературну українську мову щодо пра
вопису форм слів відповідно до тогочасного державного та 
суспільного життя. Вона також мала уложити правила право
пису української літературної мови в якнайпрактичнішу сис
тему та підготовити збірник правил українського правопису.

Надзвичайно важливо, що до роботи в комісії були запро
шені такі відомі в науковому світі фахівці як Кримський. Си- 
нявський, Гнатюк, Симович, Смаль-Стоцький та інші відомі 
мовознавці та літературознавці. Вони координували діяль
ність підкомісій: 1) правопису окремих літер; 2) правопису й 
нормування флексій; 3) правопису чужих слів; 4) пунктуації й 
інш.; 5) альфабетного словничка чужих слів; 6) української 
граматичної термінології; 7) альфабету12.

Документальні матеріали, повідомлення періодичної пре
си13 засвідчують складний, дискусійний характер роботи ко
місії, що дозволило лише у 1929 р. опублікувати проект пра
вопису, який після затвердження Наркомосом став обов’язко
вим для всіх шкіл і видавництв14. Одночасно з цим НКО виз
нав за доцільне публікацію спеціальних методичних матеріа
лів для вчителів, які регулярно друкувалися в часописах 
“Шкільна освіта “, інших виданнях13.

При цьому необхідно зазначити, що сам правопис, вироб
лений в остаточному варіанті під керівництвом М.О.Скрип- 
ника протримався недовго. Незабаром спеціальна комісія, зат
верджена ЦК КП(б)У здійснила повну його редакцію. Загалом 
у нього було внесено 126 поправок: цілком усунено літеру “г”, 
замінено закінчення іменників жіночого роду з кінцевою при
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голосною у родовому відмінку з "и” на “і", правопис слів ін
шомовного походження приведено у відповідність до росій
ського16.

Винятково важливу роль у здійсненні процесу українізації 
відігравала Всеукраїнська Академія Наук. У її структурі уже 
на початок 20-х років сформувався ряд комісій (основний 
структурний підрозділ УАН). Серед них Комісія для складан
ня словника живої української мови, Правописно-терміноло
гічна Комісія, Постійна комісія для складання історичного 
словника української мови17. У 1921 р. у Києві був утворений 
Інститут української наукової мови. У числі інших підрозді
лів, він об’єднав Правописно-термінологічну Комісію ВУАН і 
Термінологічну Комісію Київського Наукового Товариства. 
Очолив новоутворений інститут видатний український уче
ний А.Ю.Кримський18.

Наскільки результативною була діяльність зазначених 
наукових інституцій засвідчують такі факти. Комісія для 
складання словника живої української мови, очолювана 
В.М.Ганцовим під редакцією С.О.Єфремова та А.Ю.Крим- 
ського протягом 1926— 1929 рр. підготувала і видала три то
ми російсько-українського словника. Комісія історичного 
словника під керівництвом Є.К.Тимченка за цей же період 
здала до друку також три словникових видання. Інститут ук
раїнської наукової мови, очолюваний А.Ю.Кримським зу
силлями п’яти своїх відділів (природничий, технічний, сіль
ськогосподарський, соціально-економічний і мистецький) з 
1926 по 1929 видав 15 словників. Загалом же з Держвида- 
вом УРСР було укладено угоду на 34 термінологічних слов
ника19. Одним із кращих на світовому рівні був виданий у 
1928 р. “Словник ботанічної термінології”, який містив 
близько ЗО тис. термінів і назв рослин20.

Надзвичайно важливо, що доля української мови, пробле
ми дослідження і історії, механізму функціонування, діалек
тичних особливостей перебували у центрі уваги ряду учених- 
українців, що проживали за межами України. Так, 25 грудня 
1921 р. група науковців, очолювана академіком В.М.Перет- 
цом у Ленінграді заснувала Товариство прихильників (з 
1923 р. — дослідників) української історії, письменства та 
мови, як культурно-просвітницьку, науково-дослідну і гро
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мадську організацію. Основною формою роботи його, як і 
всіх тогочасних громадських об’єднань учених, стало прове
дення прилюдних засідань з обговоренням наукових допові
дей і повідомлень. Лише у 1922— 1931 рр. відбулося 216 засі
дань Товариства, на яких було заслухано і обговорено 387 до
повідей і повідомлень 21.

У першій половині 30-х років в українському мовознавс
тві стали зростати і поширюватися негативні тенденції. У 
1930 р. Інститут української наукової мови був реорганізо
ваний в Інститут мовознавства. Останнє означало на прак
тиці згортання цілого ряду наукових програм, усунення від 
роботи провідних у цій галузі знань фахівців. Характеризу
ючи цей етап розвитку мовознавства, відомий український 
учений Ю.Шевельов писав: “Настала доба 90-х років. До 
Інституту мовознавства прийшли нові люди. Свій шлях во
ни проклали не науковими працями, а доносами —  публіч
ними, в формі “статтів”, що викривали “клясового ворога”... 
Це були переважно політачні кар’єристи з науковими зван
нями, ніякі не науковці. їх використано з певною метою; во
ни були знаряддям у нищенні людей двадцятих років. Коли 
вони виконали своє завдання, вони більше не були потрібні
— і їх знищено теж. Але імена Наума Кагановича, С.Васи- 
левської, П.Мустяци, І.Бабака, щоб назвати лише кількох,
— не належать до історії українського мовознавства. Бува
ють жертви, що не викликають співчуття22.

Необхідно відзначити, що негативні тенденції у діяльності 
мовознавчих науково-дослідних установ у реальній практиці 
яскраво відображали зміни загально-державних пріоритетів в 
національно-культурній політиці. Одним з перших тривож
них симптомів став процес “Спілки визволення України”, 
майстерно проведений органами ДПУ УСРР у березні-квітні 
1930 р. Виконуючи політичне замовлення, вони зуміли “вик
рити” шкідницьку лінію у мовознавчих науково-дослідних ус
тановах”. Зокрема у доповідній записці начальника секретно
го відділу ДПУ УСРР Горожаніна та начальника другого від
ділу секретного відділу Козельського вказувалося на контрре
волюційну діяльність Інституту наукової мови, Комісії для 
складання словника живої української мови і, в першу чергу, 
її таких провідних фахівців як С.Єфремов, В.Ганцов,
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Аг.Кримський та ін. Критики з органів ДГГУ всіляко прагнули 
довести, що мовознавчі видання, як і всі інші заходи по ствер
дженню і подальшому розвитку української мови, служили 
засобом розповсюдження буржуазно-націоналістичної ідеоло
гії, попуняризації ідей української світової контрреволюції23.

У матеріалах процесу “Спілки визволення України” викри
валися і засуджувалися не лише не правомірні дії окремих 
осіб, а й брався під сумнів сам процес українізації, різко і не 
обгрунтовано піддавалися критиці її найбільш активні про
відники. У суспільній свідомості поступово стверджувалася 
думка, що процес українізації, в силу суб’єктивних причин, 
спрямовувався на відрив українського народу від єдиної ра
дянської співдружності.

Характерно, що уже у виступі Сталіна на XV з’їзді ВКП(б) 
27 червня 1930 р. робився акцент не на розвитку самобутніх 
національних культур, а на поступовому їх злиттю в єдину за 
формою і змістом культуру радянських народів. “Може здати
ся дивним, — підкреслював Й.В.Сталін, — що ми прихильни
ки злиття у майбутньому національних культур в одну, спіль
ну (і формою і змістом) культуру з однією спільною мовою е 
разом з тим, прихильники розквіту національних культур в 
даний момент, в період диктатури пролетаріату, Але в цьому 
немає нічого дивного. Треба дати національним культурам 
розвинутися і розгорнутися, виявити всі свої потенції, щоб 
створити умови для злиття їх в одну спільну культуру з одні
єю спільною мовою”24.

Як довела вся подальша практика, “на розквіт національ
них культур” часу вже практично не залишалося. Спільна 
постанова ЦК ВКП(б)У і Раднаркому СРСР від 14 грудня 
1932 р. не залишала політиці українізації ніякого майбутньо
го. У згаданому документі, серед іншого, зазначалося: “ЦК і 
РНК відзначають, що замість правильного більшовицького 
проведення національної політики в ряді районів України ук
раїнізація проводилась механічно, без врахування конкретних 
особливостей кожного району, без ретельного підбору біль
шовицьких українських кадрів, що полегшило буржуазно-на
ціоналістичним елементам, петлюрівцям та ін. створення сво
їх легальних прикрить, своїх контрреволюційних осередків і 
організацій”.
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На основі цитованого та інших рішень вищого політично
го керівництва СРСР та УСРР, вищих органів державної вла
ди країни і республіки у квітні 1933 р. в системі НКО актив
но запрацювала спеціальна комісія по перевірці роботи на 
мовному фронті. Уже сама назва доповіді на нараді 26 квітня 
1933 р. А.Хвилі “Націоналістична небезпека на мовному 
фронті і боротьба проти неї” засвідчила її підходи в оцінці 
проблем і результатів українізації.

Підсумовуючи хід і результати українізації, А.Хвиля від
значав: “На перешкоді величезному повному будівництву, що 
його проводить партія, намагалися і намагаються ставати 
контрреволюційні націоналістичні елементи. Процес СВУ в 
повній мірі виявив намагання класового ворога, контррево
люційних петлюрівських елементів запроваджувати шкідниц
тво на саме цій ділянці ідеологічного фронту”25.

У першу чергу жорсткій і необгрунтованій критиці були 
піддані провідні українські мовознавці, які, за висловом 
А.Хвилі, “за будь-яку ціну” прагнули відірвати розвиток укра
їнської культури від цілого розвитку соціалістичної культури 
братніх республік СРСР”.

Для виправлення існуючого становища пропонувався ці
лий комплекс заходів. Йшлося про перегляд встановлених 
правописів, виданої наукової і підручникової літератури, 
оцінку діяльності конкретних працівників науково-дослідних 
культурно-освітніх установ, видавництв, навчальних закладів, 
посилення партійного керівництва їх безпосередньою роботою26.

На практиці це означало повне і діаметральне переосмис
лення всього того, що було здійснено у 20-х роках у плані 
ствердження української мови, виявленні її прихованих до 
цього резервів, поширенні її серед самих широких верств населення.

Втілення у життя рекомендацій зазначеної комісії, супро
воджувалося нечуваними до цього масовими кадровими чис
тками, репресіями серед української інтелігенції. Причому 
цей процес знаходився під безпосереднім контролем ЦК 
КП(б)У. Так, критикуючи одного з провідників політики укра
їнізації М.О.Скрипника у своєму виступі на червневому (1933 
р.) Пленумі ЦК КП(б)У П.Постишев без тіні сумніву заявив: 
“Шкідники в Наркомосі розставили своїх людей по всій сис
темі органів освіти. Про це треба т.Скрипникові розповісти.
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Про те, як справа українізації у ряді випадків опинилася в ру
ках різної петлюрівської наволочі, про те, як ці вороги із парт
квитками і без нього ховалися за його широкою спиною — 
члена Політбюро ЦК КП(б)У, про те, як він нерідко боронив 
ці чужі ворожі нам елементи...”^7.

“Чужі”, “ворожі елементи” ретельно відшукувалися у нау
ково-дослідних установах як в центрі, так і на місцях. Зокре
ма, вже згадуваний заступник наркома освіти УСРР. А.Хвиля, 
своїм наказом від 27 липня 1933 р. звільнив із посади дирек
тора Харківської філії науково-дослідного інституту мовоз
навства В.Д.Гавриленка за те, шо той “не забезпечив бороть
би з боку філії проти контрреволюційного шкідництва на мов
ному фронті”28.

Таким чином, незважаючи на відсутність конкретних вка
зівок з боку вищого політичного керівництва СРСР, спрямова
них на згортання політики коренізації, розв’язання пов’яза
них з цим мовних питань, позитивні здобутки у згаданій сфе
рі на тлі тогочасних внутрішньо-політичних процесів, нових 
ідеологічних концепцій національно-культурного будівниц
тва, були повністю зведені нанівець.

Щоправда, у 1940 р., після приєднання до СРСР території 
Західної України, була зроблена обережна спроба впорядку
вання викладання рідної і російської мови в українських шко
лах. Так, постанова ЦК КП(б)У від 8 квітня 1940 р. передба
чалася: “Ввести викладання російської мови в українських 
початкових школах з 4 класу замість викладання її з другого 
класу, і в середніх школах з 5 класу замість викладання її з 3 класу”.

Наочно простежуються русифікаторські тенденції у перші 
післявоєнні роки, коли в суспільній свідомості штучно ствер
джується теза про “винятковість” російського народу, його 
виключну роль у перемозі у другій світовій війні. Водночас 
ставилися під сумнів духовні цінності народів інших націо
нальних республік. Особливо гостро це стосувалося України, 
де протягом першої половини 40-х — початку 50-х років жор
стокий опір комуністичному режиму чинили загони ОУН-У- 
ПА.

Разом з тим, опубліковані нещодавно документи дають 
підставу твердити, що вище політичне керівництво країни не 
виключало можливості застосування окремих елементів полі-
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тики корснізації з мстою зняття соціальної напруги в пев
них регіонах СРСР. Яскравим прикладом цього можуть 
служити доповідні записки Л .П .Б ерії до П резидії ЦК 
КПРС —  “Питання Литовської РС Р”, “Питання Західних 
областей Української РС Р”, “П итання Білоруської РС Р”, 
подані у травні-червні 1953 р. У  них він обгрунтував необ
хідність перегляду принципів національної політики, який 
полягав би у відмові від насильницької русифікації і вису
ненні на керівні посади національних кадрів^9.

Очевидно, що однодумцем Л .П .Берії до деякої міри був 
і М.С.Хрушов. Так, Є.ІО.Зубкова. порівнюючи записки Бе
ри по Україні, Білорусії, Литві з запискою М .С .Х рущ ова 
"Про становище справ у Латвійській РС Р”, доводить не ли 
ше оптимістичність підходів обох тогочасних партійних л і
дерів, а й з ’ясовує, що Х рущ ов у  своєму документі безпо
середньо керувався доповідними Берії, а, можливо, і вико
ристовував його матеріали30.

На жаль, слушні думки, висловлені хоча із політично 
кон’юнктурних міркувань, не знайш ли свого реального 
впливу на національно-культурну політику у цілому і мов
ну зокрема.

Отже, викладені матеріали даю ть можливість зробити 
такі основні висновки:

— важливі основи мовної політики були закладені у пе
ріод національно-визвольних змагань українського народу 
на основі законодавчих і нормативних актів, схвалених 
урядами Центральної Ради, гетьмана Скоропадського, Д и 
ректорією:

— вагомі результати принесла політика українізації, 
здійснювана більшовицькою партією  протягом 20-х років. 
У цей період, було докладено чимало зусиль для україн іза
ції партійних, радянських органів, вищ ої, середньої і по
чаткової школи, видавничої справи, засобів масової інфор
мації видовищ тощо:

— у першій половині 20-х років розпочалися системні 
дослідження історії, механізму функціонування, д іалектич
них особливостей української мови у  результаті чого було 
підготовлено ряд наукових праць, словникових видань, під-
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ручників і посібників;
—  на рубежі 20— 30-х років у процесі формування нових 

підходів у національно-культурній політиці обумовилось 
згортання політики українізації, яке супроводжувалось ни
щ енням наукових установ, кадровими чистками, політичними 
репресіями ш ироких верств населення;

—  спроби партійно-державного керівництва СРСР вико
ристати окремі елементи українізації для зняття соціальної 
напруженості у  окремих регіонах СРСР спостерігаються на 
початку 50-х років, однак, в силу як об ’єктивних, так і суб’єк
тивних причин, вони не знайшли своєї реалізації.
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год Борис Васильович-
пошукач відділу регіональних проблем ін с т и т у т у  іс
то р ії України НАН України. Народився у I960 р. у 
м.Боброщиці Чернігівської області. У 1983 році закінчив 
історичний ф акультет Київського університету ілл. 
"Шевченка. З вересня 1988 р. до вересня 1990 р. пере
бував на науковому стажуванні при відділі історико- 
краєзнавчих досліджень ін с т и т у т у  історії України 
НАН України. У листопаді 1991 р. захистив дисерта
цію на здобуття вченого ступеня кандидата істо
ричних наук. З січня 1992 р. - доцент кафедри всесвіт
ньої історії, з липня 1997 р. - декан історичного фа
ку л ь те ту  Полтавського державного педагогічного 
університету ім. В.Г.Короленка. Член правління Пол
тавського наукового товариства краєзнавців. Ав
то р  близько 80 наукових праць. Досліджує проблеми 
історії робітництва в Україні в 1920-30-х рр., теорію 
і практику краєзнавчих досліджень.

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ІСТОРИКІВ У 
ПОЛТАВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ 

ПЕДАГОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ

Початок нинішньому вузу поклав відкритий 1 липня 
1914 р. у Полтаві по вулиці Фабрикантській (нині Балакіна,
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10) учительський інститут з трирічним строком навчання. Він 
не мав поділу на факультети, давав вихованцям багатопро- 
фільну підготовку. Працювало в інституті 8 викладачів, свя
щеник і лікар. Історію і географію викладав М.М.Тарасов.

Після Лютневої революції 1917 р'. громадськість Полтав
щини порушила клопотання про заснування в Полтаві універ
ситету. її зусилля виявилися не марними. Восени 1918 р. на 
кошти земства у Полтаві відкрито самостійний виший нав
чальний заклад -  іегорико-філологічний факультет майбут
нього університету1.

Деканом історико-філологічного факультету був І.Ф.Риба- 
ков. Лекції з історичних та філологічних дисциплін, крім
1.Ф.Рибакова, читали О.М.Васильєва, Н.Ю.Мірза-Авакянц, 
В.О.Щспотьєв, О.Т.Бузинний, а також відомі професори Хар
ківського університету Д.І.Багалій, М.Ф.Сумцов та інші2. У
1918 — 1921 р. на факультеті навчалося близько 400 студентів.

Підготовка кадрів істориків здійснювалася також в Пол
тавському учительському інституті, який у травні -  липні
1919 року реорганізовано в педагогічний із чотирирічним 
строком навчання. Серед трьох відділів (факультетів) інститу
ту був і словесно-історичний3.

У роки так званого соціалістичного будівництва, коли 
йшли пошуки нового змісту, нових форм і структур освіти, мі
нялася і назва вузу. У квітні 1921 р. педінститут та історико- 
філологічний факультет об’єдналися. Утворився єдиний ви
щий навчальний заклад -  Український вищий інститут народ
ної освіти (ІНО). Новий вуз складався із двох відділів -  сло
весно-історичного (з факультетами соціально-історичним і лі
тературно-мистецьким) та природничо-математичного. У 
липні 1921 р. на словесно-історичному відділі навчалося 290 
студентів4.

Важкі то були часи. Нормальній роботі інституту зава
жала нестача палива, гасу, меблів, підручників. Студенти і 
співробітники ІНО самі заготовляли дрова на відведеній 
для цього лісовій ділянці. Навчання проводилося у вечір
ні години. Викладачі і студенти одержували “академічний 
пайок”, суворо регламентувалася видача одягу, взуття і па
лива. Проте і в тих умовах професори соціально-історич
ного факультету Н.Ю.Мірза-Авакянц, М.Ф.Сумцов.
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А.Т.Бузинний, О.І.Білецький, І.В.Шаль, П.І.Ритер, О.І.При- 
йма та інші робили все від них залежне для забезпечення нор
мального навчального процесу5. -

Протягом 20-х років, коли країна розвивалася на основі не
пу, неухильно зростав і- педінститут. Поліпшувався матеріаль
ний добробут студентів і викладачів, покращувалась навчаль
но-матеріальна база. Нормально навчання в інституті було 
платним, але майже всі студенти від оплати за навчання були 
звільнені. Майже половина з них одержувала стипендію. З 
1924-1925 навчального року відновилося навчання зранку6 .

Сприятливі умови для* підготовки істориків, як і спеціаліс
тів з інших профілів, склалися завдяки проведенню у 20-і ро
ки політики “українізації”. Провідну роль у цій справі відігра
вали кафедри історії України, всесвітньої історії, історії укра
їнської літератури, української мови та інші. У 1924 році інс
титут придбав склограф, що дало можливість друкувати “Бю
летень”, “Записки'Полтавського ІНО”, підручники, посібники 
та навчально-методичну літературу. Бібліотека у той час налі
чувала понад ЗО тисяч .книг7.

Педагогічну практику студенти проходили у школах міста, 
дитячому будинку та дитячому садку. Для ознайомлення кра
щих студентів із роботою педагогічних навчальних закладів, 
культосвітніх установ та новобудов країни організовувалися 
досить змістовні екскурсії на Урал, Кавказ, у Крим, а також до 
Москви, Ленінграда,Києва, Харкова, Одеси та інших міст.

Студенти були активними учасниками громадської роботи 
в інституті і за його межами. Вони видавали журнал “Іно- 
вець”, виступали з лекціями і давали концерти художньої са
модіяльності на селі, організовували лікнепи, брали участь у 
роботі комсомольської" і профспілкової організацій, а також 
таких організацій, якМОДР, “Геть неписьменність!”, “Друзі дітей”, 
“Друзі школи”, “Культзмичка” та інших, підписувалися на по
зику індустріалізації, збирали кошти на будівництво літака 
“Відповідь Чемберлену”, влаштовували спортивні змагання, 
проводили літературні та інші вечори. У ті роки в Полтавському 
ЩО8 навчався майбутній відомий історик України О.К.Касименко.

У серпні 1930 року ІНО було реорганізовано в інститут со
ціального виховання (ІСВ) з трирічним строком навчання, шо 
було кроком назад. Адже ІСВ не давав повної вищої освіти. У
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складі шкільного факультету інституту було тоді й історико- 
філологічне відділення. У серпні 1933 року відбулася нова ре
організація -  Полтавський інститут соціального виховання 
перетворено в педагогічний інститут із чотирирічним термі
ном навчання. Серед чотирьох факультетів інституту був і фа
культет історичний9 .

У 1933-1934 роках директором Полтавського педінсти
туту був доцент П.М.Койнаш. Його лекції з історії України 
із захопленням слухали студенти. Добра пам’ять залишила
ся про тодішнього декана історичного факультету М.А.Ку- 
рилка. Викладаючи нову історію, М.Курилко не користував
ся ніякими конспектами, знав матеріал досконало, наводив 
багато цікавих прикладів, аналогій. Він прекрасно володів 
ораторським мистецтвом. Справжнім подвигом стало життя 
старшого викладача історії, випускника історичного фа
культету Полтавського педінституту 1933 року П.І.Шебіт- 
ченка. Ще в 20-ті роки, перебуваючи на військовій службі, 
він обморозив ноги, які довелося ампутувати. П.Шебітчен- 
ко переніс 25 важких операцій, утратив і руки, але духом не 
впав. Наполегливо оволодівав знаннями і успішно працю
вав на викладацькій роботі.

Неспокійними і надзвичайно тривожними для інституту, 
як і для всієї країни, були 30-і роки. Успіхи і невдачі, які пере
живала країна в умовах тоталітарного режиму, тією чи іншою 
мірою відбивалися і на інституті. Жертвами жорстоких ста
лінських репресій стало багато викладачів і студентів. Пе
кельна машина знищила таких ні в чому не винних учених і 
педагогів, як ректори інституту В.О.Щепотьєв, М.Х.Фарбер, 
П.М.Койнаш, І.М.Онисін, проректори - Н.Ю.Мірза-Авакянц, 
О.Т.Бузинний та інші10.

Люди старшого покоління з болем і жахом розповідають 
про ті часи, коли проходили масові арешти викладачів і сту
дентів, так звані ‘“чистки”, кампанії по боротьбі з “класовим 
ворогом”, а грубі і некомпетентні втручання в навчально-ви
ховний процес тримали колектив вузу у винятковому напру
женні, нагнітали атмосферу страху і невизначеності11.

У 1935 році в Україні проводилися реорганізація й укруп
нення факультетів педагогічних інститутів. У зв’язку з цим

233



Історія України:

студенти історичного факультету були переведені на навчан
ня до Харкова. Підготовка кадрів істориків у Полтавсько
му педінституті на декілька років припинилася. Віднов
лено історичний факультет лише восени 1946 року12 .

Ректорами інституту у ті повоєнні роки працювали іс
торики за фахом Ф.А.Редько (1944-1949), І.Я.Кирса 
(1949-1952), Д.С.Нененко (1952-1953). Деканами істо
ричного факультету були старші викладачі М.І.Малич 
(1946-1948),С.П.Бабенко (1948-1949), П.Д.Мудраченко 
(1949-1950), П.І.Годенко (1950-1951)15.

У серпні -  вересні 1946 року на історичний факультет 
зарахували 32 особи на стаціонар і 27 -  на заочний відділ. 
На двох факультетських кафедрах -  історії СРСР (завіду
вач -  доцент Ф.А.Редько) та загальної історії (завідувач -  
старший викладач С.О.Данішев) працювало 9 викладачів 
без наукових ступенів і вчених звань14.

У 1951 році історичний факультет об’єднали з філоло
гічним (деканом до 1959 року працював філолог доцент
І.Т.Чирко). Історичні дисципліни на факультеті виклада
ли кандидати наук, доценти С.О.Данішев, Г.І.Кулик, 
О.Х.Соколовський, П.М.Денисовець, М.І.Малич, 
Я.А.Побіленський, А.С.Черевань та інші.

Післявоєнна історія історичного та історико-філоло- 
гічного факультетів багата яскравими особистостями. До 
них належав випускник інституту 30-х років С.О.Дані
шев, який у важкий відбудовний час обіймав посаду про
ректора з навчальної і наукової роботи, користувався ав
торитетом як знавець історії рідного краю.

У 1959-1964 роках деканом історико-філологічного 
факультету був П.М.Денисовець, людина з нелегкою жит
тєвою долею. Син репресованого в 1937 році як “ворога 
народу” селянина, він з великими труднощами вступив 
на історичний факультет Київського університету. В роки 
Великої Вітчизняної війни став штурманом, здійснив 540 
бойових вильотів. Закінчивши після війни навчання, 
П.Денисовсць захистив кандидатську дисертацію, пра
цював у ряді педінститутів доцентом, завідувачем кафед
ри, ректором. Полтавський період став найбільш плідним 
у його науковій творчості. У 1969 році П.Денисовець пер
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шим із гуманітаріїв інституту захистив докторську дисер
тацію з історії колгоспного будівництва в Україні. З 1961 
по 1964 рік, коли П.Денисовець готував докторську дисер
тацію, посаду декана обіймав кандидат економічних наук, 
доцент В.Г.Євтушенко.

У 1968 році на базі історико-філологічного факультету 
утворено два факультети -  історичний та філологічний. 
Відтоді деканами історичного факультету працювали про
фесор П.М.Денисовець (1966-1971), доценти М.К.Бойко 
(1971-1974), П.М.Тригуб (1974-1976), С.В.Ніколенко 
(1976-1977), Я.А.Побіленський (1977-1978), С.М.Кадетов 
(1978-1982), В.О.Пащенко (1982-1983), В.Г.Колбін (1984).
А.П.Шебітченко (1984-1989), П.А.Кравченко (1989- 
1997)15.

Минуле і сьогодення історичного факультету тісно 
пов’язані з діяльністю ректора Полтавського педагогічно
го інституту в 1975-1990 роках, доктора філософських на
ук, професора, дійсного члена АПН України І.А.Зязюна. 
При ньому було завершено спорудження навчального кор
пусу №2, збудовано декілька гуртожитків, поліпшилося 
естетичне виховання студентів1”.

З 1990 року Полтавський педінститут очолює доктор 
історичних наук , професор, член-кореспондент АПН Ук
раїни В.О.Пащенко. Водночас із керівництвом вузу В.Па- 
щенко працює на кафедрі історії України, є науковим ке
рівником аспірантів-істориків (аспірантура з історії Укра
їни в інституті існує з 1992 року).

Історичний факультет сьогодні є одним з провідних фа
культетів інституту за своїм кадровим професорсько-вик
ладацьким складом та новаторськими формами забезпе
чення навчально-виховного процесу. З 1997 року деканом 
факультету працює кандидат історичних наук, доцент 
Б.В.Год.

В сучасних умовах, коли в незалежній Україні взято 
курс на кардинальну перебудову загальноосвітньої школи, 
утворилися спеціалізовані гімназії, ліцеї, особлива потре
ба виникає у підготовці вчителів широкого профілю, які у 
гімназичних, ліцейних та малокомплектних сільських 
школах могли б на високому теоретичному і методично
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му рівні викладати не один, а два предмети і забезпечува
ти їх якісне засвоєння учнями. У зв’язку з цим в останні 
роки значно розширився перелік спеціальностей, за якими 
на факультеті здійснюється підготовка вчителів: “історія і 
географія”, “історія і правознавство”, “історія і основи 
економіки”, “історія і культурологія”.

Станом на 1 січня 2000 року на історичному факульте
ті навчається 755 студентів, з них на стаціонарі -  400, а на 
заочному відділі -  355. Навчально-виховний процес на фа
культеті забезпечують, крім загальноінститутських, три 
факультетських кафедри.

Становлення нинішньої кафедри історії України 
пов’язане з проголошенням незалежності нашої країни у 
1991 році. Саме тоді курс історії України став вивчатися 
на всіх факультетах інституту, що й зумовило необхідність 
об’єднання викладачів цієї дисципліни на одній кафедрі. 
У той же час декілька спеціалістів з історії України, які 
працювали на історичному факультеті, стали співробітни
ками кафедри історії східного слов’янства. У зв’язку з ви
робничою необхідністю у квітні 1997 року кафедру історії 
східного слов’янства розформовано. Викладачів цієї ка
федри переведено на кафедри історії України та всесвіт
ньої історії.

Зараз на кафедрі історії України працюють: кандидат 
історичних наук, доцент А.М.Киридон (завідувач кафед
ри), доктори історичних наук, професори В.О.Пащенко і 
О.О.Нестуля, кандидати історичних наук, доценти Т.П.Де- 
миденко, І.І.Діптан, П.В.Киридон, А.О.Овсяницький. 
В.Я.Ревегук, асистент Р.Л.Гавриш.

За час існування кафедри тут сформувалися школи на
укових досліджень з історичного краєзнавства на чолі з 
доктором історичних наук О.О.Нестулею, проблем сто
сунків церкви і держави (керівник -  доктор історичних на
ук, професор В.О.Пащенко).

Викладачі кафедри беруть участь у роботі багатьох на
укових конференцій, мають чимало публікацій. За всіма 
показниками у науковій роботі в 1996 році кафедра зайня
ла п’яте місце в інституті. Найбільше праць опублікували 
викладачі О.О.Нестуля, А.М.Киридон, Л .Л .Б аб ен к о .
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В.Я.Ревегук. У жовтні 1996 року докторську дисертацію 
захистив О.О.Нестуля і за підсумками науково-дослідної 
роботи серед викладачів інституту того ж року він посів 
перше місце.

При кафедрі історії України є аспірантура. Керівництво 
науково-дослідною роботою молодих учених здійснюють 
В.Є.Лобурець, В.О.Пащенко, О.О.Нестуля.

Колектив кафедри здійснює навчальний процес на істо
ричному та всіх інших факультетах інституту. Науковістю, 
аналітичністю та глибиною узагальнень відзначаються за
няття доцентів І.І.Діптан і П.В.Киридона. Постійне вдос
коналення навчальної майстерності демонструють доцен
ти В.Я.Ревегук і Т.П.Демиденко. Особлива атмосфера 
творчого піднесення панує на заняттях А.М.Киридон.

Викладачі кафедри виступають не лише компетентни
ми фахівцями, але й добрими порадниками і наставника
ми молодого покоління. Всі викладачі є кураторами акаде
мічних груп.

Одним із важливих напрямків роботи кафедри історії 
України є тісний зв’язок зі школами міста і області. Вик
ладачі Т.П.Демиденко, А.М.Киридон, В.Я.Ревегук, 
П.В.Киридон розробили цікаві спецкурси для учнів шкіл 
нового типу. Систематично виступають із лекціями перед 
учителями історії на курсах післядипломної освіти учите
лів. Колектив кафедри бере участь у формуванні грома
дянської позиції майбутніх педагогів національної школи.

Коріння нинішньої кафедри всесвітньої історії сягають 
ще з перших років існування історико-філологічного фа
культету у Полтаві. Перше покоління викладачів всесвіт
ньої історії входило до складу кафедри історії, назва якої 
багато разів змінювалася.

Одним із найвідоміших завідувачів кафедри у 30-х ро
ках був випускник Полтавського ІНО О.К.Касименко. У 
повоєнні роки кафедру очолювали доценти С.О.Данішев, 
ОХСоколовський, Г.І.Кулик. Працювали на ній доценти 
Г.І.Ліпатнікова і Л.О.Медведська. У серпні 1968 року ка
федру історії поділено на кафедру історії СРСР і УССР 
(завідувачі -  з 1968 по 1971 рік доцент В.Є.Лобурець, а з 
1971 по1990 рік професор П.М.Денисовець) і кафедру за
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гальної історії, завідувачем якої з 1968 по 1978 рік був до
цент М.Й.Чупрун, а 1978 по 1997 рік -  доцент М.В.Бака.

Поступово кафедра поповнювалася новими силами. 
Добре-зарекомендували себе у викладацькій, науковій та 
виховній роботі доценти В.В.Ставнюк (нині один з про
відних античників України), М.І.Лахижа, Б.В.Год, М.В.Ба
ка,Н.І.Самойленко, викладачі О.М.Мельников, Н.В.Бесєді- 
на, В.О.Рибачук та інші.

У квітні 1997 року відбулася реорганізація кафедр істо
ричного факультету, внаслідок якої до складу кафедри 
всесвітньої історії перейшли викладачі історії Росії та 
СРСР, доктор історичних наук, професор В.Є.Лобурець. 
доцент Н.Я.Цехмістро та викладач Т.В.Тронько. Посаду 
завідувача кафедри обійняв В.Є.Лобурець.

Викладачі кафедри всесвітньої історії в нинішніх не
легких умовах на належному рівні забезпечують викла
дання курсів історії стародавнього світу (В.О.Рибачук і 
Т.В.Тронько), середніх віків (Ю.В.Волошин), нової і но
вітньої історії країн Європи, Америки,Азії і Африки 
(Б.В.Год, О.М.Мельников, М.В.Бака,Н.І.Самойленко), іс
торії Росії та СРСР (Н.Я.Цехмістро, Т.В.Тронько і В.Є.Ло
бурець). До того ж вони керують педагогічною практи
кою, написанням студентами курсових і дипломних робіт, 
проводять спецкурси і спецсемінари, освоюють нові кур
си з правових дисциплін і всесвітньої історії.

У зв’язку з необхідністю викладання курсів на основі 
нових підходів викладачі впроваджують елементи рейтин- 
гової системи перевірки знань студентів, розробили сотні 
навчальних тестів, постійно підтримують зв’язки зі шко
лами міста та області.

Викладачі кафедри всесвітньої історії систематично 
займаються науково-дослідною роботою. Постійно публі
кують результати своїх наукових розробок професор 
В.ЄЛобурець, доценти Б.В.Год, М.В.Бака, М.І.Лахижа, 
Н.І.Самойленко, Н.Я.Цехмістро та інші. Першочерговим і 
традиційним завданням вони вважають публікацію нав
чальних посібників на допомогу учителям, студентам і уч
ням. У цьому плані заслуговують на увагу публікації до-
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центів М.В.Баки, М.І.Лахижі, Н.І.Самойленко, М.О.Авдє- 
євої із проблеми “Актуальні питання політичної та соці
альної історії країн Європи, Америки, Азії і Африки в но
вітній час.”

Водночас із дослідженням актуальних питань всесвіт
ньої історії, викладачі кафедри приділяють увагу пробле
мам історичного краєзнавства. Зокрема, вони брали 
участь у підготовці і проведенні першої республіканської 
(1980 рік), першої всесоюзної (1987 рік) та чотирьох регі
ональних конференцій з історичного краєзнавства, у під
готовці до друку книги “Полтава.Історичний нарис”, у 
численних заходах до 1100-річчя Полтави.

На рахунку викладачів кафедри лише за останні роки -  
сотні наукових публікацій та участь в наукових конферен
ціях. Так, у 1997 році вони опублікували 38 праць загаль
ним обсягом 60 друкованих аркушів та взяли участь у 12 
міжнародних, 10 всеукраїнських і 8 регіональних конфе
ренціях. У 1999 році ними опубліковано майже 60 праць 
загальним обсягом близько 70 друкованих аркушів.

Викладачі кафедри керують науково-дослідною робо
тою студентів. У 1997 році студенти факультету О.Кова- 
ленко, Ю.Рожко і О.Ященко брали участь у Всеукраїн
ській олімпіаді з історії у Луцьку і посіли друге командне 
місце, а в 1998 році студент О.Ященко на олімпіаді у 
Луцьку виборов третє місце.

Не можна не згадати і тих, хто багато сил віддав справі 
підготовки вчителів історії, а сьогодні вже не працює. Се
ред̂  наших ветеранів -  доценти О.Х.Соколовський, 
М.Й.Чупрун, В.Н.Жук, М.О.Авдєєва, О.П.Самойленко. 
Р.І.Стовбун, викладачі Л.І.Мазуренко, Л.СЛіхіна, В.С.Во- 
ловик.

Кафедра спеціальних історичних дисциплін і географії 
була заснована у вересні 1990 року, коли на історичному 
факультеті почали готувати учителів історії з другою спе
ціальністю “географія”, а з листопада 1991 року після 
створення загальноінститутської кафедри історії України 
отримала сучасну назву. З часу заснування кафедри її очо
лює кандидат історичних наук, доцент О.П.Єрмак. На ка
федрі плідно працюють кандидати наук, доценти Л.М.Бу

239



Історія України:

лава, П.Я.Гавриш, Л.М.Кушнір, Г.В.Лаврик, викладачі-су- 
місники С.С.Бульба, Ю.В.Вільховий, В.С.Воловик, 
О.М.Мащенко.

Викладачі кафедри читають лекції, проводять семінар
ські та лабораторні заняття з 18 дисциплін історичного та 
географічного циклу. Окрім того, вони викладають 4 дис
ципліни українознавчого циклу на філологічному факуль
теті, а на .всіх факультетах інституту -  “Основи конститу
ційного права”. Викладачі кафедри проводять зі студента
ми археологічну, архівну, музейну, метеорологічну, топог
рафічну, комплексну географічну та педагогічну практики.

На кафедрі функціонують спеціалізовані аудиторії, 
зокрема, з археології, історії історичної науки в Україні. 
Завдяки створенню в 1998 році факультетського кабінету 
технічних засобів навчання викладачі впроваджують на 
заняттях комп’ютерні види контролю, демонструють сту
дентам навчальні відеофільми тощо.

Колектив кафедри має вагомі здобутки в науково-дос
лідній роботі. Провідними науковцями кафедри є доцент 
О.П.Єрмак, автор більш ніж 150 наукових праць із соці
ально-економічної історії України XX століття, історіог
рафії та історичного краєзнавства, доцент Л.М.Булава, ав
тор 92 наукових праць з географії, доцент П.Я.Гавриш, ав
тор багатьох наукових праць з археології, та інші.

Кафедра успішно розробляє комплексну наукову тему 
“Історичне та географічне краєзнавство Полтавщини”, 
надає допомогу учителям у проведенні позаурочної робо
ти з історії та географії краю. Вагомим здобутком кафед
ри є видання збірників документів і матеріалів регіональ
них наукових конференцій з проблем вітчизняної історії 
та географії.

Чимало уваги викладачі приділять і виховній роботі з 
студентами. Всі вони є кураторами академічних груп. 
Традиційною формою спілкування зі студентами стали 
“дні кафедри”, коли викладачі знайомлять юнаків і дівчат 
зі своїми науковими здобутками, влаштовують різні вис
тавки, конкурси тощо.

Організацію навчально-виховного процесу на факуль
теті, крім кафедр, здійснюють деканати. Добрим словом
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слід згадати методиста заочного відділення, спеціаліста з 
35-річним стажем роботи Н.Ю.Підько, заступників декана 
з виховної роботи Т.П.Демиденко і Ю.В.Вільхового та ін
ших. На історичному факультеті працюють колективи ху
дожньої самодіяльності: вокальний ансамбль “Тисяча ро
ків музики” та чоловічий вокальний ансамбль “ Чебрець”. 
У цих художніх колективах разом зі студентами працюють 
випускники факультету М.О.Герасименко, О.А.Лаврінен- 
ко, І.В.Цебрій.

За роки свого існування історичний факультет дав пу
тівку в життя тисячам учителів. Його закінчили Герої Ра
дянського Союзу А.І.Дробаха і П.Ф.Клепач, заслужені 
вчителі України В.М.Балюк, О.А.Білоусько, М.М.Кадука, 
М.Д.Плиска, доктор історичних наук, професор, директор 
інституту історії АН України 40-50-х років О.К.Касимен- 
ко, відомий спеціаліст у галузі воєнної історії М.П.Де- 
рев’янко, доктори історичних наук М.К.Бойко, В.І.Коза- 
ченко, М.І.Некоз, О.О.Нестуля, В.Л.Савєльєв, С.М.Тим- 
ченко, М.А.Якименко. Понад 100 випускників факультету 
стали кандидатами історичних наук.

На високих посадах у державному апараті, навчальних 
закладах, науково-дослідних інститутах працюють випус
кники Полтавського педагогічного інституту, кандидати 
історичних наук, доценти Л.М.Новохатько (Міністерство 
культури і мистецтв України), В.А.Войналович (Інститут 
політології і етнонаціональних досліджень НАН України), 
О.Г.Бажан (Національний університет “Києво-Могилян- 
ська академія”), М.І.Лахижа (Полтавська облдержадмініс
трація), О.Б.Супруненко (Центр охорони та досліджень 
пам’яток археології управління культури Полтавської обл
держадміністрації), К.Г.Скалацький (Полтавський худож
ній музей), Г.П.Білоус (Полтавський краєзнавчий музей), 
Д.П.Кальний (Полтавський музей авіації і космонавтики), 
О.В.Янович (Державний історико-культурний заповідник 
“Поле Полтавської битви”), полковник С.С.Бабенко та ін
ші.

Професорсько-викладацький склад історичного фа
культету вносить гідний вклад у підготовку кадрів істори
ків незалежної України. Нові перспективи у цій справі від
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криває перетворення 9 грудня 1999 року педагогічного 
інституту в Полтавський державний педагогічний універ
ситет ім. В.Г.Короленка.

1 Лобурець В.Є. Полтавський державний педагогічний інститут 
ім. ВХКороленка.- Полтава, 1994. -  С.5.

2 ЦДАВО України. -  Ф. 166, on. 1, спр. 950. - Арк.31, 36-37.
3 Архів Полтавського педінституту.
4 Державний архів Полтавської області (далі - ДАПО). -  Ф. 12, 

on. 1, спр. 133.
5 Архів музею історії Полтавського педінституту.
6 Лобурець В.Є. Вказ. праця. - С.8.
7 ДАПО. - Ф.12, оп.1, спр. 133. - Арк. 186.
8 Архів музею історії Полтавського педінституту
9 Там само.
10 Архів УСБУ по Полтавській області. - Спр.3047. - Арк. 10.
11 Там само. - Арк. 10, 23, 128, 186, 187, 189, 195.
12 Архів Полтавського педінституту.
13 Архів музею історії Полтавського педінституту.
14 Там само.
15 Там само.
16 Лобурець В.Є. Вказ.праця. - С.13-16.
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Маньковська Руслана Вікторівна —  
старший науковий співробітник відділу регіональних 
проблем історії України. Народилась в 1965 році на 
Черкащині. В 1987 році закінчила історичний факуль
т е т  Київського державного університету ім.Т.Шев- 
ченка. Трудову діяльність розпочала в меморіальному 
комплексі "Музей історії Великої вітчизняної війни 
1941—45 рр.". 3 1993 р. працює в ін с т и т у т і історіїУк- 
раїни НАН України. В 1997 р. захистила кандидатську 
дисертацію "Музейництво в Україні: питання теорії 
і практики (1917— 1941 рр.)" (науковий керівник —  
академік П.Т.Тронько). Автор понад 40 праць з проб
лем музейництва, пам'яткоохоронної справи та т у 
ризму. Досліджує питання розвитку музейної справи 
України, розробляє проекти розбудови сучасного му
зейництва, відродження громадських музеїв.

МУЗЕЇ УКРАЇНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ 
ПРОСТОРІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ

Музеї в сучасних умовах є невід’ємною складовою вітчиз
няної культури і науки. Активізація цієї важливої галузі все
бічно сприяє духовному відродженню суспільства, інтеграції

243



Історія України:

національної спадщини в світовий культурний простір. 
Важливим зрушенням в цьому процесі є вирішення на
гальних проблем по використанню в повній мірі науково
го, естетичного, просвітницького, економічного потенціа
лу музейних закладів.'

Музей —  специфічний, багатофункціональний меха
нізм. Поряд із збереженням історико-культурної спадщи
ни, науковим дослідженням пам’яток, представленням 
своїх колекцій в експозиції, він проводить широку науко
во-пропагандистську, популяризаторську діяльність. На
ряду з традиційними формами в умовах інформаційно- 
технологічного буму йде розвиток сучасних комунікацій
них функцій взаємодії музею і його потенційних відвіду
вачів, спрямованих на збільшення сфери впливу, розши
рення у відповідності до вимог часу гпядацької аудиторії.

В останні роки відвідування музейних закладів поміт
но зменшилось, і ця проблема, що лежить не лише в еко
номічній площині, потребує нових підходів у її вирішенні. 
Досвід музейників переконує, що мало хто, прийшовши 
до музею, залишається байдужим до його збірок. В цьому 
велику роль відіграють експозиційний показ, використан
ня додаткових технічних ефектів, високий професійний 
рівень співробітників, які знайомлять відвідувачів із ко
лекціями. Проте, щоб пробудити бажання громадянина 
познайомитися з духовною скарбницею свого народу, вив
чати історію рідного краю, необхідно використовувати всі 
можливості популяризації історико-культурних пам’яток.

Значне місце в пропагуванні музейних фондів займає ви
давнича діяльність. Ще в кінці XIX — на початку XX ст. на 
етапі становлення музейної справи музеї видавали бюлетні, 
каталоги, путівники тощо. Основу цих публікацій складали 
описи колекцій, нових поповнень збірок, звіти, пізніше з’яв
ляються дослідження, наукові розвідки музейників, які охоп
лювали вузькоспеціалізований профіль осередку. Характер
ною рисою таких видань було вивчення певної тематики, об
межене змістом колекцій. На сьогодні ми маємо досить різно
манітну видавничу продукцію музеїв. Вона вирізняється ши
рокою тематикою, залученням фахівців з різних суміжних га
лузей, введенням до наукового обігу нових історичних дже
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рел. Дніпропетровський історичний музей ім.Д.Яворницького 
з 1990 р. регулярно видає наукові збірники “Вчений-подвиж- 
ник”, “Скарбниця ріднокраю”, “3 минувшини Подніпров’я”, 
“Регіональне і загальне в історії”, “Музей і майбутнє” тощо. 
Тематика їх охоплює проблеми історичної науки, зокрема, іс
торії краю, розвитку музеєзнавства. Традиційними стали те
матичні збірники наукових праць Національного музею істо
рії України, присвячені меценатам та фундаторам музейних 
колекцій, ролі історико-культурної спадщини у сучасних дер
жавотворчих процесах, історії міста та його видатним поста
тям, музейній справі. Співробітники Артемівського держав
ного краєзнавчого музею видали понад 20 книг і брошур, шо 
висвітлюють історію краю, музейних колекцій, храмів Бахму- 
та тощо. З археологічними дослідженнями регіону знайомить 
історико-краєзнавчий журнал “Минуле” (з 1994 р. “Бахмут- 
ський часопис”) . Питанням історії Донбасу і Донеччини при
діляється увага у журналі Донецького обласного краєзнавчого 
музею “Літопис Донбасу”, з 1993 р. виходить серія “Археоло
гічний альманах”, де розповідається про археологічні знахід
ки в Донецькій області, епоху палеоліту на Лівобережній Ук
раїні тощо1. Разом з науковцями місцевого університету спів
робітники Запорізького обласного краєзнавчого музею вида
ють щорічний археологічний збірник “Древности Степного 
Причерноморья и Крыма”.

Одним із напрямків діяльності культурно-освітніх закладів 
стало проведення наукових конференцій, музейних читань, 
які поряд з популяризацією своїх колекцій сприяють їх глибо
кому дослідженню. В Миколаївському обласному краєзнавчо
му музеї щорічно проходять конференції “Історія, етнографія, 
культура: нові дослідження”, в них беруть участь представни
ки ближнього і дальнього зарубіжжя. Матеріали конференцій 
опублікували музеї Києва, Дніпропетровська, Чернігова, Жи
томира, Львова та ін. Музейні видання широко використову
ються науковцями, фахівцями, музеєзнавцями.

Для пропагування колекцій музеї активно залучають засо
би масової інформації, радіо, телебачення, газети, журнали. 
На жаль, на сьогодні в повній мірі не використані можливос
ті такого напрямку. Музей, як специфічний заклад, відкриває 
перед глядачем через предмети-оригінали нову епоху, перено

245



Історія України:

сить відвідувача в іншу за часом атмосферу, непомітно зму
шує не лише сприймати інформацію, але і осмислити їх. 
проаналізувати, провести паралелі, зробити власні виснов
ки. Щоб реалізувати по-справжньому просвітницькі фун
кції, музей повинен зацікавити громадянина. В цьому допо
магають засоби масової інформації, що володіють широки
ми можливостями впливу на аудиторію. Таке співробітниц
тво сприятиме налагодженню тісного і багатогранного спіл
кування фахівців з громадськістю. Відомо, шо сенсацію 
можна зробити з самого непомітного факта, а, що говорити, 
якщо майже кожен експонат колекції має свою унікальну іс
торію, яка, до того ж, є частинкою долі твого народу, от і ма
ємо наразі досягнення пізнавальної, естетичної та виховної 
мети. Та часто журналісти намагаються взяти від музею са
ме просте, те, що лежить на поверхні. Підготовлена значна 
кількість повідомлень, сюжетів, публікацій про музейні по
дії,історію колекцій, фундаторів збірок, проте високохудож
ніх, професійних програм майже не існує. Музей і засоби 
масової інформації мають об’єднати зусилля у підготовці, 
вихованні, освіті глядацького загалу.

Такий досвід існує в багатьох українських музеях. Про 
Дніпропетровський історичний музей ім.Д.Яворницького 
тільки за 1998 р. пройшло понад 300 інформаційних сюже
тів2. Ведучі регіональні студії помістили програми, підготов
лені співробітниками музею. Найбільш вдалими виявились 
розповіді про історію міста з давніх часів до сьогодення, му
зейні колекції, запам’ятались передачі “Театр речей”, “Жива 
глина” та ін. До 150-річчя музею на обласному радіо прозву
чали передачі “Все про культуру”, “Музею — 150” та ін. з за
охочувальними призами за відгадані питання музейної вікто
рини. Павлоградський історико-краєзнавчий музей з появою у 
місті телебачення (1992 р.), започаткував цикл передач “Сто
рінки історії”, “Відродження”, для дітей виходила регулярна 
програма “В гостях у діда Олексія”. З 1997 р. у програмі “На
ші видатні земляки” співробітники музею познайомили горо
дян з сучасним архітектором Я.Черніховим, конструктором 
танка “КВ” періоду Другої світової війни Ж.Котіним. На про
тязі 1998 р. вийшло біля 50 телепередач і репортажів, підго
товлених на матеріалах музею. Серед них: “Кам’яний літо
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пис”, “Культові споруди міста”, “55-річчя звільнення Павлог
раду”. Через музейний експонат в них пройшла історія міста, 
відкрились її забуті сторінки, пригадались традиції, обряди, 
героїчні козацькі походи тощо. При музеї працюють клуби 
“Чиста криниця”, “Червона калина”, “Поетична вітальня”, 
де зустрічаються шанувальники української культури. З іні
ціативи музейників такі зустрічі транслюються для широкої 
глядацької аудиторії, що сприяє пропагуванню історико- 
культурних пам’яток, популяризації творів народних уміль
ців, художників, скульпторів, знайомству з творчістю місце
вих поетів, письменників та ін.3 Змістовні телепередачі під
готував Артемівський державний краєзнавчий музей. Такі з 
них як “Кпіо”, “Твоя висота”, “Портрет на фоні”, “ТВ-ек- 
скурсія”, “Палітра”, “Пам’ять серця”, “Криниця” та ін. роз
кривають невідомі події з історії Бахмутського краю, долі 
видатних діячів науки і культури. Тісно контактують з засо
бами масової інформації науковці Харківського, Чернігів
ського історичних, Маріупольського краєзнавчого музеїв та 
ін. Така співпраця дає свої позитивні результати: розширю
ється коло прибічників збереження національної спадщини, 
підвищується авторитет музейних закладів як центрів куль
турно-освітнього, духовного збагачення нації, активних 
пропагандистів історії і культури народу.

Бурхливий розвиток інформаційних технологій, що базу
ються на використанні комп’ютерів та телекомунікаційних 
систем, спонукає музеї переходити до більш перспективних 
форм діяльності, втілювати сучасні засоби і методи інфор
матики в свою сферу інформаційного забезпечення, що дає 
значні переваги в роботі.

Традиційна обробка документів, їх облік, реєстрація, над
звичайно трудомісткі, займає багато часу, внесення змін пот
ребує нового опису експоната. Для пошуку його необхідно 
продивитись довідкову картотеку, відшукати в фондах, і лише 
тоді, отримавши, впевнитись, що це не зовсім підходить до 
даного блоку експозиції. Щоб підібрати комплекс матеріалів 
до нової виставки, приходиться витрачати багато зусиль, пе
редивитись значну кількість фондових одиниць. Зрозуміло, 
що використання автоматизованої інформаційної системи, 
комп’ютерних технологій забезпечить вирішення багатьох
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завдань, пов’язаних з основною діяльністю музею: облік му
зейних колекцій, їх вступ і видача всередині та поза музеєм, 
ведення інвентарних книг, оформлення документації фондо
вих комісій тощо; науково-фондова робота, ведення довідко
вих картотек музейних предметів, картотека авторів, літерату
ри, опис виставок, пошук та одержання по різним запитам 
текстової та графічної інформації в необхідній для користува
ча формі; реставраційна діяльність, оформлення реставрацій
них паспортів та іншої документації; експозиційно-виставоч
ний розділ, підбір музейних предметів, підготовка документа
ції, розробка концептуальних ескізів запланованих показів; 
видавнича діяльність, пошук та підготовка даних для полігра
фічних видань, електронних публікацій в Інтернет, розробка 
інформаційно-довідкової системи для відвідувачів музею; по
пуляризація колекцій тощо.

Специфічність такого закладу як музей, вимагає від авто
матизованої інформаційної системи максимального набли
ження до правил музейної роботи з колекціями, швидкого на
лаштування на різні види опису музейних експонатів, обліко
вих документів, каталогів, довідкових карток тощо, постійно
го розвитку системи з врахуванням вимог користувача, підго
товки і випуску нових версій системи.

Автоматизована інформаційна система в сучасному музеї 
— це складний комплекс. Для кожного музею функціональна 
структура повинна створюватись індивідуально, виходячи із 
особливостей колекцій та конкретних можливостей. Слід заз
начити, що в російських музеях отримали поширення декіль
ка систем (200 музеїв), в основі яких лежать типові проектні 
рішення, які адаптуються до певних вимог того чи іншого зак
ладу: система КАМІС^ розроблена силами ЗАО “Альт-Софт” 
та система АС-МУЗЕЙ-2, розроблена в Головному інформа
ційно-обчислювальному центрі Мінкультури РФ4.

Система КАМІС призначена для комп’ютеризації обліко
вої, наукової, реставраційної, видавничої, адміністратор
ської діяльності, складається з двох підсистем: “Картотека 
фондів” та “Облік”. Перша використовується в науково- 
фондових відділах для опису, систематизації та отримання 
відомостей про музейні предмети, підготовки друкованих 
видань; друга —  у відділі обліку для оформлення облікових
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документів, отримання довідок, статистичних відомостей. 
Підсистеми взаємопов’язані між собою. КАМІС — гнучка 
система, яка дозволяє оперативно пристосовуватись до 
особливостей фондів кожного музею.

Комплекс AC-Музей призначений для регіональних му
зеїв художнього, краєзнавчого, археологічного, природни
чо-наукового та ін. профілів. Версія АС-Музей-2 складаєть
ся із взаємодіючих автоматизованих робочих місць: облік 
музейних предметів, архівних документів, науковий опис 
фондів, експозиційно-виставочна діяльність, адміністратор 
автоматизованої системи5.

Комп’ютерні технології поступово входять в діяльність ук
раїнських музеїв, музейники засвоюють основи інформатики, 
отримують навики практичної роботи з комп’ютером, ство
рюють бази даних по основних колекціях, відпрацьовують 
шляхи взаємодії користувача і комп’ютера, уточнюють фун
кціональні та технологічні вимоги до автоматизованого робо
чого місця. Наступний етап: вихід на більш високий рівень 
організації системи — створення локальної мережі з встанов
ленням центрального комп’ютера з загальною базою даних. 
Вже існує перший позитивний досвід. В Національному музеї 
історії України, фонди якого нараховують біля 700 тисяч екс
понатів (щорічно поступає від 3 до 6 тис.), розроблений прог
рамний комплекс АІСС “Пам’ятка”, що дозволяє вводити ін
формацію про музейний предмет з документа передачі його 
до музею, з уніфікованого паспорта, запис в пам’ять елек
тронно-обчислювальної машини безпосередньо з музейного 
предмета, отримувати повний пакет вихідної обліково-охо
ронної документації, відмовившись від багаторазового дуб
лювання фондових матеріалів. В музеї діє локальна обчислю
вальна мережа, що об’єднує вісім персональних комп’ютерів, 
один з яких виділений як файл-сервер бази даних, інші сім да
ють можливість користувачам одночасний доступ до загаль
ної бази даних. АІСС “Пам’ятка” складається з підсистем 
"‘Облік експонатів”, “Наукова інвентаризація” та “Реставра
ція”, які передбачають введення та використання інформації 
про колекції та нові надходження, наукову обробку музейних 
предметів в різних режимах (“Бібліографія”, “Персонали” та 
ін.)6. Все це сприяє ефективній, якісній роботі колективу зак
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ладу, мобільності в підготовці виставок, проведенні реекспо- 
зицій, широкому і повному використанню фондових збірок. В 
перспективі співробітники готують повний банк даних по ко
лекціям музеїв, загальний каталог музейного зібрання, макети 
каталогів та ін.

Практичні наробки створення автоматизованої інформа
ційної системи по дослідженню музейних зібрань ведуться в 
Національному науково-дослідному реставраційному центрі 
України. Результатом роботи з великою колекцією (біля 20 
тис.) графіки та малюнків періоду XV—XX ст. Київського му
зею західного та східного мистецтва. Національного музею 
історії України, Сумського художнього та ін. стала розробка 
уніфікованої моделі опису графічних творів, створення мето
дичних рекомендацій, автоматизованої інформаційної систе
ми пошуку, обробки даних обліку, збереження, реставрації за
хідноєвропейської, російської, української друкованої графі
ки в збірках України7. Передбачається пошук старих друкар
ських дошок, їх реставрація, друкування стародавніх відбит
ків українських майстрів гравюри тощо.

Перспективним напрямом подальшого розвитку музей
ництва є використання Інтернет. Україна, яка будує демокра
тичне, відкрите суспільство, не може стояти осторонь тих ін
теграційних процесів, що відбуваються в світі, зокрема, в га
лузі культури. Тут комунікативні технології відкривають ши
рокі можливості для популяризації матеріального і духовного 
культурного надбання, міжкультурних обмінів. Інтернет — це 
глобальна комунікаційна мережа, що об’єднує мільйони лю
дей у всьому світі. Вона володіє практично необмеженими 
можливостями поширення інформації, доступу до накопичен
ня в комп’ютерах інформаційних ресурсів, спілкування між 
користувачами комп’ютерних мереж в різних країнах світу 
(на сьогодні число користувачів Інтернет складає декілька де
сятків мільйонів)**. Це розподільча інформаційна мережа, шо 
об’єднує безліч дрібних мереж, складається вона з комп’юте
рів, каналів зв’язку та протоколів. Комп’ютер, підключений 
до Інтернет, встановлює зв’язок з будь-яким іншим із даної 
мережі, реалізує обмін інформацією, використовуючи елек
тронну пошту (E-mail) для обміну повідомленнями, або 
“всесвітню павутину” (www-world wide web) для доступу до
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інформації мережі, оформленої за технологіями мультимедіа 
(текст, звук, зображення, відео, анімація, гіпертекст).

На сьогодні в Інтернет представлено декілька тисяч музеїв 
світу9. Відрізняючись змістом і якістю виконання, вони мають 
основні характеристики: короткий опис, назва, адреса, кон
тактні координати, путівники з інформацією про історію, ро
боту, колекції, виставки, діяльність музею. Інтерес виклика
ють два проекти в Інтернет: Museum on line (www.museums — 
on line.com) та Combis (www.corbis.com), що дають можли
вість огляду широкої бази даних з високоякісними зображен
нями шедеврів світових музеїв та приватних колекцій, а при 
необхідності, за окрему платню, замовити слайд або файл з 
зображенням, що сподобалось10. Існують сайти музеїв Німеч
чини. Англії, Франції, Америки, Росії та багато ін. Починає 
з’являтися інформація про українські музеї. Зокрема, Дніпро
петровський історичний музей ім.Д.Яворнииького має свою 
сторінку в Інтернет (www.museum dp.ua), як крок вступу до 
міжнародної комунікативної системи. Помішені відомості 
про колекції, експозицію, історію музею. Звичайно, цей нес
міливий поступ лише початок до створення єдиного міжму- 
зейного інформаційного простору України.

В державних та наукових колах розроблено концептуаль
ний проект розбудови музейної справи України в XXI століт
ті. Однією із складових його є програма “Музеї України в Ін
тернет”, шо передбачає створення серверу “Музеї України” — 
широкомасштабного проекту в культурно-освітній сфері на
шої країни, своєрідного віртуального музейного мегаполісу з 
базою даних українських музеїв і сайтами для відкритого дос
тупу на різних мовах світу, зорієнтованих на фахівців, музей- 
ників, науковців, туристів, студентів, дітей і, взагалі, для ши
рокого загалу. Структура його розвитку включає основні ета
пи: 1. заявка на існування — розробка концепції серверу, кор
дони та сфера інтересів, орієнтація на масового споживача та 
ін.: збір та обробка первинної інформації; створення зразко
вих сайтів. 2. Структурні зміни, розширення — створення 
структур баз даних, збір інформації; розширення сфер, допов
нення розділів; система обміну даними; підключення систем 
навігації та дизайну; кооперація з міжнародними музейними 
організаціями. 3. Подальший розвиток серверу “Музеї Украї-
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ни”, що базується на принципах Інтернет: відкритість, децен
тралізація, саморегуляція. Для цього необхідно мати якісний, 
розрекламований сервер, сформоване коло споживачів куль
турного інтернетсередовища, удосконалення технологій, ви- 
сокопрофесійний колектив музеєзнавців, програмістів, дизай
нерів та ін. Такий підхід сприятиме інтеграції музеїв в систе
му профільних організацій, дасть можливість отримувати 
оперативну інформацію про музеї світу, презентувати свої ко
лекції, пожвавити обмін професійною інформацією.

Безумовно, втілення такої програми — це трудомісткий і 
тривалий процес, але розвиток світової цивілізації спонукає 
Україну дивитись вперед.

Розглядаючи проблему музеїв в інформаційному просторі, 
неможливо пройти повз нової, але важливої, сторони діяль
ності музеїв — реклами. Музей — специфічний організм, має 
свої особливості, проте і музейний товар потребує рекламу
вання. В музеях з’являються відділи, спеціалісти по марке
тингу та рекламі. В Харківському історичному музеї, з вве
денням такої посади, проведено спеціальні дослідження се
ред різних груп населення, результати яких використані при 
створенні сучасної експозиції. Видання буклетів, плакатів, ка
лендарів, та ін. продукції, участь закладу в бізнес-форумі та 
ярмарку по рекламі позитивно відбилось на роботі музею, 
зростанні авторитету, кількості шанувальників музейних збі
рок11. В Національному музеї історії України основним му
зейним товаром вважають інформацію для відвідувачів, що 
видається якісно і високопрофесійно, проте сектор реклами 
музею користується різноманітними формами для її популя
ризації. Якщо раніше рекламні щити з екскурсійними мар
шрутами по музеям Києва розміщувались у всіх районах міс
та, то в сучасних умовах музей такого собі дозволити не мо
же. Тому поряд з виставками, радіо-, теле-, репортажами, 
співробітники започаткували дні безкоштовного, відвідуван
ня закладу, періодичну розсипку інформаційних запрошень 
по посольствах та представництвах зарубіжних країн, розта
шованих в Києві, партнерстві з координаційним центром За
гальнонаціональної програми “Людина року” (виставка віт
чизняного виробника), знайомство з молодими художниками 
(цикл виставок Арт-архів) та ій.12 Клубна робота — це також
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реклама, пов’язана з масовими заходами закладу. В Музеї іс
торії Києва діють клуби “Шанувальників старого Києва” та 
музичний “Ретро”, що активізує відвідування, знайомство з 
музеєм. Споживачів інтелектуальної музейної продукції, за 
даними соціологічних служб, в Україні досить багато — у 
сфері туризму і відпочинку — 2453; у навчанні — 6287, і ці 
цифри не стоять на місці. Існують різні форми реклами та 
пропагування музею, які треба відшукувати і впроваджувати. 
Питання маркетингу та реклами бюджетних закладів є склад
ним у всьому світі. Проте світова музейна практика пріори
тетними напрямками вважає залучення спонсорів до музею, 
створення Ради попечителів музею, до складу якої входять 
бізнесмени, підприємці, меценати та ін.13 Пропагування му
зейних збірок вимагає чіткої, скоординованої роботи всіх під
розділів: експозиційно-виставкового, освітньо-масового, фон
дового, ком-п’ютерного, маркетингового.

Музейні осередки як специфічні центри науки і культури 
володіють великим потенціалом збереження і розвитку духов
них основ суспільства, який має активно використовуватись 
державою. Музей повинен стати цікавим співбесідником для 
науковців, фахівців, молоді, взагалі широкої громадськості, 
зміцнювати культурну самобутність нації, сприяти міжнарод
ному діалогу у галузі культури, стимулювати творчий прогрес 
в країні. 1

1 Павлухіна В.Ф. Музеї та бібліотеки Донецької області як істо- 
рико-краєзнавчі осередки // Історія України. Маловідомі імена, по
дії, факти. - Вип. 8. - К., 1999. - С. 217.

^Гопенко І.В. Музей та засоби масової інформації // Музей на 
межі тисячоліть. - Дніпропетровськ, 1999. - С. 169-170.

3 Прокопенко Є.В. Музей та засоби масової інформації на сучас
ному етапі // Музей на межі тисяочоліть. - Дніпропетровськ, 1999. -
С. 171-173.

4 Лошак Ю.М., Кощеева Е.Л., Гумин М.Я. Система комплексной 
автоматизации музеев КАМИС // Музеи Москвы и музеология XX 
века (Тезисы научной конференции). - М., 1997. - С. 84-87.

5 Браккер Н.В., Петренко Е.П. Десятилетний опыт разработки
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и внедрения автоматизированных систем для музейних фондов / 
Компьютеризация в музеях. Сб. докладов Всероссийской конферен
ции, -М ., 1997.-С . 31-38.

ь Советникова С.И. Компьютерный учет новых поступлений /7 
Музейні читання. Матеріали наукової конференції Музею історич
них коштовностей України. - К., 1998. - С. 123-129.

2 Щеколдина Н., Строчай О. Создание автоматизированной ин
формационной системы исследований украинской печатной графи
ки в собраниях Украины // Музей на рубежі епох: минуле, сьогоден
ня, перспективи. - К., 1999. - С. 44-45.

8 Кролл Э. Все об Internet (пер. с англ. С.М.Тимачева). - К., 
1995.-С . 18-34.

9 Наседкин К.А. Локальная сеть и Интернет в музее // Компью
теризация в музеях... - М., 1997. - С. 83-97.

10 Ноль Л.Я. Компьютерные технологии в музее. Учебное посо
би е .-М ., 1999.-С . 58.

11 Янковский А. А. Музей в период перемен // Музей на межі ти
сячоліть. т Дніпропетровськ, 1999. - С. 35-36.

12 Ільясова Л.С. Сучасні форми та методи рекламної роботи му
зею /7 Національний музей історії України: його фундатори та колек
ц ії.-К ., 1999.-С . 169-174.

13 Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятель
ности. - Минск, 1997. - С. 302-338.
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Бонь Олександр Іванович —  
аспірант відділу регіональних проблем історії Украї
ни. Народився у 1968 році у м істі Харкові. У 1992 році 
закінчив історичний ф акультет Полтавського дер
жавного педагогічного ін с т и т у т у  ім.В.Г.Короленка. 
Працює вчителем історії у Канівській середній школі 
№4. У 2000 році підготував дисертацію кандидата 
історичних наук на тему: “Академік Олекса Петро
вич Новицький як історик культури, організатор  
пам'яткоохоронного і музейного руху" (науковий ке
рівник — кандидат історичних наук Ю.З.Данилюк). 
Відмінник освіти України. Автор 20 наукових праць. 
Досліджує питання історико-культурної спадщини в 
період національно-визвольних змагань українського 
народу в 1917— 21 рр.

АКАДЕМІК ОЛЕКСА НОВИЦЬКИИ 
В ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ УКРАЇНСТВА 

ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX СТОЛІТТЯ

Громадська діяльність О.П.Новицького розгорталась ра
зом зі зростанням його авторитету як ученого та пам’яткоз- 
навця в Москві. Спочатку вона мала освітній характер. Реа
лізовуючи ідею показати взаємозв’язок різних галузей мис
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тецтва, О.П.Новицький організував у Політехнічному музеї 
загальнодоступні курси за підтримки відомих мистецтвознав
ців Москви -  академіка О.М.Веселовського, С.М.Кругликова 
та С.В.Новаковського протягом 1907-1909 ррЛ Було виріше
но запросити для лекцій кращих фахівців Москви. Дали свою 
згоду на читання лекцій Ф.Ф.Горностаєв та А.Ю.Кримський. 
В.Я.Брюсов та інші. Учений взяв активну участь у створенні 
Товариства слов’янської культури. 29 березня 1908 р. він був 
присутній на установчих зборах Товариства в приміщенні Лі
тературно-художнього гуртка2. Головою Товариства було об
рано академіка Ф.Є.Корша. З самого початку його існування 
Ф.Є.Корш листувався з громадським діячем Ф.І.Гучковим з 
метою залучити російські сили до діяльності Товариства. 
(Ф.І.Гучков був братом М.І.Гучкова -  московського міського 
голови і О.І.Гучкова -  одного з лідерів “Союзу 17 октября”). 
Саме через Ф.І.Гучкова велись переговори про участь октяб
ристів в діяльності Товариства3. Воно, згідно статуту, визна
чило своїм головним завданням вивчення життя слов’ян і оз
найомлення з досягненнями слов’янської культури з ціллю 
взаємного єднання4. Ці цілі повністю підтримував і О.П.Но
вицький. Пізніше він згадував: “Коли заснувалось Товариство 
слов'янської культури, то з’явилась перспектива під назвою 
“української секції-” з’єднатись там українському гуртку і по
чати свій науковий рух”5.

Після обрання 25 березня 1909 року членом його виконав
чого комітету він все робив для посилення української течії в 
Товаристві6. Певною мірою проливає світло на складне стано
вище в товаристві лист його голови акад. Ф.Є.Корша до 
М.С.Грушевського. 10 листопада 1910 р. він писав, що до 
правління Товариства входили, крім О.П.Новицького, КЦвіт- 
ковський, Б.Кістяківський, В.Вернадський, А.Кримський і 
М.Янчук. Останньому і було доручено відкрити українську 
секцію, але вона так і не почала своєї роботи і М.Янчук від
мовився від цього обов’язку. Тоді цю справу було доручено 
присяжному повіренному МХвостову, який виглядав як неза- 
ангажований кандидат. У той же час, В.І.Вернадський не ба
жав брати на себе організацію секції, а О.Новицький разом з 
А.Кримським перестали відвідувати збори Товариства. При
чину цього О.П.Новицький пояснив Ф.Є.Коршу засиллям
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польських сил в Товаристві і тим, що організацію української 
секції доручили людям не авторитетним і до того не здатним7. 
Хоча варто зауважити, що він був присутнім на зборах і голо
сував за згадані кандидатури. Ф.Є.Корш став арбітром в кон
фліктній ситуації, що склалась, він відверто заявив, що учас
ті в боротьбі партій не бере, хоча загальнодемократичні вимо
ги та ідею федералізації Росії підтримував активно8. О.П.Но- 
вицький у приватній розмові з Ф.Є.Коршем запропонував 
кандидатуру А.Ю.Кримського на голову української секції, 
який високо цінував академіка Ф.Є.Коршал Варто зауважити, 
що А.Ю.Кримський жив в Москві досить довго (1889-1918 
рр.) і прекрасно орієнтувався в розстановці громадсько-полі
тичних сил10. Саме на початку XX століття він написав теоре
тичну працю “Що таке сучасне українство”, в якій глибоко 
розкрив суть українських домагань11. Ускладнювала ситуа
цію і позиція львівських газет та київської “Ради”, які також 
вважали, що польські сили переважили в Товаристві україн
ську течію. Ф.Є.Корш в листі до М.Грушевського наполягав 
на несправедливості таких звинувачень12.

Але по справжньому вдалося організувати роботу україн
ської секції Товариства під кінець 1909 року у зв’язку з ювіле
єм Т.Г.Шевченка. За свідченням тогочасних часописів святку
вання в Петербурзі і Москві відбувались значно ширше, ніж 
власне в Україні13. Матеріали про ці святкування помістили і 
деякі російські видання. Так, “Исторический вестник” де
тально описував святкування в Петербурзі і особливо в Мос
кві. Згадано було, як про одну з найцікавіших, і доповідь 
О.П.Новицького про художню творчість Шевченка14. Зага
лом, можна погодитись з Г.Черінь, що вони були проявом ви
сокого рівня національної свідомості українства і, безпереч
но, самого О.П.Новицького15.

Після проведених шевченківських свят 3 жовтня 1911 р. на 
засіданні української секції за пропозицією її голови 
С.М.Хвостова було вшановано пам’ять письменниці Ганни 
Барвінок та заслухано доповідь члена секції Ф.Коломийченка 
про неї. Одноголосно було прийнято рішення про організацію 
вечора в “Товаристві слов’янської культури”, присвяченого 
письменниці. Ідейною метою цього виступу було ознайом
лення громадськості Москви з цілями українського руху. Та-
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кож було ухвалено рішення про проведення українознавчих 
лекцій. Для читання цих лекцій планували запросити відомих 
науковців М.Н.Сперанського, В.І.Пічету, А.Ю.Кримського, 
О.П.Новицького та М.Г.Філянського16. О.П.Новицький спри
яв проведенню урочистих зборів до сторіччя М.Шашкевича 
29 жовтня 1911 р. Намічено членами секції провести вечір су
часної української поезії про творчість О.Олеся, П.Карман- 
ського, Г.Чупринки та засідання на тему: “Ідея українства і 
українсько-російські відносини”17. В кінці жовтня 1911 р. бу
ло обрано правління української громади, до якої увійшли 
О.П.Новицький, С.М.Хвостов, С.В.Петлюра, С.Сірополко та 
інші.

Саме зусиллями О.П.Новицького була організована науко
ва підсекція української секції Товариства слов'янської куль
тури. Про це він писав в листі 17 грудня 1911 р. до М.Ф.Біля- 
шівського. Членами її, зокрема, були відомі громадські та на
укові діячі - академік Ф.Є.Корш, Б.О.Кістяківський, М.А.Ян- 
чук, С.М.Хвостов М.Г.Філянський, О.С.Саліковськшї. 
С.В.Петлюра. Ось як О.П.Новицький інформував М.С.Гру- 
шевського про ці події: “Українська секція Товариства 
слов’янської культури так саме не багато дає надії, найбільше 
сподіваюсь тільки від наукової підсекції цієї секції, тому шо 
там на перший раз вибрано хоч не багато членів, але свідомих 
українців”18. Головою підсекції було обрано ініціатора її ут
ворення О.П.Новицького, секретарем - С.В.Петлюру1̂ .

На його думку, “найголовнішою працею підсекції мусить 
бути зібрання і виучування того, що є у Москві, що торкало
ся б до Вкраїни. Таких речей тут багато і по історії, і по пись
менності, і по штуці”211. О.П.Новицький не тільки планував 
пожвавити наукову діяльність московських українців, а і роз
робив проект статуту Українського наукового товариства в 
Москві, яке планував створити на основі наукової підсекції. 
Статут був створений за прикладом Латиського товариства та 
“Польського Дому”, що вже діяли на той час в Москві. Зага
лом, статут був типовим для тогочасних наукових товариств. 
Задумане, на жаль, повною мірою О.П.Новицький не зміг ре
алізувати з цілого ряду об'єктивних та суб'єктивних причин. 
Але варто зауважувати, що на відміну від НТШ у Львові та 
УНТ у Києві, це товариство повинно було працювати поза ме
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жами України в Москві -  одному з головних центрів росій
ської культури з багатими науковими традиціями, архівними 
та бібліотечними зібраннями.

Водночас, підсекція вела наукову та популяризаторську’ 
роботу. В січні 1912 року, наприклад, було прочитано 
С.В.Петлюрою реферат на тему: “Іван Франко -  письменник і 
діяч”. Тоді ж О.П.Новицький запропонував підсекції взятись 
за описання українських матеріалів в музеях, бібліотеках, 
церквах Москви. Ця пропозиція була схвально зустрінута і 
прийнято рішення почати цю роботу з українського мистец
тва. Але невдовзі О.Новицький серйозно захворів і працюва
ти в цьому напрямку не зміг і діяльність підсекції практично 
урвалась. Дався взнаки і сильний тиск згуртованої польської 
громади. Уявлення про тогочасні події дає лист І.Васильєва 
до Ф.Корша 14 січня 1913 р. Він нарікав на деяку відстороне- 
ність Товариства слов’янської культури від гострих громад
сько-політичних подій того часу. А на вечорах, що влаштову
вало Товариство, аудиторію складало 90 % поляків і нерідко 
виступали реакційно настроєні діячі. До того ж товариство, на 
його думку, не наголошувало на незавидному становищі 
слов’янських народів Росії21. Загалом, можна сказати, що ідея 
слов’янської єдності не витримувала випробування на той час 
в зв’язку з протиріччями, які вже встигли накопичитися.

Майже через рік після організації наукової підсекції, 13 
листопада 1912 р. О.П.Новицькому вдалося знову скликати її 
засідання (спочатку прибув на нього лише секретар підсекції 
С.В.Петлюра). Та коли все ж вдалося зібратись її членам, ре
зультати виявились невтішними -  практична роботи велась 
недостатньо і було прийнято рішення про ліквідацію підсек
ції. О.П.Новицький писав в той же день про це до М.С.Гру- 
шевського: “Коли працювати на самоті, то й підсекції не тре
ба -  можна й без неї дослати свої праці до Києва, або Льво
ва”22. Справа в тому, що члени були настільки завантажені ін
шою роботою, що підсекція виявилась, не дивлячись на всі 
зусилля О.П.Новицького, за висловом самого ученого, "мер- 
твонародженою”23. Після цього ще не раз робились невдалі 
спроби відродити український науковий осередок. Так, в 1914 
р. Олексу Петровича було знову обрано головою підсекції, 
але він, зневірившись в успіхові справи, відмовився від голо
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вування.
Ще однією структурою української громади в Москві, в 

якому брав активну участь О.П.Новицький, був гурток “Коб
зар”. Як повідомляла газета “Рада”, 6 лютого 1911 року відбу
лись перші збори комітету гуртка, на яких головою було обра
но С.М.Хвостова, товаришем голови І.О.Алчевського, секре
тарем О.П.Новицького. На цьому засіданні було вирішено 
провести виставу “Запорожець за Дунаєм” в залі Літературно- 
художнього гуртка на Шевченківські свята, в якій були задія- 
ні кращі драматичні та оперні артисти Москви. Надалі плану
валось поставити “Енеїду”, влаштувати декілька вечорів ук
раїнської музики та видавати збірники українських народних 
пісень24. І.О.Алчевський і раніше організовував вечори на 
честь шевченківських свят. Так, 22 лютого 1908 р. він, зібрав
ши ще розрізненні українські сили в дворянському зібранні 
Москви, провів артистичний вечір, де виконувались україн
ські пісні, в тому числі і хором з 200 чоловік25. Варто заува
жити, що в літературі згадується, що відомий співак був, фак
тично, головою гуртка в 1910-1912 рр., до того ж він матері
ально допомагав його діяльності. Восени зусиллями О.П.Но
вицького та інших керівників “Кобзаря” було отримано впер
ше в Москві дозвіл на постановку опери “Запорожець за Ду
наєм” на сцені Великого театру26. Та невдовзі “Кобзар” перет
ворився на музичне товариство, а не громадську інституцію, 
як того прагнули О.П.Новицький та більшість українців Мос
кви. І, за словами ученого, в ньому почали переважати не 
тільки несвідомі, а і зовсім не українці. Ось як він писав про 
це в листі до М.Грушевського: “Що до наших тутешніх укра
їнських справ, то діло поки що йде не так, як би бажалось. На 
“Кобзаря” я не маю жодної надії, навіть не тільки відрікся від 
секретарства, але й зовсім вийшов з ради...”27. Та учений піз
ніше співробітничав з “Кобзарем”, 19 і 25 лютого беручи без
посередню участь у влаштованих товариством лекціях з істо
рії українського мистецтва28.

З початком світової війни тиск на український рух з боку 
імперських властей посилився, до того ж більшість діячів ук
раїнської громади зайнялась іншою громадською роботою. 
Становище в Москві і Петрограді в часи війни дуже точно 
описав В.Г.Короленко, що відвідав столиці, в листі 12 березня
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1916 р. до М.П.Василенка: “Затихає якось творча думка... 
Життя розбилось на маленькі струмочки. Біля кожного з них 
юрмиться жменька народу за якимсь маленьким практичним 
ділом, корисним може бути для данного моменту, але важко 
враховуваним з точки зору загального прогресу ... нетерпи
мість до чужих поглядів, до сміливої думки росте”29.

Та і в тих непростих умовах О.П.Новицький брав активну 
участь у важливих громадсько-політичних справах. Серед 
найбільш вдалих проектів української громади можна назвати 
щомісячний журнал “Украинская жизнь”.

О.П.Новицький співробітничав з С.Петлюрою та редакці
єю “Украинской жизни” з самого початку існування журналу. 
Він друкує статті з українського мистецтва. Вступає в диску
сію з приводу українського архітектурного стилю30.

Учений активно співробітничав з українським тижневиком 
літератури, мистецтва і громадсько-політичного життя “Про
мінь”, що видавався в кінці 1916 р. -  на початку 1917 рр. ук
раїнською громадою в Москві. Найактивнішими його допису
вачами були Л.Бурчак, В.Винниченко, М.Грушевський, С.Єф- 
ремов, О.Олесь, О.Саліковський, Г.Чупринка. Розповсюджу
вався крім імперських столиць,в Києві, Полтаві, Харкові, Ми
колаєві, Катеринославі, Одесі, Кременчуці тощо. Редактором- 
видавцем його був Л.Сологуб 31. Встиг О.П.Новицький за не
довгий час існування журналу опублікувати розвідку “Вплив 
української архітектури на московські кам’яні церкви”32.

Коли восени 1916 р. розгорнуло свою діяльність Москов
ське товариство допомоги населенню південних губерній Ро
сії, що постраждало від війни, учений, як міг, допомагав зем- 
лякам-українцям. О.П.Новицький з цією метою вирішив орга
нізувати виставку українських художників, залучивши до 
участі в ній митців Києва, Харкова а також Москви та Петрог
рада.

Надалі, перебуваючи в Криму, О.П.Новицький не полишав 
громадських справ. Він брав участь в охороні пам’яток, зай
мався бібліотечною справою, зорганізував народний універ
ситет, упорядковував музейні збірки. Та найбільше виявилась 
громадянська позиція ученого в Києві, після обрання його 
дійсним членом ВУ\Н.

Так, він серед інших науковців ВУАН підписав звернення
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до Президії ВУЦВК на захист М.П.Василенка, який був за- 
рештований у зв’язку з сумнозвісним процесом “Центра 
дій”33. ВУАН загалом п’ять разів надсилала звернення до 
владних органів. І тоді ці звернення ше принесли бажаний ре
зультат. М.П.Василенка було помилувано в грудні 1924 р.34. У 
той же час О.Новицький піклувався і про свою ученицю і 
співробітницю Н.А.Коцюбинську, яка працювала під його ке
рівництвом в Археологічному інституті і Кафедрі українсько
го мистецтва35. 24 грудня він повідомляв про стан справи 
Н.А.Коцюбинської А.Ю.Кримському. Вже через день, він пи
сав А.ІО.Кримському про те, що вони з С.О.Єфремовим звер
нулись до НКВС, де просили зважити на стан здоров’я заа
рештованої та на брак працівників в галузі мистецтвознавс
тва36. Щоправда, звільнили її лише в 1925 р.37.

Одночасно його, як і інших діячів науки та культури, непо
коїли процеси, що відбувались у вищій освіті. Розширення 
мережі вузів вимагало кваліфікованих кадрів викладачів. Так. 
виникла проблема висуванців з виробництва, що становили 
значну частину викладачів. Основними критеріями при їх до
борі було соціальне походження, партійність, участь у “соціа
лістичному будівництві”38. Тому, в січні 1927 р., його підпис 
стояв першим у зверненні київських науковців та діячів мис
тецтва до наркома освіти В.Затонського та ЦК КП(б)У в спра
ві Київського художнього інституту. Під цим зверненням під
писались, крім О.П.Новицького, академік С.О.Єфремов, ху
дожник Ю.С.Михайлів та інші, загалом 24 особи. У звернен
ні зазначалось: “Ми, митці і громадяни, сміло й відверто під
носимо свій голос проти тих недоцільних експериментів, що 
відбуваються в осередкові української культури -  м. Києві у 
великому своїм значенням мистецькому закладі -  Київському 
Художньому інституті”39. Далі в зверненні наголошувалось 
на низькому рівні знань та надмірному захопленні новітніми 
закордонними зразками, ігноруванні традицій українського 
народного мистецтва. Невисокий рівень студентських виста
вок спонукав О.П.Новицького та інших діячів культури звер
нутись до влади: “На професорських посадах сидять неквалі- 
фіковані, або мало кваліфіковані недосвічені особи, щ о... час
то й густо не отримали навіть фахової освіти (за незначними 
винятками)..., які часто нічим не відрізняються від рядового
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аматора; та до того всього багато професорів цілком одверто 
виявляють своє вороже відношення до української культури і 
цим негативно впливають на студентську молодь”40. О.П.Но- 
вицький і його однодумці пропонували створити особливу ко
місію за участю професійних та громадських представників 
не з складу викладачів Художнього інституту, яка б обслідува
ла стан справ. На це звернення влада відреагувала дещо по ін
шому, ніж сподівались автори звернення. В середині лютого 
1927 р. з Харкова приїхала урядова комісія. Але налагодити 
контакт з громадськістю вона не змогла. Ось як пише про це 
в своєму щоденнику 17 лютого С.Єфремов: “На сьогодні ме
не запросили на розмову з тими “чинами”. Я одмовився, бо 
серед них -  Ю.Коцюбинський, особа, з якою не хочу зустріча
тися навіть у справах мистецтва. Його зацікавлення до мис
тецтва можна наочно побачити на вівтарній частині великої 
Лаврської церкви, де обведено лініями сліди від тих набоїв, 
шо послав він у 1918 р. А це тільки маленький слід його заці
кавлення...”41. Зрозуміло, що і О.П.Новицький, який очолю
вав пам’яткоохоронні структури ВУАН, теж не міг контакту
вати з харківською комісією. В крайньому разі, не вдалося 
знайти документального підтвердження цьому.

Серйозним випробуванням громадянської мужності 
О.ГШовицького були часи ідеологічного цькування інтеліген
ції та науковців в кінці 20-х - на початку ЗОх рр. Влада, пар
тійні органи намагались використати високий авторитет нау
ковців в суспільстві у власних інтересах. О.П.Новицький 
став вигідною кандидатурою для використання у виправданні 
в пресі політики правлячої партії. Це підтвердили події, 
пов’язані з публікацією в газеті “Хельсінкі Саномат” 16 груд
ня 1928 р. відкритого листа фінського професора А.М.Таль- 
грена. У ньому відомий учений, член багатьох європейських 
академій, а також і ВУАКу, звертав увагу на придушення сво
боди наукової творчості в СРСР - публікації статті академіка 
С.Жебелева в закордонних виданнях, його звільнили з посади 
віце-президента Академії історії матеріальної культури та 
вислали в Наримську область. Цей лист був передрукований в 
газеті “Известия” 24 січня 1929 р. разом з відповідями акаде
міків С.Ольденбурга, С.Жебелева і Н.Марра. Ці непересічні 
учені змушені були всіляко відмежовуватись від наведених
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фактів42.
Варто відзначити як оцінював ці події С.О.Єфремов. В що

деннику за 27 січня 1929 р. він писав: “На фоні спокійного, 
повного гідності листа Тальгрена тим гірше виглядають лука
ві витвори Ольденбурга, лакизька брехня Жебелева та боже
вільне бурмотання Марра”43. Академік С.О.Єфремов хоч, як 
завжди, дуже категоричний в своїх оцінках, але не далекий від 
істини. Так як проф.Тальгрен був членом ВУАКу, примусили 
написати відповідь і О.П.Новицького. 27 січня в київській 
“Пролетарській правді” разом з коментарем подій, звісно, на 
користь влади, була вміщена коротка відповідь О.П.Новиць
кого. Важко було написати її немолодому академікові, про це 
свідчить чернетка зі значною кількістю виправлень44. Але ос
новний акцент зробив він на розвиткові пам’яткоохоронної 
роботи в Україні після революції, а не на цькуванні колеги45. 
І знову звернемось до щоденника С.О.Єфремова: “І нашого 
Ол[ексія] Щетровича] Новицького примусили написати від
повідь Тальгренові. Теж не дуже гідна й розумна, але хоч без 
подлостей: приїздіть, каже, та й самі побачите, як ми живемо. 
Це добре: побачив би багато, про що говорити це вільно”46.

Важко було написати О.П.Новицькому і крихітну замітку 
“Справа “СВУ” викликає гостре обурення кожного громадя
нина УСРР” в “Пролетарській правді”. Вдвічі важче це було 
зробити з огляду на близькі стосунки з акад. С.О.Єфремо- 
вим47. Всеукраїнське товариство культурного зв’язку з закор
доном 13 грудня 1930 р. звернулось до О.П.Новицького з про
ханням надати відгук на процес “Промпартії”48. Саме в той 
час товариство готувало брошуру про цей гучний процес над 
технічною інтелігенцією, де крім матеріалів самого процесу, 
планувалось вмістити інтерв’ю видатних наукових та громад
ських діячів. Цікаво, що відповідь О.П.Новицького була в дві
чі меншою, ніж саме запрошення. Наведемо її повністю: “Не 
буду я торкатися самого процесу “Промпартії-” - за це дуже ба
гато вже говорилось, але не можу не підкреслити позитивно
го боку цієї справи: не вітати шляхетного вчинку нашої влади, 
яка з почуттям своєї непереможної сили дарувала життя сво
їм ворогам. Кращої відповіді не можна було дати”49.

На основі всього вищесказаного можна підсумувати, що 
громадська діяльність О.П.Новицького на кожному з етапів 
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його життєвого шляху відображала його наукові уподобання. 
В московський період життя -  це, перш за все, культурницька 
діяльність, спрямована на вивчення і пропаганду здобутків 
української культури. Проявом справжнього патріотизму і 
громадянської позиції була участь в діяльності української 
громади та намагання налагодити наукову роботу україн
ських сил в Москві, участь у виданні журналів “Украинская 
жизнь” і “Промінь”. Перебуваючи в Криму в надзвичайно 
тяжкому становищі, все ж О.П.Новицький не припинив гро
мадських справ і організував народний університет, самовід
дано рятуючи книжкові скарби в полум’ї громадянської війни. 
І в Києві, працюючи в ВУА.Н, він займав активну громадську 
позицію. Та в кінці 20-х- на поч. 30-х рр. він був змушений, як 
і більшість науковців, поступатися під тиском влади, все ж 
зберігши людську гідність. 1 11
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Бабенко Людмила Леонідівна —  
аспірант відділу регіональних проблем України, на
родилась у 1957 році на Кіровоградсцині. У 1979 році 
закінчила історичний ф акул ь тет Полтавського 
державного педагогічного інституту ім.В.Г.Королен- 
ка. Трудову діяльність розпочала вчителем історії 
середньої школи. 3 1987 р. перейшла на посаду стар
шого викладача Полтавського педагогічного інсти
туту. У 1992 році захистила дисертацію кандидата 
історичних наук (науковий керівник — доктор істо 
ричних наук, професор ЄЖСкляренко). Нині доцент 
кафедри історії та кооперативного руху Полтав
ського кооперативного інституту. Член Полтав
ської спілки краєзнавців. Автор 60 наукових праць, в 
тому числі співавтор двох монографій. Досліджує 
проблеми теорії та історії краєзнавства.

ДЖЕРЕЛА XVII СТОЛІТТЯ I1PQ СТАНОВИЩЕ 
ЖІНКИ У ГЕТЬМАНСЬКІЙ УКРАЇНІ

О д н і є ю  і з  рис української ментальності, яка має глибокі 
історичні корені, є шанобливе ставлення до жінки. Протягом 
віків у народній свідомості формувалися світошядні засади 
особливого статусу жінки-матері, що відбилося у фольклорі,
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літературі, історичних документах. Відступництво і зрада ма
тері та Батьківщині вважалися найтяжчими злочинами, за які 
карали смертю, а прокляття матері, за народними уявленнями, 
не міг зняти сам Господь Бог. За свідченнями багатьох як віт
чизняних, так і зарубіжних істориків жінки в Україні користу
валися набагато більшою свободою, ніж у будь-якій іншій єв
ропейській країні. Вони були не тільки дружинами високо
поставлених чоловіків із українських князівських родів, 
шляхти чи козацької старшини, а й самі були політиками, уче
ними, митцями. Вони навіть у військовій галузі за певних обс
тавин не поступалися перед чоловіками. Анонімний поль
ський хроніст приходить до висновку, що характер і соціаль
на поведінка українки, її любов до свободи є продуктом кон
кретно-історичних обставин народного життя: “Тут (в Україні 
— авт.), в місцевості, сповненій небезпеки, в становищі без
перервної загрози жінці доводилось ставати на захист сімей
ного вогнища, на оборону домашнього скарбу... Особливі 
умови життя на окраїнах сильно впливали на здібності і ха
рактер жінки, виробляли з неї енергійну, напівчоловічу нату
ру, готову на найтяжчі випробування, не падати перед ними 
без боротьби”1. Не раз жінка пліч-о-пліч з чоловіком брала 
участь у військових походах, переслідуванні ворога, вправно 
користувалася своєю силою, вміла стріляти, була невтомним 
вершником. Автор захоплено порівнює її з легендарними ама
зонками, місце поселення яких ряд істориків локалізує в ба
сейні Дніпра. “Чи не від цих, загублених в тумані віків, про
тотипів унаслідували любов до воєн і наші українські герої
ні?” — розмірковує автор2.

Високу оцінку моральних, інтелектуальних, фізичних 
якостей українських жінок знаходимо в Г.Л. де Боплана. Він 
відзначає не лише красу і горду, незалежну вдачу, але й скром
ність, сумлінність, стриманість у поведінці, суворе дотриман
ня норм моралі та звичаєвого права. Боплана вразив існуючий 
в козацькій Україні звичай: “наперекір усім народам, не хлоп
ці сватають дівчат, а дівчата пропонують їм свою руку і рідко 
не досягають своєї мети”3.

На відміну від Г.Л. де Боплана, який прожив в Україні 17 
років (1630—1647), секретар антіохійського патріарха Мака- 
рія III Павло Алеппський подорожував по українських землях
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всього 100 днів. Проте його пильні спостереження виокрем
люють особливий статус жінки. Він пише: “По всій козацькій 
землі ми помітили прегарну рису, що нас дуже здивувала: 
жінки вміють читати, знають порядок богослужби та церков
ний спів. Вони гарно повдягані, зайняті своїми справами, ніх
то не кидає на них нахабним оком”4.

Вміння відстояти свою гідність, рівність чоловіка та жінки 
у громадському житті та сімейному побуті, веселу вдачу, во
лодіння мистецтвом гарного співу і запального танцю, витри
валість і помірність у вживанні спиртних напоїв відзначає у 
поведінці українки помічник шведського посла Я.Гільдеб- 
рант, який побував в Україні у добу Хмельниччини5.

Жінка завжди на різних життєвих шляхах і перехрестях 
стояла на боці милосердя, несла в собі любов і родинне теп
ло, була готова на самопожертву. Чесноти українок визнава
ли навіть російські самодержці, заохочуючи з ними шлюби 
росіян. Про це, зокрема, свідчить таємний указ імператриці 
Анни Іоанівни правителю Малоросії князю Шаховському, в 
якому зазначається: “За притояное и полезное рассуждает- 
ца, дабы оной малороссийский народ охоту имел своитца и 
в свойство вступать своих дочерей с нашим великороссий
ским народом”6.

Уявити правове становище жінки у суспільстві козацької 
доби дає змогу також уявити документ унікального характеру 
— “Актовые книги Полтавского городового уряда XVII в.” у 
трьох книгах. Вони були впорядковані В.Модзалевським і 
опубліковані Полтавською ученою архівною комісією у 
1912—1914 рр. У документах, що є протоколами уряду другої 
половини XVIII ст., відображена стисла хроніка подій правни
чого характеру. Про їх джерелознавчу цінність Орест Левиць- 
кий писав: “Навряд чи знайдуться інші судові акти, що так 
яскраво і повно відображають у собі життя народу, як саме 
малоросійські”. Урядовцям доводилося займатися переважно 
справами про крадіжки худоби, сіна, одягу, самовільне захоп
лення грунтів, торговельні операції, сусідські сварки тощо. 
Серед них знаходимо чимало статей, які характеризують жін
ку як суб’єкт правових стосунків. їх аналіз дає підстави зро
бити висновок, що вона не виключалася із системи соціально- 
економічних і правових відносин, виступаючи рівноправним
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правовим суб’єктом. Жінка могла займатися купівлею-прода- 
жем, передавати будь-яке майно у спадок, порушувати клопо
тання про відновлення прав власності, що цілком відповідає 
типу соціальної поведінки, сформованому всією поперед
ньою історичною епохою.

В одній із справ йдеться про те, що Мотря Степаниха Чи- 
гиринка із доброї волі продала міщанинові пану Хомі Гури- 
новичу свій власний будинок, який знаходиться у Полтаві 
на Пробитій вулиці за 80 кіп польських монет. Анна Добро- 
мерська продала війтові Семену Яременку власний будинок 
із двором за 300 кіп литовських монет. 9 вересня 1666 року 
Любка Стециха продала хату із нивами і пасовищами, при
чому хата була продана в обмін на двох волів7. Полтавки 
XVII ст. мали у своїй власності не тільки будинки та угіддя, 
але й ставки, млини, садки, сіножаті, левади, худобу, чим 
вміло порядкували. У справах не вказується, з яких причин 
продавалася нерухомість, але, як відомо із інших джерел, на 
це штовхала фінансова скрута, борги, зміна місця прожи
вання, одруження тощо.

Жінки займалися також і купівлею. 22 квітня 1666 року 
Настя Ребнюдчиха придбала у Тишка Мокренченка будинок 
за 12 кіп литовських монет. А Семен Горбань продав Трохи- 
мовій Іскрівні сіножать і острівець.

Досить часто в Актових книгах зустрічаються справи, в 
яких жінки передають майно у спадок або відновлюють пра
ва власника. Зокрема, 20 червня 1676 р. Параска Веприківна 
Сидориха разом з сином Іваном сповістила уряд, що перед 
Виговщиною із своїм чоловіком Сидором і братом Іваном ку
пили хутір із садком за ЗО кіп. Під час пожежі міські книги 
згоріли і купчу вони втратили. Тепер господиня просить уза
конити цю купівлю, що за постановою суду і було зроблено. 
Полтавки виступали у судах як свідки, і їх слово важило при 
винесенні вироків (справи 182, 188, 191)8. Поряд з цим, дру
жина нарівні з чоловіком виступала і у ролі позивача: у спра
ві 19-й читаємо: “Семен Колій з жоною Анною скаржаться”.

Отже, майнова рівноправність жінки і чоловіка була харак
терною ознакою суспільного життя України. Часопис “Киев
ская старина” робить висновок, що живі образи українських 
жінок становлять “...повний контраст типу жінок XVI—XVII
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ст. у Московській Русі. Не можна виміряти жінку південно- 
руську по масштабу московському, за рисами “Домострою” і 
“Побуту російських цариць XVII ст.”5'. Чимало прикладів на 
підтвердження цього ми можемо знайти і в художній літерату
рі. Зокрема, Пантелеймон Куліш у романі “Чорна рада” писав: 
“...була пані ввічлива: знала як до кого з речами обернутись і 
вміло за чаркою вела розмову”.

Водночас, історичні факти свідчать, що не завжди сус
пільство ставилося із належною повагою до жіночої полови
ни. Не ідеалізуючи становище жінки, зазначимо, що нерідко 
вона терпіла утиски, ставала об’єктом людських пересудів, 
жертвою кримінальних злочинів. У березні 1668 р. розгляда
лася справа про вбивство дружини у нетверезому стані Хвесь- 
ком Щербиною. 12 лютого 1669 р. стало відомо про отруєння 
матері Ясі Заводовського сусідкою, яка під час свята почату
вала її пивом, отруєним сріблом живим (ртуттю). З декрету 
останньої судової справи довідуємося, що, згідно із розділом 
одинадцятим, артикулом шістдесятим “хто бы людей яким 
способом о смерти приправил, горлом имеет каран быти”10.

Потрапляючи у матеріальну скруту, а іноді й свідомо, жін
ки займалися крадіжками або перепродажем крадених речей. 
Так, року 1664, місяця листопада, 20 дня невідома нам баба 
Палажка добровільно зізналася, що Гаврило провів її в Решс- 
тилівку, де вона хотіла продати крадену сукню. Суд постано
вив: бабу Палажку стратити, а Гаврила покарати “злодейскою 
виною” (грошовий штраф)11. Суд виявився надзвичайно суво
рим, охороняючи недоторканість власності, і невблаганним 
при складанні вироку.

Нерідко жінки зверталися до суду за вирішенням майно
вих суперечок між сусідами і членами однієї родини. У побу
ті під час конфліктів і сварок жінка потерпала від образ, а іно
ді й побоїв. Досить звичним явищем у XVII столітті стали 
“непорозуміння” між тещею і зятем, схожі на справжні міжу
собні війни. При всій недосконалості і ймовірному суб’єкти
візмі, суд був тією інстанцією, де жінка шукала захисту своєї 
гідності, доброго імені, заплямованих недоброзичливцями. 
Що ж могло стати приводом звертання до суду? Оришку Мо- 
ломийчиху обізвали негідницею; Солоха Іскриха скаржилася 
на зятя, який ображав її у власному домі тощо.
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Суд ставився суворо до тяжких кримінальних злочинів, 
спрямованих проти особи. Хвенна Федориха скаржилася на 
шістьох чоловіків, що прийшли до її хати, сподіваючись ве
чорниць. Зустрівши відмову, почали знущатися із чоловіка 
господині, поки не забили його досмерті. У відповідності із 
вироком — винуватців стратили, а їх майно віддали вдові.

Актову книги не замовчують і факти про злочини проти 
жінки на статевому грунті. Народна мораль і звичаєве право 
суворо засуджували подібні вчинки, а тяжка доля збезчещеної 
дівчини слугувала своєрідним уроком у системі сімейної пе
дагогіки. Ставлення до тих, хто посягнув на жіночу честь, бу
ло надзвичайно суворим, що підтверджують Актові книги. 
Виявлено лише дві статті, в яких іде мова про згвалтування 
дівчини. У першому випадку (стаття 70) жертвою стала не
повнолітня Христина Вакуловна, яку кривдник не тільки “па- 
ненства збавив”, а й обманним шляхом заволодів значною су
мою грошей (сто золотих). Зазнала наруги також дочка Васи
ля Мушуровцева Євдокія з Тахтаулового (справа 186). Суд 
постановив: “Абы тая злость промеж христиан не множилась, 
гвалтовних иметь быти каран горлом”' 2.

Рівноправне становище жінки підкріплювалося її правом 
ініціювати розлучення з чоловіком. Як засвідчують матеріа
ли “Трудов этнографо-статистической экспедиции в Юго- 
Западный русский край”, звичай звертання жінки із скарга
ми до представників влади та в суди був дуже поширеним. 
Головною причиною, як правило, виступало пияцтво чоло
віка, — рідше — подружня зрада, хоч церква і не вважала це 
підставою для розлучення. Але світський, народний погляд 
на шлюб, як на поєднання двох люблячих і рівноправних 
осіб, переважив церковний, взявши жінку під захист і виз
навши її право самостійно вирішувати долю своєї сім’ї. 
Процедура розлучення відбувалася за взаємною згодою піс
ля попереднього обговорення у колі родичів чоловіка та 
дружини. Останні давали один одному “розлучні листи”, у 
яких визначали, до кого переходять діти. Після цього зано
сили розлучний лист у міську актову книгу, і процес вва
жався закінченим. Колишнє подружжя мало право брати но
вий шлюб. І хоч церква поступово узурпувала контроль над 
процесом розлучення, ще й у XVIII ст. зустрічалися випад
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ки вільних розлучень із згоди міських судів.
Із матеріалів Актових книг перед нами постає не тільки ра

ціональна господиня, дбайлива мати, вірна дружина, але й 
жінка *— порушниця морально-етичних норм, вчинки якої ме
жують з кримінальними злочинами. Серед них найчастіше 
зустрічаються дітовбивство, пияцтво, подружня зрада. Якщо 
за перше жінку чекала найвища міра покарання, то за останнє 
{справа 100) — жінку приковували до стовпа на площі і на 
очах присутніх били двома киями, “абы ся тая содомия не 
множила...’’. Звичаєве право засуджувало і сексуальні збочен
ня, які траплялися серед жіноцтва. Наприклад, полтавка иа 
ім’я Варка називала себе Григорієм, одягалася і поводила се
бе як чоловік і, зрештою, одружилась із Куликовою Марією, 
яку “склонила к плотскому беззаконию”. У присуді зазнача
ється, що хоча Варка й визнала себе винною, однак поваги до 
себе не заслуговує і “...да будет проклята”13.

Суворим було ставлення батьків до власних дітей, які від
значалися негідною поведінкою. Зокрема, Настасія Забіла 
висловлює у листі до свата, колишнього лубенського полково
го осавула Андрія Петровського, глибоку стурбованість із 
приводу поведінки дочки, яка, будучи одруженою з його си
ном, збирає до себе “непотребных жонок и с ними гуляние 
справляет”, а про дітей і господарство не дбає. То ж вона, як 
мати, просить свата покарати невістку, утримати від амораль
ного способу життя, худобу і майно зберегти до повноліття 
внуків, а дочці нічого не давати14.

У народних легендах та переказах зустрічаємо образ гріш
ної матері, яка за свою жадібність відбуває муки в пеклі, бо 
“була багата та скнара, що від неї ніхто шматка хліба не ба
чив”. Народна мораль вчить, шо від гріхів звільняється той, 
хто допомагає бідним та убогим, поминає померлих, дотри
мується святих заповідей15.

Отже, поведінка жінки, обумовлена певними життєвими 
обставинами, індивідуальними психофізіологічними особли
востями, не завжди була сумісною із нормами людської мора
лі та звичаєвого права. Проте такі явища були нетиповими, 
зустрічали одностайний осуд. Добропорядність у поведінці 
жінки завжди відігравала пріоритетну роль. Високу її оцінку 
ми знаходимо як у вітчизняних, так і зарубіжних дослідників.
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Одним із найяскравіших прикладів може служити правовий 
звичай, що побутував в Україні у козацькі часи, коли засудже
ного до страти козака могли помилувати, якщо котрась із дів
чат погоджувалася вийти за нього заміж. Існувало кілька пра
вил щодо цього звичаю. Зокрема, рятівницею могла стати ли
ше ввічлива, чесна, цнотлива дівчина. Засуджений міг відмо
витись від шлюбу, і тоді присуд приводився в дію.

Документальні свідчення XVII ст. є важливим джерелом 
вивчення становища жінки у середньовічній Україні. Вона не 
була виключена із. системи соціально-економічних, торговель
них і правових відносин, була їх рівноправним суб’єктом. 
Проте нерідко жіноцтво потерпало від утисків та порушень 
своїх майнових та особистих прав, страждало від деспотизму 
близьких людей у сімейному побуті. Але це випливало не з 
факту належності до жіночої статі, а із наявності у суспільс
тві станових, соціально-політичних протиріч, ‘"темних” сто
рін народного світогляду.

Нашу сучасницю, попри всі економічні негаразди, значно 
менше лякають ці фактори. Вона стала емансипованою, еко
номічно незалежною від чоловіка і позбулася багатьох соці
ально-психологічних обмежень, які тяжіли над жінкою ХУП століття. * 11

* Киевская старина. - 1883. - №6. - С. 271.
2 Там само. - С. 269.
3 Г.Л. де Боплан. Опис України. - К., 1990. - С. 74.
4 Січинськии В. Чужинці про Україну. - К., 1992. - С. 83.
5 Там само. - С. 96-97.
6 Киевская старина. - 1905. - №10. - С. 1.
7 Актовые книги Полтавского городового уряда XVII в. Вып. 1. 

Справы поточные 1664-1671 гг. - Чернигов, 1912. - С. 45, 62, 70.
8 Актовые книги... Вып. 3. Справы въчистые. 1672-1680 гг. - 

Чернигов, 1914.-С . 56, 58.
9 Киевская старина. - 1883. - №6. - С. 268.
19 Актовые книги... Вып. 3. - С. 98.
11 Там само. - Вып. 1. - С. 13.
^  Там само. - С. 186.
13 Киевская старина. - 1898. - №5. - С. 40-41.
14 Там само. - 1899. - №4. - С. 4-5.
15 Там само. - 1893. - №6. - С. 195-198.
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Шевчук Олександр Анатолійович —  
пошукач відділу регіональних проблем історії України. 
Народився у  1973 р. в м.кам’янець-Подільському. У і 995 
році закінчив історичний ф акультет Кам'янець-По- 
оільського державного педагогічного університету. 
Трудову діяльність розпочав у  Головній редколегії нау
ково-документальної серії книг "Реабілітовані історі
єю ". Нині викладач кафедри історії України, політоло
га і культурології Подільської аграрної академії. У 1998 
році захистив дисертацію на тему: “Національно- 
культурний рух в Україні (друга половина 50-х—  поча
ток 90-х рр. хх cm.)" (науковий керівник - академік 
П.Т.Тронько). Автор 10 наукових праць.

ДО ПИТАННЯ ПРО БОРОТЬБУ 
НАЦОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

ДІАСПОРИ ЗА  УКРАЇНСЬКУ МОВУ
(60-80 рр. XX ст.)

Протягом тривалого часу національно-культурні ініціати
ви української діаспори залишалися поза увагою українських 
істориків, або висвітлювалися лише з негативного боку. В 
умовах панування тоталітарної системи, виключна заангажо- 
ваність і заполітизованість не дозволила належним чином оці
нити роль наших співвітчизників за кордоном не лише у збе
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реженні власної самобутності, а й у ствердженні прогре
сивних, демократичних тенденцій в Україні. Наскільки ва
гомий цей внесок, свідчить уже сама чисельність україн
ської діаспори у світі. Як відомо, в Австралії, країнах Аме
рики, Західної та Східної Європи проживає понад 5 млн. 
українців, близько 7 млн мешкає у країнах СНД і Балтії. 
Таким чином за статистикою на трьох українців, що про
живають на історичній Батьківщині, припадає щонаймен
ше один, який живе за її межами1.

Значна кількість українців (близько 1 млн.чол.) прожи
ває у США, де перші українські поселення з'явилися ще у 
XVII ст., у Канаді, яка налічує на сьогодні близько 1 млн. 
українців. Організоване їх розселення розпочалося в ос
таннє десятиріччя XIX ст. У Бразилію перші переселенці 
почали прибувати у 1872 році. Зараз їх кількість в цій кра
їні нараховується приблизно 350 тис. чол. На землю Ар
гентини переселенці вперше ступили у 1897 р. На початку 
90-х рр. XX ст. загальна кількість аргентинських українців 
і осіб українського походження становила 250 тис.чол. 
Приблизно 15 тис. українців проживає в Уругваї, 12 - Па
рагваї, близько 3,5 тис. - Венесуелі.

Чимало українців мешкає у Центральній і Західній Єв
ропі. Причому найбільш численна їх група (350-500 
тис.чол.) перебуває у Польщі. У Румунії за переписом, 
проведеним у середині 70-х рр. налічується 70 тис. укра
їнців, однак на думку фахівців, кількість українців тут до
сягає 250 тис. чол. Понад 150 тис. наших співвітчизників 
мешкає у Чехії та Словаччині, понад 60 тис. - у країнах ко
лишньої Югославії, біля 40 тис. - у Франції, більше 35 тис. 
- у Англії. Кількісно невеликим є українське населення 
Австралії і Нової Зеландії, де українців нараховується 
трохи більше 35 тис. чол.

Найбільш значне число українців і осіб українського 
походження знаходиться у Російській Федерації - до 5 
млн.чол., Казахстані - за різними джерелами від 900 тис. 
до 2,4 млн., Молдові - до 650 тис.чол., Білорусі - від 200 до 
500 тис.чол., Латвії - більше 90 тис. чол., Естонії - до 48 
тис.чол., Литві - до 44 тис.чол. Всього українці розселені 
у більш ніж 40 країн світу2.
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З різних, як суб'єктивних, так і об'єктивних причин, 
опинилися наші співвітчизники за кордоном. Переважна 
більшість з них не порвала свого зв'язку з Україною, шу
кала можливості брати участь у її політичному, економіч
ному, науковому і культурному житті. Прагнення україн
ської діаспори добре, на нашу думку, висловив на засідан
ні Української Головної Визвольної Ради Микола Лебідь, 
який зазначив: "Завдання наші як еміграції є і повинні бу
ти спрямовані, щоб прагнення до повної державності і не
залежності нашого народу були визнані світом і срітовими 
демократичними колами, як легітимні прагнення, щоб ук
раїнський народ і українську проблему не трактували як 
"внутрішнє питання Росії... Нашою цілісною, всесторон- 
ньою роботою ми маємо впливати на процеси в Україні, 
підтримувати легітимні вимоги народу, говорити від його 
імені там і тоді, коли він сам неспроможний говорити, ви
давати наукові, публіцистичні, літературні та мистецькі 
твори, які не можуть появитися друком на Україні, протес
тувати суцільними силами проти всіх утисків і злочинів..., 
які режим застосовує проти нашого народу"3.

Виходячи з подібних міркувань, українська діаспора 
активно підтримувала національно-визвольний рух, пра- 
возахисні організації, окремих дисидентів, привертала 
увагу міжнародної громадськості до нагальних потреб 
своєї історичної Батьківщини. Не меншу зацікавленість 
наших співвітчизників за кордоном викликали проблеми 
розв'язання національно-культурних питань, задоволення 
духовних потреб українського народу.

Винятково болюче сприймалася у діаспорі політика ру
сифікації України, яка у другій половині 50-80-х рр. наби
рала своїх нових обертів. Серйозну стурбованість у зв'яз
ку з цим висловив на IV сесії УНРади у 1957 році прези
дент Української Народної Республіки в екзилі Степан 
Витвицький, який заявив, що Державний Центр України в 
екзилі одним з наріжних каменів своєї діяльності вважає 
боротьбу за українську мову, яка є "образ народу, формою 
вислову ставлення людини до Бога, Всесвіту і до інших 
людей"4 . Він також закликав українську інтелігенцію у ді
аспорі домагатися забезпечення прав української мови у
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школах, установах культури, видання енциклопедичної та 
словникової літератури^ вимагання "українізації культур
ного життя на Україні"5 .

Завдання протидії русифікації України активно обгово
рювалися на Світових конгресах вільних українців 
(СКВУ). Перший з них відбувся 12-19 листопада 1967 ро
ку у Нью-Йорку і зібрав понад тисячу делегатів із США, 
Канади, Аргентини, Бразилії, Венесуели, Чилі, Франції, 
Німеччини, Італії, Нідерландів, Люксембургу, Бельгії, 
Австралії і Швейцарії. Як відзначили делегати і гості Кон
гресу, його вагу і значення треба розглядати в аспекті двох 
центральних завдань, що стоять сьогодні перед україн
ською діаспорою у західному світі, а саме: збереження ет
нічної та духовної самобутності еміграції й її моральної та 
політичної допомоги українському народові6.

Серед документів, які поширювалися на І Конгресі 
СКВУ була заява викладачів американських коледжів, уні
верситетів і наукових працівників українського походження 
"Про сучасну ситуацію на Україні". Останні вимагали від 
політичного та державного керівнитцва СРСР та УРСР:

1. Надати українській мові статусу державної мови в 
УРСР.

2. Впровадити українську мову, як мову навчання в усіх 
школах УРСР.

3. Реабілітувати культурну спадщину України в усій її 
повності й усунути всі перешкоди у дослідженнях україн
ської історії та культури.

Згадана заява була направлена Генеральному секрета
реві ЦК КПРС Л.І.Брежнєву, Голові Верховної Ради СРСР 
М.В.Підгорному, Голові Ради Міністрів СРСР О.М.Коси- 
гіну, міністру закордонних справ СРСР А.А.Громику, пер
шому секретареві ЦК Компартії України П.Ю.Шелесту'.

Чільне місце займало обговорення проблем русифікації 
України, збереження рідної мови у роботі також II Світо
вого Конгресу вільних українців, який проходив у Торон
то (Канада) 1-4 листопада 1973 р. Основними доповідями 
на його засіданнях стали: "Становище на Україні і завдан
ня українського національного співтовариства у вільному 
світі", "Методи збереження української національної суб
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станції і розвиток культурного суспільного життя україн
ців в країнах їх поселення". Спеціальні семінари у рамках 
Конгресу обговорювали теми: "Роль молодого покоління в 
русі опору на Україні і його вплив на українську молодь у 
вільному світі" та "Русифікація університетів і вищих уч
бових закладів на Україні"8 .

Велику допомогу у підготовці Конгресу надавав його 
організаторам уряд і парламент Канади. Так, до складу ор
ганізаційного комітету входив сенатор П.Юзик, який очо
лював комісію по зв'язкам з "неукраїнським світом". Хо
дом підготовки Конгресу цікавився колишній прем'єр-мі
ністр Канади, член парламенту О.Дифенбейкер, лідер 
прогресивно-консервативної партії Р.Стенфільд, міністр у 
справах національних культур С.Хайдаш. Останній запев
нив українську громаду, що уряд Канади надаватиме до
помогу всім національно-культурним починанням зару
біжного українства 9

За підтримкою уряду, дипломатичних кіл США та Ка
нади у листопаді 1979 р. був проведений III Світовий Кон
грес вільних українців, на який зібралося понад 700 деле
гатів з 11 країн світу. На форумі була прийнята резолюція 
про деколонізацію Радянського Союзу, яка включала у се
бе вимогу ліквідації будь-якої дискримінації української 
мови10.

З метою висловлення протесту політиці русифікації ук
раїнська західна діаспора широко використовувала і інші 
міжнародні заходи. Зокрема, гучно прозвучав її голос під 
час Світової Асамблеї молоді при ООН, яка відбулася у 
липні 1970 року у Нью-Йорку. Причому не останню роль 
відіграла у цьому позиція самої офіційної української де
легації. Так, ще до відкриття Асамблеї її організатори по
відомили відповідних представників СРСР, шо для делега
ції з УРСР запрошено перекладача з української на англій
ську мову. Проте, прибувши, українська делегація заяви
ла, що вона під час сесії розмовлятиме російською мовою. 
Американські україномовні органи друку з гіркотою іро
нізували: "Гідний подиву М.Чоломбитько, голова "україн
ської делегації" і ті, шо над ним сидять, за таку негідну по
ведінку. Можна нагадати "українській молоді", що навіть
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М.Підгорний, прибувши свого часу на сесію Генеральної 
асамблеї ООН, говорив українською мовою. Чому україн
ська "молодь" не пішла хоч би за його прикладом?"11

На противагу офіційній українській делегації, принци
пово іншу позицію зайняли українські студенти з Нью- 
Йорку, які поширили серед делегатів Асамблеї заяву, в 
якій протестували проти:

1. Примусового вживання російської мови у вищих уч
бових закладах України.

2. Виключення з вищих учбових закладів у Києві. 
Львові, Дніпропетровську, Харкові та інших містах сту
дентів за їх протест проти дискримінації української мови, 
культури, русифікації України і домагання здійснити пра
ва людини, що забезпечені Конституцією СРСР і УРСР.

"Ми вимагаємо відновлення українізації в усіх ділян
ках життя УРСР, зокрема в галузі освіти. Ми вимагаємо 
друку україномовних шкільних підручників і впроваджен
ня української мови як навчальної у всіх учбових закладах 
УРСР. Ми вимагаємо рівних прав для української меншос
ті в інших республіках СРСР. Такі права забезпечені Кон
ституцією СРСР", - говорилося у заяві студентів україн
ського походження з Нью-Йорку*2.

Глибоку зацікавленість студентів українського поход
ження питаннями мовної політики на Україні помітив та
кож другий секретар Постійного представництва УРСР 
при ООН В.Г.Батюк, який на запрошення української гро
мади 8 січня 1971 року виступив у Колумбійському уні
верситеті Нью-Йорка. У своєму щоденнику він відзначив, 
що найбільш поширеними і гострими питаннями були: 
Чому є російські школи в Україні, є вірменські школи за 
межами Вірменії, а немає українських шкіл поза Украї
ною, там де живуть компактні маси українського населен
ня, наприклад у Казахстані, Москві, у Сибіру? Чому немає 
української мови в армії? Чому у Києві кілька років тому 
з університету виключили багатьох студентів лише за те. 
що вони домагалися викладання українською мовою та 
українських підручників? Чому в Києві переважна біль
шість населення, знаючи українську мову, вважає за кра
ще говорити російською? Чому малі тиражі українських
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видань, навіть фундаментальних, таких як 6-ти томна "Іс
торія українського мистецтва" - 10 тис. примірників - цьо
го не досить, щоб забезпечити бодай одним примірником 
кожну бібліотеку 47-ми мільйонної республіки? 13

Радянські дипломати повідомляли також вище політич
не керівництво СРСР та УРСР про настрої української ді
аспори в окремих країнах. Так, перший секретар посольс
тва СРСР у Канаді В.Ліпатов інформував ЦК КПРС і ЦК 
КПУ про ситуацію, що склалась у Канаді, де проживало 
на початок 70-х рр. близько 500 тис.українців, об'єднаних 
у 40 національних організацій14. Серед останніх різко за
суджували національно-культурну політику, що проводи
лася в Україні, "Українське національне об'єднання" 
(УНО), "Союз українських самостійників", "Ліга звіль
нення України" (ЛЗУ), "Українське задопомогове братство 
св.Миколи" та інші, об'єднані у Конгрес українців Канади. 
Не було єдиної думки, щодо цього питання навіть серед 
"Товариства об'єднаних українців-канадців" (ТОУК) та 
"Робітничого товариства взаємодопомоги", повністю зорі
єнтованих на СРСР.

З ініціативи українських організацій Канади у 60-80-х 
рр. регулярно проводились "Дні Української Народної 
Республіки" 22 січня, "українські тижні", які, як правило, 
проводились при підтримці мерів Торонто, Вінніпегу, Ед
монтону та інших міст Канади. Під час цих заходів орга
нізовувались літературні вечори, семінари, симпозіуми, на 
яких обговорювались мовні питання15. Зокрема на одному 
із таких семінарів 1972 року була підтримана ініціатива 
канадської інтелігенції українського походження про ство
рення канадської асоціації вчителів української мови. Ос
таточно згадана організація оформилась у Вінніпезі у жов
тні 1973 року і об'єднала вчителів державних шкіл провін
цій Альберти, Манітоби, Саскачевану Онтаріо. Очолив 
асоціацію доктор філології Б.Білаш1®. Характерно, що 
члени асоціації прагнули не лише узагальнити досвід вив
чення і викладання української мови у Канаді, а й знайо
мити із своїми здобутками колег із УРСР.

На захист української мови в УРСР стала також автори
тетна у Канаді організація українських письменників
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"СЛОВО", очолювана сином відомого письменника Васи
ля Стефаника - Юрієм. У червні 1973 року у Торонто вона 
провела свій з'їзд, присвячений спеціально питаннням 
"виродження української мови в УРСР". До нього були ви
пущені буклети, брошури, що розкривали різні сторони 
цього негативного явища1 11 \

1 М ала енциклопедія етнодержавства.-К., 1996.-С. 464.
2 Українська діаспора у світі.-К., 1993.-С. 6-18.
3 Сучасність. - 1965.-№10.-Арк. 91-92.
4 Державний Центр Української Народної Республіки в ек- 

зилі.-Філадельфія-Київ-Вашингтон, 1993.-С. 156.
5 Там само.-С. 157.
6 Прокоп М. Після світового Конгресу вільних україн- 

ців//Сучасність.-1969.-№  1.-С. 64-65.
7 Заява "Про сучасну ситуацію на Україні'7/Сучасність.- 

1968.-С. 99-102.
Гомін України.-1973.-21 липня.

9 ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 25. спр. 930.-Арк. 42-44.
^ Т а м  само.-Спр. І891.-Арк. 11.
11 Купчинський Р. Світова асамблея молоді /УСучасність.- 

1976.-№10.-С. 101.
12 Протест українських студентів //Сучасність.-1976.-№1 О.- 

C. 103.
13 ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 25, спр. 570.-Арк. 115-116.
14 Там само.-Спр. 592.-Арк. 54.
15 ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 25, спр. 592.-Арк. 54-56.

Сучасність.-1974.-№ 1.-С. 126.
17 ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 25, спр. 930.-Арк. 41.
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піскун Валентина Миколаївна - 
пошукач відділу регіональних проблем історії України 
Народилася в селищі Батурин Чернігівської області. 
Нині заступник директора інституту українознавс
тва Київського національного університету імені Та
раса Шевченка. У 1980 р. закінчила історичний фа
культет Київського університету імені Тараса Шев
ченка, працювала викладачем історії Сумського дер
жавного педагогічного інституту ім.А.с.Макаренка. 
У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на 
тему "Проблеми охорони та використання культур
ної спадщини в Україні (середина 70-х -  початок 90-х 
років XX cm.)" (Науковий керівник доктор історичних 
наук Є.М.Скляренко). Автор близько 50 наукових 
праць. Досліджує теоретичні аспекти сучасного ук
раїнознавства.

ТЕОРЕТИЧНІ
І ПРАКТИЧНО - ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ 

СУЧАСНОГО УКРАЇНОЗНАВСТВА

Українці за останнє століття поклали чимало сил і енергії 
для відстоювання свого геополітичного простору. Кінець 80- 
х -  початок 90-х років став часом нової пассіонарної хвилі 
енергії українського народу, котра уможливила постання Ук
раїнської держави сучасності.
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Національно-патріотичний рух, що розгорнувся в Україні 
в цей час, увінчався великим здобутком -  проголошенням не
залежності. Проте політичною ситуацією скористалася дос
відчена партійно-радянська номенклатура, люди із закоріне- 
ною свідомістю старих цінностей і новими підходами до мож
ливостей використання державної влади. Окрім того, окрему 
хвилю склали представники радянської інтелігенції, котра, 
хоча й не відразу, проте сутнісно-структурно зрозуміла (в си
лу своєї специфічно-професійної обізнаності) особливість ча
су та його потреби. Саме представники цієї гілки й були іні
ціаторами створення спочатку громадського об’єднання “Інс
титут українознавства”, а пізніше й структурного підрозділу 
“Інституту українознавства Київського університету імені Та
раса Шевченка”, про що й засвідчують рішення Великої вче
ної ради університету від 4 листопада 1991 р., ухвала Мініс
терства вищої освіти від 25 лютого 1992 р., статутні докумен
ти та положення про інституцію.

Ініціаторами створення Інституту були провідні вчені фі
лологічного факультету університету. Ними були використані 
як старі зв’язки, що існували між окремими університетами в 
рамках міжвузівських обмінів у колишньому СРСР, міжнарод
ні громадські організації, членами яких вони були у радянські 
часи (Товариство зв’язків з українцями за межами України 
(тепер Україна - Світ), Фонд миру, Фонд культури тощо), так 
і нові, що виникли на хвилі національно-емоційних виявів 
представників діаспори. Результатом цієї організаційної спів
праці стало проведення у жовтні 1992 року Інститутом украї
нознавства Київського університету імені Тараса Шевченка 
першої Міжнародної конференції “Роль вищих навчальних 
закладів(інституцій) у розвитку українознавства”. Для участі 
в конференции зголосилося понад 300 фахівців різних профе
сій, взяли участь представники близько 20 країн близького і 
далекого зарубіжжя, а президент України Л.Кравчук надіслав 
привітання. У програмовому виступі доктора філологічних 
наук, професора П.П.Кононенка, зокрема, зазначалося: “Го
ловний принцип українознавства -  наукове прочитання, пере
осмислення, висвітлення всього, що торкається історії та зем
лі української, корінної й інших націй, держави, війська і кон
фесій. Вимога універсальності означає, що повноправними в
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українознавстві мають стати проблемні напрямки і найперше 
- теорія й методологія українознавства. Визначимо такі ос
новні галузі ( пізніше в роботах П.П.Кононенка вони отрима
ли назву концентрів- В.П.): Україна -  етнос; Україна -  приро
да, екологія; Україна -  мова; Україна -  нація та Україна -  дер
жава: Україна -  культура; Україна у міжнародних відноси
нах. Усе це засвідчує, що українознавство має стати серйоз
ною галуззю науки та державної політики, а вирішити цю 
проблему неможливо без підготовки кадрів українознавців -  
педагогів, учених, діячів культури й держави та без введення 
курсу українознавства як обов’язкового предмета у школах і 
як спеціальності -  у вищих навчальних закладах. Необхідна 
організація кафедр українознавства.”1 У своєму виступі на тій 
же конференції академік АН України М.Жулинський зазна
чав: “... це і є система, викликана нашими історичними умо
вами, система, яка мала б об’єднати різні дисципліни для то
го, щоб якоюсь мірою стимулювати й відкрити нові перспек
тиви розвитку наукових дисциплін на сучасному етапі... Сьо
годні я уявляю розвиток нашого українознавства як цілої сис
теми наукових дисциплін, об’єднаних однією ідеєю, але заан- 
гажованих різними сферами, такими як культура, етнологія, 
політологія, література, історія і т.п. ... щоб розробити кон
цептуальні засади українознавства як системи наукових дис
циплін, спрямованих на те, щоб прискорити введення їх на 
нових методологічних принципах у систему школи й вищих 
навчальних закладів і взагалі в систему засобів масової інфор
мації.”2 З Інститутом українознавства (так чи інакше) спів
працювали знані в Україні філософи: І.В.Бичко, І.В. Бойчен
ко, В.С.Крисаченко, І.Ф.Надольний, О.М.Семашко історики: 
ВІСергійчук, В.Ф.Панібудьласка, В.Д.Баран, Л.Л.Залізняк, 
ПТунчак, Я.С.Калакура; філологи: А.Г.Погрібний, В.Ф.Пог- 
ребенник, В.Дончик, С.Я.Єрмоленко, Л.І.Мацько, О.Б.Олій- 
ник, Л.В.Грицик, В.Яременко та інші. Здавалося, що науковий 
потенціал буде використано для подальшого поглиблення й 
розробки українознавства як цілісної інтегративної системи 
знань. Про що засвідчують перші підручники й посібники. 
У 1994 році побачив світ навчальний посібник П.П.Кононен
ка “Українознавство” (1996 -  підручник), у 1997 -  році Хрес
томатія з українознавства -  укладач В.С.Крисаченко. Проте
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як виявилося, концептуальні засади побудовані на єдності 
концентрів стали своєрідною “ахілесовою п’ятою”, тим чин
ником, що не тільки від'гравав об’єднуючу роль, а й був сво
єрідною “лінією розлому”, котра підштовхує до окремішнос- 
ті кожного з концентрів. А потенціал вчених не було викорис
тано для розробки саме інтегративного курсу українознавс
тва. Окрім того, на нашу думку, використавши ще теоретич
но-практичні здобутки вчених українознавців початку XX ст., 
узагальнивши їх, не було зроблено спробу знайти нові підхо
ди, враховуючи здобутки світової науки в галузі інтегратив
них курсів як системоутворюючих. Відтак за останні п’ять ро
ків рух теоретичної думки в галузі українознавства як інтег
ративної науки не набув цілеспрямованого пошуку, зусилля ж 
науковців зосереджено, в основному, на окремих галузевих 
дослідженнях.

Із огляду на сучасні дискусії, що розгорнулися навколо 
питань пов’язаних із українознавством розглянемо їх у двох 
площинах: а) теоретико-методологічній; б) практично-педа
гогічній.

Найбільш складною є проблема теоретико-мстодологічна. 
Системне мислення, котре все більше переважає в сучасних 
дослідженнях несе у собі заряд творчості та нормотворення. 
Як зазначав у свій час Жак Дерріда у праці “Структура, знак і 
гра в дискурсі гуманітарних наук”: “Поза сумнівом, обираю
чи напрям і організовуючи пов’язаність системи, центр струк
тури дозволяє вільну гру елементів всередині її цілісносте. 
Тому навіть сьогодні поняття структури, яка позбавлена будь- 
якого центру, є щось, чого не можна собі уявити”3. Бачимо 
два аспекти у розумінні структурування системи: з одного бо
ку це -  структурування теоретичного знання в середині галу
зі та створення структур по практичному впровадженню ук
раїнознавства в систему освіти. У структуруванні україноз
навства як наукового напрямку елементи цілісності групува
лися навколо концентрів. І, як бачимо, це спрямування не на
було доцентрової притягальної сили, а повсякчас виходить із- 
під контролю єдності системи й є подразнюючим чинником 
для появи все нових дискусій та заперечень.

Як відомо, у 80-х -  на початку 90-х років у СРСР, як і в ін
ших країнах світу, прийшло розуміння необхідності пошуку
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нових форм і моделей подачі знання. Виникли цілі школи і 
напрямки, які почали експериментувати передовсім у сфері 
природничих, а згодом цей процес торкнувся й гуманітарних 
наук. Так, відомий київський дослідник, літературознавець 
В.Я.Звиняцковський був одним із експериментаторів у галузі 
інтеграції, розробив відповідну програму викладання літера
тури, яка отримала схвальні оцінки вчителів і особливо учнів. 
В одній із своїх статтей він зазначав про те, що будь-який 
предмет від математики до співів може виступити в інтегрую
чій ролі. Саме навколо обраного предмета групується решта 
знань -  від правил граматики до історичних і фізичних карт4. 
У свій час і автор даної статті, розробляючи теоретичні заса
ди інтегративних курсів, наголошувала на тому, що “в основу 
створення нового змісту викладання гуманітарних дисциплін 
потрібно покласти цілісне бачення світу як світоглядний та 
методологічний принцип”5.

Виходячи із поняття інтегративності, варто, на нашу дум
ку, об’єднуючим чинником означити саме українців як загаль
носвітове, загальноцивілізаційне явище, і розглядати їх у 
просторі й часі, використовуючи сучасні методологічні заса
ди. Один із сучасних методологічних напрямків, розроблений 
у 70-х - 80-х роках XX ст. французькою школою “Анналів”, 
яка ставила за мету реконструювати усі доступні досліднику 
аспекти життєдіяльності людей, розуміння їхніх вчинків і мо
тивації діяльності. Завдання вбачала не в оцінці подій, а в ро
зумінні і тлумаченні вчинків людей. А для цього слід вивчати 
довкілля, в якому жили люди: природні умови, засоби комуні
кації й обміну, стан техніки, а також щільність населення, дов- 
готривалість життя, традиції, звичаї тощо.

Як бачимо із аналізу досліджень, саме в цьому ключі роз
вивається нині й російська наукова школа. Зміна парадигми 
історії, зміна ідеології, необхідність виходу із “радянського 
світоглядного полону” спонукали російських вчених до ос
мислення філософського бачення нової дисципліни “россие
ведения”. Як дисципліни, що всебічно вивчає російську циві
лізацію, Росію як цілісне природно-соціо-культурне утворен
ня. Один із прихильників цього напрямку В.Шаповалов, зок
рема, зазначає, що комплексність дослідження виправдана в 
першу чергу тоді, коли вона дає в якості результату деякий
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надсумативний (інтегративний) підсумок, що не зводиться до 
простої суми різноаспектних знань6. Загальновідомо, що роз
виток комплексних (міждисциплінарних) досліджень - харак
терна риса сучасної науки. Такі наукові напрямки, як амери
каністика, балканістика, полоністика та ін. формують свій 
предмет за об’єктним принципом, на відміну від наук класич
ного типу, для яких визначальним є аспектний принцип. Ос
танній передбачає окреслення і вивчення окремого аспекту 
суспільного життя: економічного, політичного, соціального, 
культурного і т.п. Проте все частіше дослідники зупиняються 
перед неможливістю пояснення подій і вчинків людей не зас
тосовуючи саме комплексний підхід дослідження. Вчені наго
лошують на тому, що “ ...реалії буття вимагають інтегратив
ного, системного бачення людини, поєднання історичного та 
еволюційного параметрів її буття. Це саме той випадок, коли 
наукове пізнання має концентруватися на об’єкті, а не на 
предметі чи аспекті дійсності”7.

Російські науковці не тільки не заперечують місцеву іс
торію в контексті “россиеведения” (як то знаходимо в дос
лідженнях деяких українських авторів), а навпаки, розгля
дають її в контексті “загальних закономірностей, що на міс
цях отримують локальне відбиття” і розуміють у рамках 
"спільного й особливого”8. Тим самим вони не протистав
ляють краєзнавство і росієзнавство. В Україні значний вне
сок у розвиток краєзнавства зробила наукова школа під ору
дою академіка П.Т.Тронька. Дослідження авторів цієї школи 
особливо активізувалися в останнє десятиліття. Вони роб
лять неабиякий внесок у розвиток українознавства саме по 
лінії “спільного й особливого”.

Методологічна зрілість будь-якої науки залежить знач
ною мірою від розвиненості понятійного апарату. Наукова 
чіткість і визначеність її основних понять, їхня універсаль
ність та диференційованість, логічна внутрішня взаємообу- 
мовленість складають передумови успішного функціону
вання даної науки. Проаналізуємо як науковцями трактуєть
ся предмет українознавства.

Професор П.П.Кононенко, полемізуючи з тими, хто не 
розуміє сутності українознавства, зазначає: “Замість фено
менів України і українознавства, усвідомлюваних і в їхній
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самобутності, і всепланетарності водночас, до того ж баче
них в цілісності, об’єктом розгляду стали хіба що окремі 
елементи зазначених феноменів: крає-, країно-, народо-, 
суспільствознавство. І далі розглядає, що таке “Україна”і 
‘‘українство”9. Більш чітке й категоріально визначене понят
тя предмета знаходимо у працях В.С.Крисаченка, який заз
начає, що “українознавство -  синтетична наука про Україну 
як геополітичну реальність, чітко визначену з погляду при
родного; культурного, етнічного та інших вимірів як в біос- 
ферному, так і в цивілізацій йому обширах.”10 У той же час 
побутує й інше розуміння суті даної проблеми -  від особли
вого власного сприйняття аж до повного заперечення. Зок
рема відомий україніст Джеймс Мейс зазначає: ” .. .я намага
юсь питання українознавства зняти з щаблів політики і по
літичних спекуляцій і поставити на той рівень, на якому 
стоять питання американістики, англосакства, полоністики 
-  кожен, практично навіть бездержавний народ, має науку 
про себе або початки науки про себе, або початки знання. 
Інакше це не структурна одиниця, інакше це не народ.

Я буду говорити про завдання того українознавства, яке 
має назву наука, а конкретніше -  українська історична нау
ка.”11 Себто поняття українознавство й історична наука у 
сенсі тотальної історії ним ототожнюються.

Поряд із визнанням українознавства і права на його існу
вання є й інша точка зору. Прибічники останньої відкидають 
саму ідею українознавства як наукової галузі. Аналізуючи 
розвиток українознавчих досліджень, вони зазначають: “ук
раїнознавство складало “суму” наук і їх конкретні результати. 
Це була “сума”здобутків, а не “сума” інтегративних знань про 
Україну. Такі знання здобували окремі науки, загальновизна
ні в Європі і в усьому світі. Так було в перші десятиліття XX 
ст., так залишилось і сьогодні”12.

Виходячи із завдань, які постають перед українським сус
пільством сьогодні, дуже важливим фактором формування са
мосвідомості сучасного українця (маємо на увазі громадяни
на України) є бачення ним цілісного образу своєї держави і се
бе в ній як нероздільних чинників буття. Такий підхід закла
дає основи для самоусвідомлення історичного підгрунтя сво
єї величі і моделює майбутній український світ як неповтор
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ний у своїй природній, етнічній, соціо-культурній своєріднос
ті. Від біорозмаїття до етнічного й соціокультурного; від мо- 
нополярного світу до багатовимірності; від політики “вестер- 
нізації” до плюралізму світових культур і цивілізацій. Як не 
може бути ідейної однорідності у світі, так і не може бути од- 
новимірного підходу до розуміння будь-якого із аспектів його 
існування. Ми поділяємо точку зору В.С.Крисаченка на виз
начення суті українознавства. Предметом дослідження ук
раїнознавства є Україна як геополітична реальність та 
українство як загальноцивілізаційний феномен у всій сво
їй неповторності і своєрідності у просторі і часі. Поняття 
Україна охоплює: територію, яку заселяє український етнос 
сьогодні й апріорі все, що відбувалося на цій території з най
давніших давен. Поняття світове українство охоплює: укра
їнців як автохтонний етнос, що обіймає певні терени від най
давніших часів до сьогодні, і як загальносвітовий феномен 
(вони проживають в понад 60 країн світу і не втратили своєї 
етнонаціональної ідентичності). Об’єктом дослідження є ре
альний український світ, котрий створювався упродовж 
тисячоліть; трансформувався і врешті -  решт сьогодні 
визначає суть буття і свідомості українців як  етнічної 
спільноти.

Метою функціонування будь-якої науки є -  отримання дос
товірного знання про об’єкт дослідження. Українознавство 
ставить за мету -  цілісне, достовірне знання про Україну і сві
тове українство, українське світобачення у часі і просторі.

Теоретико-методологічні проблеми українознавства мо
жуть бути визначені на декількох рівнях. Українознавство 
як науковий напрям не викликає принципових заперечень. 
Проте на рівні визнання галузі й наукової дисципліни (нав
чального курсу) виникли дискусії, які, на нашу думку, є ло
гічними у перехідний період, і питання може бути вирішене 
на рівні апробації у рамках експерименту та подальшого йо
го узагальнення.

Якщо розглядати проблему українознавства у практично- 
педагогічній площині, то, на нашу думку, є декілька ліній про
тистояння. Амбівалентність поглядів полягає, по-перше, у то
му, що українознавство -  це є філологія, історія, етнологія, 
політологія і т.д., тому відповідно можливе дублювання здо
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бутків класичних галузей. І де лежить та межа, що відділяє 
одне від іншого? Істина ж полягає в тому, шо українознавс
тво дійсно спирається на досягнення класичних галузей, про
те дає унівсрсальніші знання цілісного бачення предмета -  
України й українства у просторі й часі. З точки зору ймовір
ного викладання як дисципліни (навчального курсу) може 
розглядатися на декількох рівнях у вищих навчальних закла
дах. Для вузів гуманітарного спрямування на рівні бакалавра- 
ту як узагальнення всього, що структурувалося як елементи, а 
тепер набуває вищого рівня -  системи. Для вузів природни
чого спрямування як цілісні знання про Україну й українство 
на базі шкільної галузевої освіти. Тут на шляху реалізації най
більші складності постають перед викладачами, котрі мають 
володіти універсальними знаннями -  і це, на нашу думку, є 
одна із традиційних ліній спротиву й несприйняття. По-друге, 
уже й сьогодні в різних вузах України діють кафедри украї
нознавства. проте через теоретичну незрілість наукових по
шукувань чітко не визначене їх структурування, системний 
підхід у викладанні українознавства не є превалюючим.

У загальнодержавному масштабі планувалося, що ця ак
туальна проблема буде розглянута на всеукраїнській нараді 
завідувачів кафедр гуманітарних дисциплін. Колективом 
авторів за дорученням Міністерства освіти було розроблено 
Проект програми з українознавства, проте обговорення так 
і не відбулося. І вузи у більшості своїй опинилися перед ви
бором власного шляху розвитку, а під тиском соціально-еко
номічної ситуації, що все більше ускладнюється та при дер- 
жавно-нсвизначеній політиці і в галузі освіти, і в ідеології 
реформування у технічних вузах викладання історії України 
зводиться до профанації. У таких умовах не може бути й 
мови про формування українського світогляду й відповідно
го світобачення, зрештою формування українського куль
турно-освітнього простору стає проблематичним. Держава 
має визначати основні пріоритети в гуманітарній освіті, са
ме через державні стандарти реалізується вплив на форму
вання світогляду, відбувається процес пізнання загально- 
цивілізаційного та національно-особливого, формується 
відповідна система цінностей.

Кінець XX століття позначений формуванням нового ба-
2 9 !
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чсння довкілля, з яким взаємодіє людина. Воно розглядаєть
ся не як конгломерат ізольованих об’єктів, а як цілісний жи
вий організм, зміна якого може відбуватися лише в певних ме
жах. Нове бачення людини як невід’ємної частки природи по
роджує нові ідеї й підходи. Пошук нових парадигм триває і в 
природничих, і в суспільних науках. Ось чому демократичний 
поліцентризм є тією перспективою, до якої має прагнути і 
людство в цілому, і українське суспільство зокрема. Україна 
як член міжнародного співтовариства, й українці, як загально- 
цивілізаційнс явище тільки тоді досягнуть успіху і будуть по- 
справжньому визнані рівноправними партнерами, коли не 
тільки вміло засвоять здобутки і визнають цінності, напрацьо
вані західним світом, а й представлять тому світові свої цін
ності, свої неповторно-особливі культурні здобутки народу та 
досягнуть відповідного рівня економічного розвитку, який би 
забезпечував достойне життя своїх громадян. Проте як пока
зує історичний досвід інших, досягти цього можливо лише 
при високій концентрації внутрішньої енергії нації на базі за
гальнонаціональної об’єднуючої ідеї. Українознавство ж, на 
нашу думку, створює підгрунтя для розвитку такої ідеї, закла
дає основи бачення українського світу. 1

1 Кононенко П.П. Українознавство: стан, проблеми, перспективи 
розвитку./ Матеріали першої міжнародної конференції "Роль вищих 
навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства’*.- К., 
1993.-С. 9-11.

2 Жулинський М. Українознавство в системі гуманітарної 
політики України.- Там само.- С.12-13.

3 Дерріда Ж. Структура, знак і гра у дискурсі гуманітарних наук 
. Антологія світової літературно-критичної думки XX ст./ За рея. 
Марії Зубрицької.- Львів, 1996. - С.460.

4 Звиняцковский В.Я. Интеграция - путь к школе XXI века// 
Русский язык и литература в средних учебных заведениях Украины. 
- 1992.- № 5 - 6. - С.4-9.

5 Предборська І., Піскун В. Становлення національної школи і 
проблеми інтегрованих курсів / Українознавство: стан, проблеми, 
перспективи розвитку.- С.83.
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6 Шаповалов В. Россиеведение как комплексная дисциплина г  
Общественные науки и современность. - 1994. - №2. - С.40.

• Крисаченко В.С. Людина і біосфера: основи екологічної 
антропології / Підручник. - К.: Заповіт,1998. - С.615.

" Див.: Гамаюнов С. Местная история в контексте 
россиеведения і І Общественные науки и современность. - 1996. - 
Xsl.-C.55 - 63.

9 Кононенко П.П.Українознавство:Підручник.- К. 1996. - С.8.
10 Крисаченко В.С. Україна в цивілізованому світі/ 

Українознавство:Хрестоматія-посібник: У 2 кн. Кн.2.-К.,1997.- С.7.
^  Мейс Джеймс. Українознавство у контексті світової науки 

/Українознавство. Вип.ІІ.- К.Л997.- С.137.
і2 Скопенко В., Наєнко М.„Яременко В. Обережно: 

''українознавство"// Освіта України.- 1999. -17 березня.
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Савченко Ірина Вадимівна —  
історик-дослідник відділу регіональних проблем 
істор ії України ін с т и т у т у  історії України НАН 
України. Народилась у м.Киеві в i960 р. У 1984 р. 
закінчила Український поліграфічний інститут. 
Працювала у видавничих т а  проектних організаціях 
Києва. З 1993 р. працює в Ін с т и т у т і історії України 
НАН України. Автор 10 наукових праць. Досліджує 
проблеми становлення видавничої справи в Україні 
20— 30-х рр.

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ 
ВИДАВНИЧІ ПРОГРАМИ 20—30-х рр.: 

ІДЕОЛОГІЧНЕ СПРЯМУВАННЯ 
ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

В 20—30-х рр., виходячи з тогочасних ідеологічних ви
мог, було започатковано ряд видавничих програм, які ста
вили за мету довести переваги радянського способу жит
тя, провідну роль Комуністичної партії в оновленні сус
пільства, доцільність і своєчасність тих основних псрст-
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ворень, здійснених в промисловості, сільському госпо
дарстві, сфері освіти, науки і культури.

Характеризуючи видавничі програми досліджуваного 
періоду, не можна не відзначити в першу чергу ті, що ви
конувалися на загальносоюзному рівні і користувалися 
повною і безперечною підтримкою вищого політичного 
керівництва СРСР, місцевих партійних, радянських, ком
сомольських і профспілкових органів. Однією з перших 
таких програм стала підготовка багатотомної “Історії гро
мадянської війни в СРСР”, яка проходила з ініціативи та 
під безпосереднім контролем Політбюро ЦК ВКП(б) і 
особистим керівництвом Й.В.Сталіна.

Не випускало з поля свого зору питання підготовки істо
рії громадянської війни і політбюро ЦК КП(б)У, яке 13 лис
топада 1931 р. затвердило відповідну постанову1. Пізніше 
воно не раз поверталось до них, обговорювало і затверджу
вало тексти окремих статей, рукописи в цілому. Яскравим 
прикладом цього може служити постанова вищого політич
ного керівництва республіки від 25 листопада 1935 р., яка 
зобов’язала ідеологічний апарат відповідальніше підійти до 
підготовки статей 5-го тому “Історії громадянської війни в 
Україні”, звернути особливу увагу на рівень тексту першого 
секретаря ЦК КП(б)У С.В.Косіора2.

Створені спеціальні політредакції як на союзному, так і 
республіканському рівні з числа вищих посадових осіб 
СРСР та УСРР вже від початку прагнули спрямувати на
писання масштабної праці у відповідне русло. Як наслідок 
— в опублікованих текстах спостерігається тенденційне 
висвітлення подій і фактів, однобічне трактування діяль
ності цілого ряду історичних постатей, які опинилися у 
вирі тих подій.

Проект підготовки “Історії громадянської війни в 
СРСР” так і не був повністю реалізований. Видані окремі 
томи не вичерпували усієї програми, яка в своєму кінцево
му результаті мала охопити всі без виключення союзні 
республіки, дати офіціозну оцінку одній з найкровопро- 
литніших війн.

Не поступалася за своїм розмахом в підготовці “Історії 
громадянської війни в СРСР” інша загальносоюзна видав
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нича програма написання “Історії фабрик і заводів”. Ос
тання була започаткована з ініціативи Вищої ради народ
ного господарства СРСР, очолюваної В.В.Куйбишевим, та 
Центрального бюро краєзнавства, керованого відомим ді
ячем більшовицької партії П.Г.Смидовичем. У спільному 
зверненні ВРНГ та ЦБК, опублікованому в серпні 1929 р. 
в “Торгово-промышленной газете”, серед іншого говори
лося: “Гігантська програма промислового будівництва, 
накреслена урядом і партією, включає в себе не лише 
програму фабрично-заводського будівництва. Нова про
мисловість повинна створити нове, соціалістичне сус
пільство, її нові культурні відносини людей. Тому поглиб
лене вивчення всього промислового життя, його історії, 
сьогодення, шляхів майбутнього розвитку (п’ятирічка) є 
черговим завданням нашого культурного будівництва”3.

Характерно, що перший конкурс з монографічного дос
лідження промислових підприємств привернув широку 
увагу виробничих колективів. На розгляд журі було пода
но ЗО рукописів з різних республік СРСР. Серед них пра
ці. присвячені історії Дніпропетровського заводу 
ім.К.Маркса, Харківської швейної фабрики, Баранівського 
фарфорового заводу4.

Цілком очевидно, що певного розмаху здійснення цієї 
роботи могла надати участь в його реалізації найбільш ав
торитетних в країні діячів науки і культури. Безпосередній 
вибір впав на письменника О.М.Горького, який, перебува
ючи за кордоном, відчував деякі незручності в зв’язку з 
своїм від’їздом і матеріальну скруту. Все це обумовило 
тісну співпрацю літератора з вищим політичним керівниц
твом СРСР та іншими владними структурами. В квітні— 
травні 1931 р. письменник провів ряд зустрічей в Соррен
то з письменниками і видавцями —  Л.М.Леоновим, 
А.Б.Халатовим, В.М.Проскуряковим, на яких обговорю
вались практичні питання підготовки історії промислових 
підприємств5. Висновки і пропозиції, вироблені на цих та 
інших зустрічах, лягли в основу відомої Горьківської статі 
“Історія фабрик і заводів”, опублікованої одночасно 7 ве
ресня 1931 р. в газетах “Правда” і “Известия”. Дещо піз
ніше, 11 жовтня того ж року була опублікована постанова
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ЦК ВКП(б) “Про видання серії збірників “Історія фабрик 
і заводів”, яка поставила дослідження історії підприємств 
на рівень загальнодержавної справи6.

В листопаді 1931 р. відповідне рішення про видання 
збірників історико-заводської тематики ухвалило ЦК 
КП(б)У. До складу затвердженої ним Всеукраїнської ре
дакції увійшли партійні, радянські, профспілкові та ком
сомольські працівники, а також письменники І.К.Мики- 
тенко, І.У.Кириленко, П.І.Панч, П.М.Усенко та ін.7 9 груд
ня 1931 р., за пропозицією Всеукраїнської редакції, був 
затверджений голова ВУРПС М.Чувирін8.

Пізніше склад редакції та її керівництво, внаслідок як 
об’єктивних, так і суб’єктивних причин зазнавали суттє
вих змін. Наприклад, в грудні 1934 р. її очолив секретар 
ЦК КП(б)У М.М.Попов9.

Здійснення програми підготовки книг з історії фабрик і 
заводів на загальнодержавному рівні хронологічно обме
жувалось 9 лютого 1939 р., коли ЦК КП(б)У на виконання 
постанови ЦК ВКП(б) ухвалив рішення ліквідувати Все
українську редакцію10. Наслідком проведеної в 1931—  
1938 рр. роботи стала підготовка праць з історії промисло
вих підприємств, що знаменували собою важливий етап в 
розробці даної тематики.

Разом з тим, робота з написання історії фабрик і заво
дів мала свої як позитивні, так і негативні сторони. Зокре
ма, невиправданою, на нашу думку, була відсутність чітко 
окресленої програми підготовки книг, що призвело до від
вертих непорозумінь редколегій і авторських колективів 
видань. Переобтяжувала роботу і її зайва заідеологізова
ність. Наприклад, на нараді, присвяченій питанням напи
сання літопису промислових підприємств, в липні 1933 р. 
секретар ЦК КП(б)У М.М.Попов без тіні сумніву ствер
джував, “...що історія заводів потрібна не заради цієї істо
рії, а як знаряддя мобілізації мас на розв’язання завдань 
соціалістичного будівництва” 11.

Подібні підходи призводили до того, що до написання 
книг залучалося чимало некомпетентних осіб, далеких як від 
науки, так і літературної праці, що істотно погіршувало якість 
запропонованих рукописів, перешкоджало їх публікації.
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Водночас, вже на початку 30-х рр. робилися реальні 
спроби поставити написання історії підприємств на суто 
наукову основу. Зокрема, до роботи були підключені нау
ковці соціально-економічного циклу Всеукраїнської ака
демії наук, які взялися за вивчення історії Луганського ме
талургійного заводу, Горлівського шахтного району. Елек- 
троарматурного заводу та 13-ї друкарні м.Києва1̂ . Свій 
конкретний внесок в роботу зробила Археологічна комісія 
ВУАН, яка спільно з Всенародною бібліотекою підготува
ла докладний бібліографічний покажчик по Дніпрельста- 
ну, розпочала вивчення історії київських заводів “Більшо
вик” та паровозоремонтного13.

Таким чином, підготовка історії фабрик і заводів стала 
однією з найбільш масштабних видавничих програм в 30- 
х рр., привернула до себе широке коло дослідників, літе
раторів, представників трудових колективів.

Не отримала такого резонансу інша видавнича програ
ма з підготовки “Історії села”, задекларована на ІІ-му з’їз
ді колгоспників-ударників в лютому 1935 р., а також стат
ті О.М.Горького, опублікованої в “Литературной газете” 
та “Правде” відповідно 24 та 25 лютого 1935 р. Не остан
ню роль в цьому відіграли складні і суперечливі процеси 
на селі, яке, незважаючи на репресії, депортації, різнома
нітні утиски, продовжувало чинити рішучий опір заходам 
радянської влади.

Аналізуючи республіканські видавничі програми в Ук
раїні, не можна не звернути увагу на заходи, пов’язані з 
підготовкою Української радянської енциклопедії. Рішен
ня про її створення було вперше прийнято на засіданні по- 
літбюро ЦК КП(б)У 26 жовтня 1927 р. Спеціальній комісії 
у складі М.Скрипника (голова), В.Затонського, О.Шліхте- 
ра, С.Гопнер, М.Попова, А.Хвилі доручалось підготувати 
пропозиції по вирішенню конкретних питань14.

Доречно відзначити, що редакція УРЕ, очолювана 
М.Скрипником, за короткий час своєї діяльності зуміла 
проробити велику та багатопланову роботу, залучити до 
написання статей провідних фахівців з різних галузей 
знань. На думку останніх, згадане видання повинно було 
висвітлити історію, природу, культуру, економіку України,
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реально відобразити тогочасний рівень науки.
На жаль, накреслені справи так і не були втілені в жит

тя. Відхід від політики українізації; роздмухування жупе
лу націоналізму практично звели нанівець зусилля великої 
групи ентузіастів. 22 жовтня 1933 р. політбюро ЦК 
КП(б)У, розглянувши питання про підготовку Української 
радянської енциклопедії та словникової літератури, кон
статувало, що “...редакція УРЕ виявила повну неспромож
ність виконати своє завдання”. Вона звинувачувалась в 
"притупленні революційної пильності”, “потуранні яскра
вим національним тенденціям”, “вияві довіри шкідникам і 
контрреволюціонерам” 15.

Реформувавши редколегію і окремі редакції, вище по
літичне керівництво своїм рішенням ухвалило новий їх 
склад. Головним редактором УРЕ було затверджено В.За- 
тонського, членами редколегії —  М.Попова, П.Любченка, 
Й.Якіра, М.Кіллерога, О.Богомольця, М.Коцюбинського.
А.Хвилю, О.Шліхтера, І.Сенченка, І.Кулика, І.Микитенка, 
О.Палладіна, Л.Писаржевського та інших16.

Цілком очевидно, що подібне докорінне оновлення не 
могло піти на користь справі, яка надалі проводилась в 
скороченому варіанті невластиво форсованими темпами.

Помітне місце серед видавничих українських програм 
досліджуваного періоду посідала підготовка навчальної 
літератури, і, перш за все, історичних видань, що мали ар
гументовано доводити доцільність і своєчасність заходів 
радянської влади. Вже в серпні 1920 р. політбюро ЦК 
КП(б)У доручило наркому освіти України Г.Ф.Гриньку 
терміново приступити до збору матеріалів для підручника 
з історії України17. 4 липня 1922 р., засудивши зволікання 
в цій справі, вище політичне керівництво доручило йому 
видати зазначений підручник у двотижневий термін18.

Однак і це доручення, з невідомих для нас причин, бу
ло не виконано, оскільки 11 вересня 1922 р., після перехо
ду Г.Ф.Гринька на роботу в Держплан УСРР, політбюро 
ЦК КП(б)У знову зобов’язало Наркомос УСРР терміново 
видати підручник з історії України, доручивши написати 
його С.В.Пилипенку19.

В другій половині 20-х рр. були здійснені перші кроки
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по підготовці підручника з історії КП(б)У. Редакційну ко
легію і авторський колектив зазначеного видання очолив 
секретар ЦК КП(б)У М.М.Попов20.

Під безпосереднім контролем вищого політичного ке
рівництва здійснювався також переклад хрестоматійного 
підручника з історії СРСР. Своєю постановою від 8 верес
ня 1937 р. політбюро ЦК КП(б)У звільнило наркома осві
ти УРСР В.П.Затонського від своїх обов’язків для редаг21.

Як переконуємося, у видавничих програмах другої по
ловини 30-х рр., сформованих на загальнодержавному рів
ні, певна увага стала приділятися краєзнавчій і, в першу 
чергу, путівниковій літературі. Так, 25 листопада 1935 р. 
було прийняте рішення про підготовку і видання довідни- 
ка-путівника по Києву. Проте значення, яке надавалося цій 
роботі, свідчить хоча б той факт, що до редколегії путівни
ка увійшли практично всі вищі посадові особи республі
ки. Серед яких: С.В.Косіор, П.П.Постишев, Г.І.Петров- 
ський, П.П.Любченко, М.М.Попов, Я.Б.Гамарник, 
Й.І.Якір, В.А.Балицький та інші22.

В цей же період була проведена велика підготовча ро
бота по створенню фундаментальної праці “Визначні міс
ця України”, яка б подавала інформацію про унікальні 
пам’ятки України в різних її регіонах. Завершенню цієї ро
боти завадив початок Великої Вітчизняної війни.

Таким чином, в 20—30-х рр., як на загальносоюзному, 
так і республіканському рівнях розроблено ряд видавни
чих програм, які охоплювали підготовку серій історичних 
праць, енциклопедичної, навчальної, краєзнавчої літера
тури. Незважаючи на свою однобічність і тенденційність, 
вони сприяли публікації видань, шо стали основою для 
усієї подальшої роботи. 1

1 Центральний державний архів громадських об’єднань України 
(далі —  ЦДАГО України). —  Ф. 1, оп. 6, спр. 206. — Арк. 101.

2 Там само. —  Спр. 376. —  Арк. 143-144.
3 Монографическое изучение фабрик и заводов. —  М., 1929. —
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С. 3.
4 Державний архів Російської Федерації. —  Ф. 2307, оп. 16, спр. 

51. — Арк. 4.
5 Скляренко Є.М., Данилюк 10.3. Роль О.М.Горького у розвитку 

історичного «краєзнавства // Український історичний журнал. — 
1985. — №1. —  С. 87.

6 Правда. —  1931. —  И октября.
7 Партактивність. —  1931. —  №29, ЗО. —  С. 46.
8 ЦДАГО України. —  Ф. 1, оп. 6, спр. 206. — Арк. 128.
9 Там само. — Спр. 341. — Арк. 196.
10 Там само. — Спр. 462. —  Арк. 59.
11 Там само. —  Спр. 2323. —  Арк. 38.
12 Кравець О.М. Книга з історії фабрик та заводів Радянської 

України (1921— 1980). — К., 1982. — С. 31.
13 Там само. —  С. 42.
14 ЦДАГО України. —  Ф. 1, оп. 6, спр. 122. — Арк. 606.
^  Там само. —  Спр. 285. — Арк. 67.
16 Там само. —  Арк. 68.
17 Там само. —  Спр. 7. —  Арк. 62.
18 Там само. —  Спр. ЗО. —  Арк. 1.
19 Там само. —  Арк. 67.
20 Там само. —  Спр. 85. —  Арк. 2зв.
21 Там само. —  Спр. 440. —  Арк. 95.
22 Там само. - Спр. 376. - Арк. 44.
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ПРОБЛЕМИ ВИ ВЧЕНН Я 
ТА ВІДТВОРЕННЯ 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ



Історія України: І с т о р і я

Григор'єва Тетян а Федорівна —  
старший науковий співробітник відділу регіональних 
проблем історії України. Народилася в 1939 році на 
Київщині. 3 1980 року в Ін с т и т у т і історіїУкраїни НАН 
України. У 1991 р. захистила дисертацію кандидата 
історичних наук на тему: "Становлення і розвиток 
краєзнавства на Півдні України (80-ті рр. XVjll — 
60-ті рр. XIX cm." (науковий керівник —  доктор істо
ричних наук в.Сарбей).Автор понад 70 наукових 
праць. Досліджує проблеми збереження історико-куль- 
турної спадщини України.

ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ОДЕСЬКОГО ТОВАРИСТВА ІСТОРІЇ 

ТА СТАРОЖИТНОСТЕИ
(І ПОЛ. X IX  СТ.)

В діяльності Одеського товариства історії та старо- 
житностей (далі— OTIC), що діяло протягом 1839— 1919 рр. 
надзвичайно гостро стояли питання охорони пам’яток і їх 
вивчення. Такий стан був пов’язаний з постійною відсутніс
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тю коштів на археологічні дослідження. Певний відбиток 
накладав і стан археології, котра переживала період перехо
ду від аматорського збирання старожитностей до науки. То
му археологічні дослідження членів OTIC носили фрагмен
тарний характер і не були систематичними. В перше двадця
тиріччя були досліджені острів Фідонісі, стародавні посе
лення в околицях Одеси, Феодосії, Сімферополя, Керчі, 
проведені археологічні розкопки курганів у приватному во
лодінні Кушелєва-Безбородька1. Окрім цього, збирались іс
торичні відомості про старожитності краю, про унікальні 
споруди, фортеці, оборонні укріплення тощо2.

Товариство часто виступало з ініціативами по збере
женню і благоустрою пам’яток —  керченських курганів 
“Золотого” і “Царського”, Мелек-Чесменської гробниці, 
жертовника, що знаходився в 9 км від міста Ялти, над
гробків в околиці Бахчисараю, залишків древніх споруд у 
Феодосії і Судаці, неодноразово вказувало на термінове 
зняття копій з написів у храмах Ескі-Крима і т.д.3

На прохання Товариства його почесний голова 
М.С.Воронцов періодично розсилав спеціальні розпоряд
ження місцевим урядовцям, в котрих наголошувалось на 
особисту відповідальність поліції, справників за збере
ження старожитностей. Представники місцевої адмініс
трації у відповідях йому писали “про жалюгідний стан” 
більшості пам’яток. Зокрема, Керч-Енікольський градона
чальник З.С.Херхеулідзєв писав, що “...гробниці руйну
ють люди неосвічені та жадібні до здобичі. Поліція прий
має всі залежні від неї заходи до викриття порушників... 
,але пошуки ці часто невдалі, тому що кургани розташова
ні на досить великій відстані від міста, а крадіжки відбу
ваються переважно у нічний час...” Я співчуваю, пише 
градоначальник, але не можу придумати щось надійне по 
захисту їх від руйнації4.

Товариство робило численні спроби вплинути на чи- 
новників-скарбошукачів А.Б.Ашика і Д.В.Корейшу, котрі 
перебуваючи членами OTIC, не прислуховувались до ре
комендацій і порад щодо наукових підходів проведення 
археологічних розкопок. М.Н.Мурзакевич, відвідуючи у 
1845 році курганні розкопки у м.Керчі, з глибоким сумом
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відмічав, що займаючись офіційно цією серйозною 
справою чиновники Ашик і Корейша, не маючи ніякої уя
ви відносно систематичних наукових розкопок древніх 
гробниць, справу виконували дуже погано. На розкопки 
особисто не з ’являлись, окрім випадків знахідки гробниці 
з речами. Замальовок на місці не робили, маючи при кер
ченському музеї штатного художника. Речі подвійні, пот
рійні, чи знайдені в великій кількості, по бажанню назва
них'панів, роздавались чи збувались за кордон. Так, у 
А.Я.Фабра (керівника канцелярії генерал-губернатора 
М.С.Воронцова) появилась ціла колекція ваз, різних кер
ченських старожитностей і монет, подарованих йому 
А.Ашиком. Сам А.Я.Фабр не посоромився продати ці ва
зи за 1200 крб. музею Товариства, котре завжи відчувало 
брак коштів. Чисельні знахідки з глини розбивались на 
місці, де були знайдені, якщо вони не відповідали запитам 
скарбошукачів. Керівником курганних робіт був відстав
ний матрос Дмитро та декілька інших землекопів, що зас
воїли певні практичні навики відрізняти не розкопані кур
гани від розкопаних. Курганні гробниці, зразки стародав
нього архітектурного мистецтва не тільки не зберігались, 
а внаслідок незбагненної байдужості офіційних скарбо
шукачів, розбирались на міське будівництво. Чимало сил 
було витрачено, щоб переконати А.Ашика в необхідності 
робити замальовки гробниц. Д.Корейша не прислухову- 
вався ні до яких рекомендацій. У нього і у А.Ашика були 
чималі запаси ваз, посуду, речей, монет, що лежали в од
ній купі і служили магазином із котрого щорічно відправ
ляли до Ермітажу речі, доповідаючи у рапорті, що вони 
були знайдені в такому-то році, в такому-то місці. Вази, 
бачені мною у 1836 році, Ашиком подавались як знайдені 
у 1838 році і т.п. Одеське товариство історії та старожит
ностей неодноразово просило Ашика і Корейшу подумати 
про науковий спосіб відкриття курганів, але вони відпові
дали, як справжні чиновники, що “не підпорядковані” То
вариству (при цьому були його дійсними членами) і тому 
відповіді ніякої не давали. Тільки на цей раз керченські 
Єфеокл і Полінік були одностайні у своїй відповіді. Князь 
Воронцов був обтяжений воєнними справами на Кавказі,
304



маловідомі імена, події, факти

да і скарги, направлені до нього міг паралізувати гарна- 
гон* Фабр. Керченський же градоначальник князь Херхе- 
улідзєв був в цей час у руках сестри Ашика.

...В Феодосії, де не було ні людей, ні грошей, ніяких 
археологічних досліджень не проводилось, хоч земля там 
для археологічних пошуків вдячна. Музей, розташований в 
невеличкій турецкій мечеті, зберігав декілька елінських на
писів, декілька сотен генуезьких та турецький монет, що бу
ли звалені на підлозі в одну купу, а в шафі лежали як попа
ло. Охоронцем музею був карантинний лікар Граперон, по
чесний французький емігрант. Чисельні древні генуезькі 
церкви, що збереглися з давніх часів, руйнувалися. Міська 
дума самочинно продавала їх на злам, камінь використову
вали на будівництво дворів. Стіни міського укріплення ми
лістю генерала Фенша, давно вже не існували і тільки деякі 
башти да сухі рови вказували на бувшу велич Кафи генуезь
кої. Армянські і генуезькі церкви, що розташовані всереди
ні карантину, були пристосовані під чумні помешкання або 
комори для непотребу. В них раніше, пише М.Мурзакевич, 
він бачив залишки живопису, але готуючись до приїзду ве
ликого князя, турботливий інспектор Пекарський все забі
лив вапном. Чудова доля Феодосії! Її завжди і всі руйнува
ли: боспорці, татари, турки, російські війська, коменданти і 
градоначальники!.. Останній із них Казначеев під час голо
ду, що був у Криму в 1833— 1834 рр., будучи таврійським 
губернатором, звернувся до князя Воронцова за дозволом 
розібрати давню, величаву турецьку мечеть, що стояла на 
площі, з метою дати малозабезпеченим заробіток, а із камін
ня побудувати соборний храм. Подання місцевого начальни
ка було задоволено і мечеть розібрана...

Не кращу долю мали херсонські руїни. Великий прос
тір, колись, за звичаєм древніх міст, був обнесений кам’я
ною стіною з високими чортирьохкутними по середині і 
круглими на кутах баштами. Нині виглядають жалюгідними 
купами каміння, що слабо показують обриси давніх стін. 
Внутрішні городські кам’яні будівлі, церкви і одна просто
рова базилика, все це являло купу каміння. З них побудував

* Скупа людина, скнара.

305



Історія України:

ся Севастополь, тут розташований карантин. Сюди посила
ли команду моряків відшукувати мармурові колони, баре
льєфи й статуї, котрі тут же розбивались на куски і переп
лавлялись на вапно. Вандалізмом можна назвати наміри по
будувати на Херсонесі новий, обширний карантин і тільки 
заперечення, висловлені севастопольському губернатору 
Авінову, підтримка великого князя призупинили ці плани. І 
проект пересипання грошей із казенної скрині в кишеню 
підрядчика і К° був призупинений. Балаклавська фортеця, 
як пізніша в порівняні з Херсонесом, генуезька Чембало, 
збереглася краще. І лише тому, що стоїть на крутій, важко 
доступній горі...5 Побачене М.Мурзакевичем в Криму було 
типовим явищем для країни.

Члени Товариства вживали заходів щодо обліку 
кам’яних баб, котрі у великій кількості стояли на степових 
могилах і курганах Південної України. У 1840 році OTIC 
зробило практичні кроки по створенню колекції кам’яних 
баб в музеї, та в зв’язку з незручностями транспортування 
(важкий вантаж) цей захід розтягнувся на довгі роки і, в за
думаному обсязі, виконаний не був.

Таким чином, відсутність коштів, підтримки громад
ськості стало на перешкоді розгортанню систематичних ар
хеологічних розкопок в краї. Проведені OTIC дослідження 
носили випадковий характер, часто залежали від місцевих 
обставин —  будівництва маяків, адміністративних споруд, 
випадкових знахідок.

В такому стані єдиним вірним шляхом був збір і ко
лекціонування речових знахідок, що і робило Товариство 
досить активно. З 1842 року при OTIC був відкритий музей, 
де збирались нумізматичні, палеографічні і етнографічні 
пам’ятки, унікальні документи і рукописи. Серед них: зна
хідки з о.Левкі, знайдені 1840—59 рр. М.Н.Мурзакевичем, з 
території Ольвії, з околиць Феодосії, Херсонесу. Ряд колек
цій були подаровані членами Товариства: Д.М.Княжевичем, 
М.М.Кір’яковим, М.С.Воронцовим, З.А.Аркасом, С.В.Са- 
фоновим, єпископами Порфірієм, Гавриїлом. З 1843 року 
завідувачем музею став М.Н.Мурзакевич. Завдячуючи його 
наполегливості до 1860 року в музеї було зібрано чимало 
пам’яток. А саме: 29 написів грецьких, генуезьких, армян-
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ських, турецьких; більше 700 шт. барельєфів, посуду, речей, 
уламків (ольвійських, херсонеських, пантікапейських, єги
петських) та кам’яних баб)6. Нумізматична колекція нарахо
вувала 14409 монет, в тому числі: 59 — золотих, 2904 — 
срібних, 11146 — мідних, зібраних, в основному, з пожертв 
приватних осіб. У 1840 році М.Н.Мурзакевич запропонував 
передати музею предмети, що зберігались у Чорноморсько
му гідрографічному депо (м.Миколаїв). В результаті домов- 
ленності генерал-губернатора Новоросійського кракр і Бес- 
сарабії М.С.Воронцова і адмірала М.П.Лазарєва музей по
повнився речами знайденими в Греції, Ольвії, Керчі, переда
ними в депо 1825 року адміралом А.С.Грейгом, знайденими 
на території Херсонесу капитаном Крітським у 1826 р., а та
кож знахідками з острова Березані, Аккермана, Анапи, 
Афінських руїн, котрі збирались в депо з 1809 року. Багато 
речей поступило до музею від місцевих жителів в якості по
дарунків. Певну допомогу в цьому надавали представники 
адміністрації, вони були посередниками в передачі населен
ню звернень, роз’яснень OTIC про те, що під час розбору чи 
ломки каміння древніх споруд можуть бути виявлені камені 
з написами, котрі несуть цінну інформацію і повинні пере
даватись до музею7, повідомляли про умови виплати гоно
рарів за знахідки8. Комплектуванню музею сприяли також 
неодноразові звернення Товариства до наукових установ і 
державних відомств з конкретними пропозиціями. Так, у 
1848 році OTIC через Міністерство народної освіти зверну
лось до 1-го департаменту міністерства державного майна з 
пропозицією про передачу до музею предметів, що знайде
ні в Новоросійському краї і Бессарабії в декількох примір
никах, а також предмети, що не підлягали передачі до музе
їв Санкт-Петербурга.

Серед археологічних експонатів музею особливо цін
ною була колекція египетских предметів і мумій, котра знач
но зросла після об’єднання у 1857 році музеїв Одеського то
вариства історії та старожитностей та міського. Певну цін
ність мала і бібліотека Товариства, що нараховувала у 60-х 
роках 2112 томів книг, а також 38 карт і креслень, 40 малюн
ків, 26 рукописів, 58 стародавніх єврейських манускриптів9.

Інтенсивне поповнення музею археологічними, ну-
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мізматичними і рукописними матеріалами скоро перетвори
ло його в один із центрів по вивченню давньої історії Пів
нічного Причорномор’я. Як бачимо, основна задача музею 
зводилась до накопичення і збереження цінних знахідок, він 
був лабораторією для вузького кола спеціалістів і не вирішу
вав науково-просвітницьких завдань, не був розрахований 
на масове відвідування.

Одеське товариство надавало наукову і практичну до
помогу музеям, що функціонували в краї. В 1811 року з іні
ціативи “краєзнавця півдня Росії” С.М.Бронєвського у Фео
досії був відкритий музей. Для населення міста він став сво
єрідним культурним вогнищем, що притягував місцеву інте
лігенцію і, фактично, став першим музеєм, що ставив прос
вітницьку мету — ознайомлення з історією міста. В його 
фондах нараховувалось 642 предмети, включаючи 331 ме
даль10. В кінці 40-х років XIX ст. його стан значно погір
шився, і Товариство доручило М.Н.Мурзакевичу опікува
тись ним. Відсутність відповідних умов збереження і експо
нування колекцій привело до критичного стану і міський 
музей Одеси. Не забезпечена була схоронність музейних 
предметів і в штурманській роті м.Миколаєва. Скрутне ма
теріальне становище багатьох музеїв, однак, не припинило 
процес створення нових. Вони стали відкриватись при уч
бових закладах, губернських правліннях11, що свідчило про 
пробудження у населення інтересу до історії свого краю і 
зацікавленності вивчати її.

Таким чином, основними напрямками діяльності 
Одеського товариства історії та старожитностей були: обс
теження архівосховищ краю з метою накопичення фактич
ного матеріалу, підготовка наукових праць, статей для опуб
лікування, створення музейних колекцій, вивчення та охо
рона пам’яток. Недостатня матеріальна база не дозволила 
товариству реалізувати наукові задуми в області археологіч
них досліджень. Здійснюваний з боку OTIC нагляд за архе
ологічними розкопками був неефективним тому, що поши
рювався лише на державні землі, а приватний сектор був не- 
контрольований і непідзвітний.

Велика заслуга Товариства полягає в тому, що ним бу
ло виявлено і опубліковано протягом 1844— 1919 рр. в “За
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писках Одеського товариства історії та старожитностей” 
(вийшло 33 томи) багаточисельні документи з історії Пів
денної України, проведено обстеження пам’яток історії та 
культури, архітектурних і археологічних об’єктів, опубліко
вані історико-статистичні нариси про міста і села, монасти
рі і собори, наведені відомості про звичаї, обряди, легенди, 
вірування, про народні промисли. Члени Товариства прово
дили експертизу музейних колекцій, опрацьовували нуміз
матичний і лапідарний матеріал, систематизували предмети, 
видвали каталоги.

Своїми дослідженнями наукове товариство OTIC 
внесло вагомий внесок у розвиток науки. Воно створило ба
гату джерельну базу і тим самим сприяло формуванню важ
ливих наукових напрямків, оформлених в середині XIX ст. в 
спеціальні галузі знань: археологію, археографію, епіграфі
ку, нумізматику, історичну географію.

1 Див.: Отчеты Одесского общества истории и древностей за 
1841-1848 рр.

2 Одеський обласний державний архів (далі - ООДА). - Ф. 93, 
on. 1. спр. 55. - Арк. 16-17, 20-20 зв., 27, 41; ф. 1, оп. 150, спр. 50. 
-Арк. 1-1 об.

ООДА. - Ф. 1, оп. 191, спр. 72. - Арк. 1-2 об.; Ф. 93, on. 1, 
спр. 55. - Арк. 61.

^ Там само.
5 Записки Николая Никифоровича Мурзакевича // Русская ста" 

рина. - 1888. - № .  - С. 587-589.
° Отчет Одесского общества истории и древностей с 14 нояб" 

ря 1860 по 14 ноября 1861. - Одесса, 1862. - С. 13.
7 ООДА. - Ф. 93, on. 1, спр. 40. - Арк. 58; Ф. 1, оп. 150, спр. 50. 

- Арк. 5.
° Державний архів Республіки Крим (далі - ДАРК). - Ф. 25, оп. 

1,спр. 14803. - Арк. 1-10; Ф. 1, оп. 150, спр. 50. - Арк. 18; оп. 152, 
спр. 72. - Арк. 2-3.

9 Отчет Одесского общества истории и древностей с 14 нояб" 
ря 1860 по 14 ноября 1861. - Одесса. - 1862. - С. 13.

10 ДАРК. - Ф. 93, on. 1, спр. 40. - Арк. 26-27,46-57, 71-72.
* * Михневич И.Г. Исторический обзор 40-летия Ришельєвско* 

П) лицея в 1817-1857 гг. Одесса. - 1857. - С. 133.
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Иестуля Світлана Іванівна - 
аспірант відділу регіональних проблем історії Украї
ни. Народиласяу 1962 року на Полтавщині. У 1983 ро
ці закінчила історичний ф акультет Полтавського 
державного педагогічного ін с т и т у т у  ім. В.Г.Королен- 
ка. Трудову діяльність почала у Полтавській аи № 1. 
Нині - старший викладач Українськоїмедичноїстома- 
тологічної академії. У 1998 році захистила дисерта
цію на тему: "Роль наукової інтелігенції у становлен
ні Всеукраїнського археологічного ком ітету", (науко
вий керівник академік НАН України П.Т.Тронько). Ав
то р  тр и д ц яти  наукових праць в т .ч . двох моногра
фій. Відмінник освіти України. Досліджує проблеми 
збереження історико-культурної спадщини вУкраінівЖст.

З  ІСТОРІЇ ПЕРШ ИХ ПАМ’ЯТКООХОРОННИХ 
ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ В ПЕРІОД

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 
(1917-1921)

Серед низки багатьох завдань, які постали на науково- 
культурній ниві України після повалення в лютому 1917 р. 
російського самодержавства, важливого значення набула 
проблема заснування державного пам’яткознавчого центру.

Цього вимагали не лише інтереси науки і культури Укра
їни, а й політична ситуація, що склалася тут після утворен
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ня в березні 1917 р. у Києві Центральної Ради і визначалася 
її курсом на відновлення української державності. Комплек
сне дослідження, охорона та популяризація історико-куль- 
турної спадщини українського народу мали відігравати сут
тєву роль у пробудженні його національної самосвідомості 
- важливішого чинника процесу державотворення.

Саме на грунті визнання глибокого взаємозв’язку пам’ят- 
кознавчих та пам’яткоохоронних завдань з потребами на
ціонально-культурного і державного відродження україн
ського народу 12 травня 1917 р. у Києві було створено Цен
тральний комітет охорони пам’яток старовини і мистецтва в 
Україні (ЦКОПСІМУ), до складу якого увійшли провідні 
діячі науки і культури України.

У схваленому на організаційних зборах статуті ЦКОПСІ
МУ, який незабаром був видрукуваний і розісланий на міс
ця, чітко окреслювались важливіші напрямки діяльності 
комітету. Головними визнавались завдання охорони та дос
лідження пам’яток історії і культури на терені усієї України. 
Отже, перед ним ставилися такі завдання, розв’язати які 
можна було лише за підтримки з боку держави.

Не викликає сумніву, що члени ЦКОПСІМУ розрахову
вали на неї, зрозуміло, пов’язуючи свої надії зі зміцненням 
державних структур Центральної Ради. Разом з тим, не 
можна погодитися з С.Зарембою, який стверджує, що 
ЦКОПСІМУ став “першим державним органом” охорони 
історико-культурної спадщини в Україні *. Як видно зі ста
туту, комітет мав будувати свою роботу як громадська орга
нізація. Його дійсні члени та члени-кореспонденти повинні 
були “обиратися на загальних зборах закритим голосуван
ням більшістю голосів”, а органом “порядкування справами 
комітету” визначались загальні збори, рада та ревізійна ко
місія. Лише в липні 1917 р. на загальних зборах ЦКОПСІ
МУ було ухвалено рішення про необхідність надання комі
тету певних адміністративно-розпорядчих повноважень. 
Задля цього учасники зборів вирішили звернутися до Цен
тральної Ради з проханням зарахувати комітет до числа її 
інституцій на правах колишньої імператорської Археологіч
ної комісії.

Як відомо, на нараді по організації мистецького відділу
311



Історія України:

при Генеральному секретарстві народної освіти, яка відбу
лася 28 липня 1917 р., було ухвалено створити в структурі 
секретарства державний пам’яткоохоронний орган - відділ 
охорони пам’яток старовини і музеїв - з чітко визначеними 
адміністративними повноваженнями2.

В Українській державі функції відділу, який з липня 1918
р. увійшов до структури Головного управління мистецтв і 
національної культури, не змінилися. Його ж адміністратив
ні повноваження зростали відповідно до зміцнення держав
них структур гетьмана П.Скоропадського. Оскільки ЦКОП- 
СІМУ після гетьманського перевороту 29 квітня 1918 р. 
припинив свою діяльність, відділ також став єдиним коор
динаційним центром і пам’яткоохоронних зусиль громад
ських об’єднань, діячів науки і культури. Він же проводив 
та координував й пам’яткознавчі студії, в ряді випадків фі
нансуючи дослідні роботи з державного бюджету. Однак, на 
шляху їх розширення стояли не лише брак коштів та вій
ськово-політичні негаразди, а й переобтяженість відділу 
практичними пам’яткоохоронними завданнями оперативно- 
адміністративного характеру. В зв’язку з цим виникла необ
хідність в створенні спеціалізованих пам’яткознавчих цен
трів та органів координації їх суто наукової діяльності.

Не випадково, ці питання зайняли чільне місце в роботі 
Комісії для вироблення законопроекту про заснування Укра
їнської Академії наук, яка розпочалася 9 липня 1918 р. під 
головуванням В.Вернадського. Зокрема, вони підіймалися в 
пояснювальній записці Д.Багалія, А.Кримського, Г.Пав- 
луцького,Є.Тимченка до комісії для вироблення законопро
екту про організацію історично-філологічного відділу У\Н. 
Характерно, що автори записки наполягали на створенні 
при академічній кафедрі археології Археологічної комісії з 
науково- координаційними та адміністративними й пам’ят
коохоронними функціями3.

Викладені в доповідній записці пропозиції знайшли ро
зуміння і підтримку з боку комісії для вироблення законоп
роекту про заснування УАН.

На важливості такої роботи наголошувалося і в “Пояс
нюючій записці до законопроекту про заснування Україн
ської Академії Наук у Києві”, з якою до Ради Міністрів Ук
312



маловідомі імена, події, факти

раїнської держави звернувся міністр народної освіти та мис
тецтв М.Василенко.

В законі про заснування УАН передбачалось, що переліче
ні в Статуті Академії заклади будуть засновуватися “в вироб
леній нею послідовності. При тому, - читаємо далі в затвер
дженому П.Скоропадським правовому акті, - їх діяльність заз
начається статутом, що його вона сама затверджує”4.

Дослідники ранньої історії Української Академії наук 
вже давно дійшли висновку, що її організаційні засади 
“створювалися важко, у нестабільній обстановці, в умовах 
боротьби і протистояння різних соціально-політичних сил і 
угрупувань” 5 . Відразу після приходу до влади Директорії 
УНР М.Грушевський навіть поставив питання на засіданнях 
ради Українського наукового товариства від 29 грудня 1918 
р. та 2 січня 1919 р. про ліквідацію УАН, як установи, зас
нованої гетьманським урядом. Щоправда, одинаково недоб
розичливе й підозріле ставлення органів радянської влади, 
що в лютому 1919 р. утвердилась в Києві, як до УНТ, так і 
до УАН змусило обидві інституції консолідуватися задля 
власного порятунку. В результаті, вже в 1919 р. половину 
складу УАН становили учені, що одночасно входили до 
УНТ. Серед інших дійсним академіком УАН був обраний 
М.Біляшівський - визнаний в наукових колах авторитет у 
дослідженні пам’яток археології, історії та мистецтва 6.

Згодом він очолив створену при Академії Комісію по скла
данню археологічної карти України. її завданням, зазначає 
І.Шовкопляс, було збирання, систематизація, вивчення та ор
ганізація охорони археологічних пам’яток, виявлених і дос
ліджених на території України, та складання на їх основі ар
хеологічної карти. Вона мала також згуртувати навколо себе 
наукові сили археологів для розгортання систематичних архе
ологічних досліджень 7. З цією метою Комісія прагнула нала
годити організаційні зв’язки з науковими осередками та окре
мими ученими не лише в Києві, а й за його межами. До неї по
чали звертатися за науково-методичними порадами, надсила
ючи матеріали до археологічної карти 8. Однак, як зазнача
лось у звітних матеріалах Академії, широко розгорнути свою 
діяльність комісія так і не змогла, а в 1920 р. вона майже при
пинилась через хворобу М.Біляшівського та від’їзд із Києва
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інших співробітників 9 .
Більш результативними в 1919-1920 рр. виявилися спроби 

організації та активізації роботи пам’яткознавчих структур в 
рамках УНТ. Так, незважаючи на край тяжкі умови доби гро
мадянської війни, напружено працювала секція мистецтв Ук
раїнського наукового товариства. Це засвідчують опублікова
ні секретарем секції Ф.Ернстом протоколи її засідань10.

На засіданні, що відбулося 6 березня 1920 р., її голова
В.Данилевич виступив з грунтовною доповіддю “Завдання 
передісторичної археології на Вкраїні”, в якій досить кри
тично оцінив стан дослідження археологічних пам’яток в 
минулому. “Він зазначив, - читаємо в протоколі засідання 
секції, - що централізм археологічних дослідів у бувшій Ро
сії, а завдяки тому брак грошових засобів на провінції, дуже 
скрутно відбилися на стані археологічного вивчення Украї
ни. Археологічна комісія досліджувала майже виключно 
класичну та скитсько-сарматську старовину на Вкраїні, тим 
часом як українських археологів приваблювала до себе рід
на українська старовина”. Однак, намічаючи перспективи 
розвитку археологічних досліджень в Україні, В.Данилевич 
привернув увагу учених до комплексного вивчення усіх 
культур на її терені, результатом якого мали стати відповід
ні археологічні карти пам’яток.

Таким чином вже на перших засіданнях археологічної 
секції визначились не лише організаційні форми її праці, а 
й її основні програмні напрямки. Однак, за край скрутного 
фінансового становища УНТ та складної військово-політич
ної обстановки в Україні робота секції звелась, в основному, 
до обговорення наукових доповідей з різноманітних проб
лем археології.

Багато зусиль члени секції, як і інші учені - пам’яткознав- 
ці, докладали до організації охорони історико-культурних 
скарбів. Зрозуміло, що першими на захист пам’яток стали їх 
дослідники. Закономірно, що переважно саме з числа учених- 
пам’яткознавців, як і раніше формувались штати створеного в 
лютому 1919р., вже за радянської влади, Всеукраїнського ко
мітету охорони пам’яток мистецтва й старовини 
(ВУКОПМИС) та його губернських і повітових органів11.

В кінці серпня 1919 р., коли над Києвом нависла реальна 
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загроза окупації денікінцями, державні пам’яткоохоронні 
органи були ліквідовані, науковці міста спробували відро
дити центральний пам’яткоохоронний орган в Україні. Від
повідні функції взяв на себе створений при Українській 
Академії наук Комітет охорони пам’яток старовини під го
ловуванням академіка Д.Багалія. До його складу увійшли 
археологи, мистецтвознавці, архітектори, художники 12.

Більш успішною виявилась спроба створення при УАН 
Комітету охорони пам’яток старовини і мистецтва за часів 
польської окупації Києва у травні-червні 1920 р. Власне, 
відповідна робота з ініціативи М.Біляшівського розпочала
ся ще напередодні евакуації радянських військ з міста. Зок
рема, організаційні збори комітету відбулися 2 травня 
1920 р. їх учасники обрали на голову комітету М.Біляшів
ського, його заступником М.Макаренка, секретарем - І.Мор- 
гілевського, а також ухвалили запросити до праці колишніх 
співробітників ВУКОПМИСУ Вержбицького, Ф.Ернста, 
Ф.Красицького та С.Сандальжі13. Як констатував згодом 
Ф.Ернст, працювати комітету довелося в нелегких умовах, 
переборюючи протидію з боку польських окупаційних влас
тей 14. Все ж, зусилля комітету не були марними. На нашу 
думку, ще й тому, що вони отримали певну підтримку з бо
ку державних установ Директорії УНИ що повернулися до 
Києва разом з польськими військами

З відновленням у Києві радянської влади це аж ніяк не 
могло додати авторитету комітету. Окрім того, в червні 1920 
р. були відновлені радянські державні пам’яткоохоронні ор
гани - губернський та повітові комітети охорони пам’яток 
мистецтва і старовини. В зв’язку з цим пам’яткоохоронний 
комітет при УАН припинив свою діяльність.

Однак, учені вирішили зберегти за УАН координуючу 
роль в царині досліджень пам’яток археології. З цією метою 
в червні 1920 р. при Академії був утворений Археологічний 
комітет, який очолив В.Данилевич при секретарстві І.Моргі- 
левського 16.

Археологічний комітет, визнавав згодом Ф.Шміт, не ли
ше не виявив ніякої практичної діяльності, а навіть, не ви
робив наукової та організаційної концепції своєї роботи 17. 
Не випадково у звіті УАН за 1920 р. дається невиразна оцін
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ка діяльності Археологічного комітету, яка на початок 
1921 р. зовсім занепала18.

На той час в досить скрутному становищі опинилися й 
державні пам’яткоохоронні органи : розпочата реорганіза
ція ВУКОПМИСу та губернських і повітових копмисів, 
значно обмежила їх можливості здійснювати не лише дог
ляд за пам’ятками та наукове вивчення історико-культурних 
скарбів, а й координувати роботу учених 19 Було очевид
ним, що радянська влада поставила за мету звести нанівець 
також діяльність Українського искового товариства, а отже, 
й його пам’яткознавчих секцій 29. В зв’язку з цим група ки
ївських дослідників пам’яток старовини і мистецтва висту
пила з ініціативою створення відповідного центру при Ук
раїнській Академії наук 21.

Під головуванням призначеного Спільним Зібранням 
Академії академіка М.Василенка 1 лютого 1921 р. відбулося 
засідання ініціативної групи по заснуванню Археологічного 
комітету. Заслухавши доповідь І.Моргілевського про істо
рію заснування Археологічного комітету, учасники зборів 
виступили з пропозиціями про надання йому не лише фун
кцій наукового та науково-координаційного центру, а й адмі
ністративних та контрольних повноважень - на взірець тих. 
які мала Петербурзька Археологічна комісія.

Того ж дня було обрано голову президії Археологічного 
комітету. За більшістю поданих голосів ним став М.Мака- 
ренко. Секретарем обрали І.Моргілевського 22.

Не чекаючи з ’ясування всіх організаційних проблем, об
рані члени комітету приступили до вирішення конкретних 
питань його компетенції.

Та вже незабаром на шляху розгортання роботи комітету 
стали саме організаційні питання та проблеми з оформлен
ням його статусу. Справа в тому, що з одного боку, ініціато
ри створення Археологічного комітету попередньо заручи
лися підтримкою Спільного Зібрання Академії, під покро
вительством якої він і формувався. Водночас, члени коміте
ту вважали його самоврядною, автономною від YAH інсти
туцією. Звідси й прагнення перебрати на комітет не харак
терні для установ і комісій YAH і не передбачені її статутом, 
адміністративні і контрольні права.
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Спільне зібрання УАН розглядало А рхеологічний комі
тет як свою постійну комісію . У  в ідповідності до  р іш ення 
Зібрання від  26 січня 1920 р. сам е воно м ало затвердж увати  
членів президій  комісій, дбаю чи про те, щ об вони заб езп е
чували безпосередній  з в ’язок  академ ічних устан ов  з вищ им  
органом керування - А кадем ією . Так-щ о, затвердивш и 5 л ю 
того 1921 р. обрання М .М акарен ка головою , а І.М оргілев- 
ського секретарем  А рхеологічного комітету, С пільне З іб 
рання УАН, водночас, застерегло, “щ о після поверн ен ня до 
Києва хворого акад. М .Ф .Б іляш івського він стане на чолі 
Археологічного ком ітету” . 21 лю того того ж  року  С пільне 
Зібрання ухвалило запропонувати  А рхеологічном у комітету 
“у зв’язку з поверненням  до К иєва затвердити головою  ко
мітету акад. М .Ф .Б іляш івського, а заступником  голови  та  
керівником комітету - проф. М .О .М акарен ка”23.

Таке р іш ення викликало бурхливу реакц ію  з боку уч ас
ників засідання А рхеологічного комітету, яке відбулося 26 
лютого 1921 р. П роходило воно під  головуванням  О.Гру- 
шевського, оскільки  М .М акаренко відм овився виконувати 
обов’язки голови президії. О днак, п ісля тривалих  дискусій  
учасники засідання прийш ли до  ріш ення відкласти  питання 
про перерозподіл посад  в прези дії до  з ’ясування статусу ко
мітету : чи є він  “цілком сам остій н а організація , чи  це п о с
тійна комісія А кадем ії наук?”

Вже з контексту р іш ен ь С пільного З ібрання в ідповідь на 
нього була очевидною . Ц е, зреш тою , усвідом или і члени  
Археологічного комітету, які 19 березня 1921 р. продовж или 
обговорення проблем , щ о дискутувалися на поп ередньом у 
засіданні. В його ході вони висловили кілька пропозицій . В 
основу ж  ріш ення комітету була покладена п роп озиц ія  
Д.Щ ербаківського: оскільки  “при ум овах, які склалися в ко
мітеті, не мож е просуватись його наукова робота” , зап р о си 
ти на наступ н е зас ідан н я  неодм інного  секр етар я  УАН 
А.Кримського і за його участі з ’ясувати усі сп ірн і питання.

26 березня 1921 р. А .К рим ський, прибувш и на зас ідан ня 
Археологічного комітету, спробував заспокоїти  його учас
ників, пояснивш и м отиви р іш ен н я  про призначення на по
саду голови п рези дії ком ітету академ іка М .Б іляш івського. 
На думку С пільного З ібрання він  мав бути “ж и вим  з в ’язком
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Комітету з Академією”. Аби схилити членів комітету до 
компромісу, А.Кримський навіть запропонував їм “скласти 
свій Статут , де було б обмежено вплив голови на хід праці 
Комітету і внести цей Статут на затвердження Спільного 
Зібрання.” Але й ця пропозиція була відхилена. “Комітет, - 
читаємо у протоколі його засідання, - почуває себе ображе
ним незатвердженням на посаді голови тієї людини, яку він 
вважав найбільш відповідною для сих складних обов’язків і 
що він не бачить гарантії для нормального ходу праці в су
часних умовах.” Відтак, більшістю голосів було ухвалено 
розпустити Археологічний комітет24.

Усвідомлюючи важливість його діяльності, Спільне Зіб
рання У \Н  на своєму засіданні від 29 березня 1921 р. зат
вердило новий склад Археологічного комітету, включивши 
до нього академіків М.Біляшівського. В.Іконникова, 
А.Кримського, О.Левицького, Ф.Міщенка, В.Старкова, 
П.Тутковського та професорів В.Барвінка, В.Кордта, В.Мія- 
ківського, В.Ромоданівського, І.Соколова, В.Щербину25. 
Запрошення до роботи в комітеті семи академіків, представ
ників найрізноманітніших галузей історичної науки та 
пам’яткознавства мало слугувати зміцненню його авторите
ту в наукових і громадських колах. Водночас, переслідува
лась мета, зрештою, примирити між собою групи учених, 
які по-різному бачили роль, функції та статус Археологічно
го комітету, залучити їх до роботи в ньому.

Досягти цього на запропонованих Спільним Зібранням 
підвалинах, проте, не вдалося. Склад Археологічного комі
тету не задовольнив, в першу чергу, київських пам’яткоз- 
навців, які гуртувалися навколо пам’яткознавчих секцій Ук
раїнського наукового товариства, і він так і не розпочав сво
єї діяльності.

Незважаючи на те, що спроби створення в структурі УАН 
науково-координаційного пам’яткознавчого центру на сере
дину 1921 р. не увінчалися успіхом, зусилля учених Украї
ни не були марними. Були визначені основні завдання, які 
він мав вирішувати, апробовані певні форми його роботи та 
її узгодження з відповідною діяльністю громадських 
пам’яткоохоронних органів. Нарешті, необхідність створен
ня такого центру усвідомили навіть колишні опоненти цієї
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ідеї з Українського Наукового Товариства. Саме на умовах 
об’єднання пам’яткознавчих секцій УНТ з відповідними 
структурами YAH  влітку 1921 р. розпочалася робота по 
створенню при історично-філологічному відділі Академії її 
Археологічної секції.
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ленка. Працював у  Кіровоградському та Полтав
ському педагогічних інститутах. У 1985 році закін
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рико-культурної спадщини в Україні в XXcm.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ КУЛЬТОВИХ 
ПАМ’ЯТОК УКРАЇНИ В РОКИ 

“ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМУ”

Д о с и т ь  короткий період кінця 20-х -  початку 30-х років 
увійшов в історію українського народу, як і інших народів, 
що перебували у складі СРСР, як роки “великого перелому”,
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що зачепив усі сфери соціального, економічного, політич
ного та духовного життя суспільства.

Комуністична партія, Радянська держава доклали в цей 
час значних зусиль, аби звести нанівець вплив релігії і цер
кви в житті віруючих, нав’язати їм єдино правильний мате
ріалістичний світогляд.

Соціально-економічні та суспільно-політичні зміни в 
країні не могли не позначитися на функціонуванні системи 
пам'яткоохоронних інституцій. Під тиском органів влади- 
вони змушені були основну увагу звертати на виявлення та 
організацію обліку й охорони революційних пам’яток, пере
важно пов’язаних з боротьбою за встановлення радянської 
влади. В такий спосіб пам’яткоохоронці залучались до вирі
шення проголошених комуністами завдань класового, ін
тернаціонального, соціалістичного і т.ін. виховання насе
лення.

їм нав’язувалися хибні, антиісторичні, вульгарно-соціо
логічні схеми, які мали слугувати методологічною основою 
їх роботи. 29 грудня 1930 р. сектор науки Наркомату освіти 
УСРР розіслав обіжник, в якому намітив ряд заходів, спря
мованих на підвищення ролі музейних установ по збере
женню історико-культурної спадщини. “Пам’ятки культів: 
монастирі, церкви, синагоги з усіх їх устаткуванням, - зазна
чалося в ньому, - дають нам уявлення про побут різних кла
сів суспільства, свідчать про виробничі стосунки і класову 
боротьбу та ідеологію данного суспільства”.

Разом з тим, в обіжнику фактично обгрунтовувалась і 
санкціонувалась можливість відмови від охорони раніше 
взятих на облік об’єктів. “Справа охорони пам’яток культу
ри досить часто ускладнюється тим, що на місцях часто 
трапляється розбіжність інтересів охорони пам’яток культу
ри та вимог поточного моменту: іноді чергові господарчі 
потреби задовольняються коштом ліквідації або псування 
пам’ятки культури. Цю розбіжність інтересів і завдань нам 
треба мати на увазі і, щоб надалі не повторювались випадки 
непоправних втрат, треба виділити для охорони та збере
ження ті об’єкти культури, історії, що їх обов’язково необ
хідно зберегти для науки та показових культурно та полі- 
тосвітніх завдань”1. Зрозуміло, що ця пропозиція стосува
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лась в першу чергу культових пам’яток, при охороні яких 
найбільше й траплялась розбіжність з “вимогами поточного 
моменту”.

Досить суперечливим за змістом принципових положень 
був і обіжник сектору науки НКО УСРР “Про завдання, ме
тоди охорони та масової популяризації пам’яток культури” 
від 27 вересня 1931 р. З одного боку в ньому намічалися за
ходи по розширенню типології пам’яток, організаційних 
підвалин, форм і методів пам’яткоохоронної роботи. Цілком 
слушно наголошувалось також на тому, що «приміщення 
колишніх церков..., які знаходяться на облікові НКО і в да
ний час пустують, або ж використовуються невідомим спо
собом, потрібно пристосувати до потреб масової культурної 
роботи, не порушуючи деталей пам’яток. В церквах, синаго
гах -  музеях антирелігійної пропаганди, - говорилось в 
обіжнику, - необхідно повністю зберігати ансамблі, цікаві 
не лише з художньо-виробничого боку, а також з боку соці
ально-економічного, побутового”. І хоч таким шляхом ста
вилось за мету досягти “ поглиблення методів антирелігій
ної пропаганди”, він, загалом, не суперечив завданням охо
рони культових пам’яток.

Разом з тим, в обіжнику робився закид на адресу Київ
ської та Харківської крайових інспектур за те, що в їх робо
ті “чільне місце... займала довгий час реєстрація пам’яток 
церковної архітектури, за якими не хотіли бачити соціаль
ного змісту, діалектики й значення класової боротьби в істо
ричному процесі”. Відтак, реєстрацію культових пам’яток 
(за виключенням монастирів) пропонувалось підпорядкува
ти завданням “утворення мережі пам’яток, яка в повній мі
рі відбивала б природньо-економічні умови розвитку госпо
дарських систем та суспільних формацій на Україні”. 
Пам’ятки пропонувалось класифікувати за періодами: дока
піталістичний, капіталізм, класових боїв пролетаріату і про
летарської революції, соціалізм. Вважалося, що в такий спо
сіб буде забезпечено “висвітлення ролі і міста кожної 
пам’ятки в цілій системі даної формації і доби” та форму
вання в межах окремих територій, міст, сіл, районів відпо
відної екскурсійної мережі.

На перший погляд подібні вульгарно-соціологічні підхо-
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ди до вирішення завдань реєстрації та класифікації культо
вих пам’яток, їх використання у вихованні широкого загалу 
на принципах марксизму-ленінізму не склали прямої загро
зи самим пам’яткам. Однак лише на перший погляд, оскіль
ки в обіжнику наголошувалось на необхідності “перегляну
ти пам’ятки церковної архітектури, виділивши з них до ( 
екскурсійної -  авт.) мережі найбільш видатні, пов’язані з ос
новними комплексами певної території і часу”2.

Такі принципові вказівки НКО значно ускладнювали ді
яльність подвижників збереження історико-культурної спад
щини по виявленню та обстеженню культових пам’яток з ме
тою встановлення за ними догляду з боку державних органів. 
Не зважаючи на значні зусилля пам’яткоохоронців, в середи
ні 20-х років ця проблема не була остаточно вирішена. Отже 
вона залишилася актуальною і на зламі 20-х років. Це засвід
чують, зокрема, матеріали про діяльність музеїв, ВУАКу, кра
йових інспектур. Так, на початку 1930 р. ІПепетівська окрін- 
спектура народної освіти надіслала до НКО УСРР результати 
проведеного в 1929 р. місцевим округовим музеєм обстежен
ня молитовних будинків Шепетівщини. При цьому в листі 
інспектури повідомлялось, шо на зарахування до списку 
пам’яток культури заслуговують понад 40 культових споруд-  
синагог, дзвіниць, капличок, церков, тощо3.

Подібні наслідки дало й обстеження Могилів-Поділь- 
ської округи директором місцевого музею О.Івановим. В 
липні 1931 р. він повідомив ВУАК, що виявив в окрузі біля 
70 церков, одну дзвіницю, синагогу та 5 костьолів, які мали 
ознаки пам’яток архітектури та заслуговували на відповідну 
охорону. О.Іванов привертав увагу ВУАКу також до старо
винного п’ятиярусного іконостасу в церкві с.Григорівка, 
ікон ХУІ ст. в Успенській церкві в м.Бар, зазначав ряд інших 
історико-мистецьких зразків культового начиння в молитов
них будинках округи4.

Значну роботу по обстеженню та обліку культових 
пам’яток Поділля в 1930 р. провів співробітник Музею ук
раїнського мистецтва у Харкові П.Жолтовський. За два міся
ці роботи він відвідав десятки найвіддаленіших сіл і місте
чок краю та виявив у них 133 пам’ятки так званої цивільної 
культової архітектури, зробив з них біля 700 світлин, а дея
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кі обміряв. 31 січня 1931 р. на засіданні бюро Українського 
комітету охорони пам’яток культури (УКОПК) П.Жолтов- 
ський виступив з доповіддю "‘Стара архітектура Подільсько
го містечка”, в якій розповів про результати своєї роботи. 
Присутні на засіданні члени бюро УКОПК ( В.Дубров- 
ський, Д.Гордєєв, М.Тихий), члени комітету (О.Іванівська, 
П.Зубарєв, О.Нікольська, О.Поплавський, О.Чудновська та 
ін) взяли жваву участь в обговоренні доповіді. Незважаючи 
на те, що в деяких виступах не обійшлося без звичних для 
того часу закидів П.Жолтовському про недостатню увагу 
пам’яткам революції в його роботі, вона, загалом, отримала 
високу оцінку учасників засідання.

Відповідне рішення прийняли і члени бюро, які також 
ухвалили продовжити виявлення пам’яток з метою “термі
нової охорони та науково-дослідної роботи”5. Що ж до 
списку виявлених П.Жолтовським пам’яток, то незабаром 
він був переданий Київській крайовій інспектурі ОПК для 
практичного використання в її роботі6.

Не обходили увагою питання обліку пам’яток і співробіт
ники самої інспектури. Зокрема, влітку 1932 р. в зв’язку з 
відсутністю в інспектурі відомостей про пам’ятки культури 
на Волині до Житомира виїхав крайовий інспектор К.Є.Ан- 
типович. В результаті лише в Житомирі він взяв на облік 53 
пам’ятки. Серед них: Воздвиженська, Подільська, Михай
лівська церкви, два православні собори, два католицькі кос
тьоли та католицька консисторія. Була також досягнута до
мовленість зі співробітниками музею про те, що вони про
ведуть обстеження культових будов краю та про залучення 
до охорони пам’яток працівників освіти, архівів та ін.7

В цьому плані продовжував працювати й ВУ\К, який 
розробив і розіслав до місцевих музеїв, органів освіти, кра
єзнавчих організацій реєстраційні “Анкети для пам’яток бу
дівництва”, в яких пропонувалось заповнити відомості про 
пам’ятки фортифікаційного, цивільного та культового бу
дівництва8! В 1929 р. ВУАК також видав співробітникові 
Остерського краєзнавчого музею Н.В.Гоппенеру відкритого 
листа на реєстрацію пам’яток церковної старовини в Черні
гівському та Ніжинському округах та ряд відкритих листів 
на дослідження пам’яток мистецтва окремих регіонів, в хо
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ді яких, як правило, виявлялись та брались на облік нові 
об’єкти охорони. Зокрема, Ю.Виноградський отримав доз
віл на дослідження пам’яток мистецтва Глухівщини, Ніжин- 
шини та Чернігівщини, В.І.Маслов -  Роменщини, К.М.Тсрс- 
щенко -  Звенигородщини, Уманщини та Шевченківщини.

В квітні 1930 р. мистецький відділ ВУАКу ухвалив вида
ти відкриті листи: Ю.С.Виноградському на дослідження 
пам’яток мистецтва в Сосницькій, Конотопській, Глухів- 
ській, Ніжинській, Чернігівській округах; М.М.Дячснкові -  
на дослідження пам’яток культової архітектури на Шсвчен- 
ківщині; Л.А.Левицькій -  на дослідження дерев’яних сина
гог ХУІІІ ст. у м. Михальполь Проскурівської округи та в м. 
Миньківка Кам’янецької округи на Поділлі9.

На зламі 20-х -30-х років напружено працював над дос
лідженням пам’яток культової архітектури їх неперсвершс- 
ний знавець С.А.Таранушенко. Як зазначав він у звіті за 
свою роботу влітку 1929 р., попередньо по кожній з 13 ок
руг Харківської крайової інспектури були складені списки 
пам’яток. Робилося це на основі даних літературних дже
рел, відомостей, надісланих до інспектури її кореспондента
ми, місцевими музеями, науковцями та краєзнавцями. Після 
цього інспектура розіслала до округових, районних викон
комів, сільських рад, на території яких в такий спосіб були 
зареєстровані пам’ятки, спеціальні анкети, в яких передба
чались відповіді про минуле та сучасний стан історико- 
культурних об’єктів. Вже на їх підставі інспектура внесла 
зміни та уточнення в складені списки пам’яток'^. Прина
гідно зазначимо, що на 356 запитів інспектура отримала 292 
відповіді зі світлинами пам’яток. Так що мала досить повну 
інформацію про них11.

Разом з тим, у звіті С.А.Таранушенка цілком слушно на
голошувалось на актуальності наукового дослідження взя
тих на облік пам’яток, а особливо -  дерев’яної культової ар
хітектури, які найбільше потерпали від різних природних та 
соціальних негараздів. Саме в зв’язку з цим Харківська кра
йова інспектура спільно з Музеєм українського мистецтва у 
Харкові влітку 1929 р. організувала наукову експедицію по 
обстеженню та дослідженню дерев’яних церков. З 26 чер
вня по 6 серпня вона працювала на Роменщині. Про культо
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ві пам’ятки округи С.А.Таранушенко мав докладні відомос
ті від М.О.Макаренка, К.В.Мощенка, М.М.Семенчика, од
нак експедиція отримала нові цікаві дані про пам’ятки на
родної монументальної архітектури України12.

В архіві зберігся щоденник експедиції С.А.Таранушен- 
ка. В ньому - детальні записи про обслідувані храми в сс. 
Лозова, Левченки, Миколаївка. Москалівка, Артюхівка, 
Бобрик, Житнє. Калинівка, Коровинці, Малі Будки, Пусто- 
війтівка, Хоромівка, Хмельове, Ярмолинець*3. Загалом, 
учасники експедиції влітку 1929 р. в 16 селах Роменщини 
обстежили 18 та зняли обміри 13 дерев’яних церков14.

В серпні цього ж року С.А.Таранушенко досліджував 
пам’ятки мурованої культової архітектури в Сумській ок
рузі. Зокрема, він зробив обміри собору в м. Лебедин, 
Покровської та Миколаєвської церков в м.Суми, оглянув 
храми в с.Ворожба15.

В 1930 р. С.А.Таранушенко керував експедиціями Му
зею українського мистецтва по дослідженню пам’яток ар
хітектури Чернігівщини та Поділля. Була досліджена та
кож старовинна синагога в м. Смотрич16. В червні-липні 
наступного року С.А.Таранушенко виїхав на чолі наукової 
експедиції на Полісся. Її маршрут пройшов через Корос
тень, Овруч, Олевське, Журневичі. Хочище, Копище, Бі- 
гунь, Хлупмени, Гладковичі. В вересні цього ж року
С.А.Таранушенко разом з П.Жолтовським досліджував 
пам’ятки монументальної церковної архітектури в селах і 
містечках Чернігівщини:Нові Млини, Крупецький монас
тир, Пекарі, Велике Устя, Сосниця, В ’юнище, Мена, Горо
дище, Синявка. В вересні-жовтні 1932 р. С.А.Таранушен
ко працював у Чернігові -  робив обміри будівель колегіу
му та Катерининської церкви17. (Збереглися щоденники 
подорожей С.А.Таранушенка 1930-1932 рр., які й зараз 
складають науковий інтерес для істориків, мистецтвознав
ців, краєзнавців18.

Таким чином, не зважаючи на край несприятливі в кін
ці 20-х -  на початку 30-х років умови для дослідження 
культових пам’яток, ця робота продовжувалась. Співро
бітники наукових установ, крайових інспектур, музеїв 
доклали немало зусиль для того, аби в кресленнях і світ
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линах зафіксувати хоча б найбільш визначні пам’ятки ук
раїнського народу. Сьогодні саме за ними ми маємо мож
ливість скласти уявлення про десятки і сотні пам’яток, які 
не пережили роки “войовничого атеїзму” та війни, загину
ли від людської байдужості.

Експедиції, студії окремих науковців та музейних пра
цівників, окрім наукового, мали й прикладне пам’яткоохо- 
ронне значення. Як вже зазначалось, вони, перш за все, да
вали матеріали до розширення реєстрів пам’яток, взятих 
під охорону держави. З цієї точки зору цікаво проаналізу
вати дані про кількість пам’яток архітектури, зареєстрова
них НКО та пам’яткоохоронними організаціями України. 
Так, на травень 1929 р. на обліку НКО УСРР перебувала 
371 пам’ятка архітектури республіканського значення19. З 
них біля 270 пам’яток культової архітектури20. На липень 
1931 р. на обліку головної інспектури охорони пам’яток 
культури НКО УСРР знаходилось вже 492 пам’ятки архі
тектури, з них - 310 культової21. Збільшення їх кількості 
в реєстрах Наркомату освіти відбулося внаслідок занесен
ня до них пам’яток в межах Харківської крайової інспек
тури, на Поділлі і Волині. Наприклад, на початку 1931 р. 
НКО УСРР в листі до Бердичівського міськкомунгоспу, 
повідомляючи “про будинки м.Бердичева, які належать 
охороні при новому плануванні міста”, заніс до їх числа 
“мулярську” та “стару” синагоги, які не значились у відпо
відних списках комісаріату на 1929 р.22

На жаль, наведені дані не відбивають загальних тен
денцій початку 30-х років щодо обліку культових 
пам’яток. В цьому переконують матеріали УКОПК та кра
йових інспектур про кількість зареєстрованих ними 
пам’яток. Зокрема, на час третього пленуму УКОПК ( тра
вень 1931р.) на його обліку перебувало 459 пам’яток ар
хітектури. Окрім цього, у розпорядженні Комітету були 
матеріали додаткових реєстрів пам’яток, поданих Київ
ською крайовою інспектурою ( 98 об’єктів архітектури) та 
П.Жолтовським23. Однак, через два роки, у липні 1933 р. 
в інформації про кількість зареєстрованих пам’яток, нап
равленій до Наркомату освіти республіки, УКОПК нази
ває те ж саме число пам’яток архітектури, шо і в травні
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1931 р. -  459 24. Отже, нововиявлені пам’ятки не були 
включені до реєстрів Комітету.

Більше того, кількість пам’яток архітектури, за якими 
доглядали УКОПК та головна й крайові інспектури, вже 
на 1931 р. фактично значно зменшилась, незважаючи на 
тс. шо абсолютні числа, якими оперували у звітах та на 
пленумах Комітету (371 і 459 чи 492), мали б свідчити про 
протилежне. Справа в тому, шо назване на першому пле
нумі УКОПК, це кількість пам’яток архітектури республі
канського значення, зареєстрованих НКО УСРР. Пам’ятки 
місцевого значення перебували на обліку музеїв, крайових 
інспектур. На третьому ж пленумі Комітету мова йшла 
про загальну кількість пам’яток архітектури^5 як місцево
го. так і республіканського значення в Україні. Точніше, 
переважно про пам’ятки місцевого значення, оскільки 
республіканський статус було збережено лише за кількома 
об'єктами.

Подібне зміщення акцентів при реєстрації історико- 
культурних об’єктів призвело до того, що, по-перше, до 
переважної більшості пам’яток було знижено категорію 
обліку, отже, і правовий статус охорони, пов’язаний з нею. 
Однак, ще більш суттєвим для долі пам’яток було те, що 
багато з них були зовсім зняті з обліку, рівнозначно -  поз
бавлені охорони з боку держави. Так, якщо вже на 1927 р. 
на обліку Харківської крайової інспектури перебувало 
435 пам’яток архітектури, то на кінець 1930 р. -  лише 205. 
На 1 травня 1931 р. під доглядом інспектури перебувало 
207 пам’яток архітектури, список яких був затверджений 
НКО УСРР26. У звіті інспектури за 1929/30 рік подібне 
зменшення (більше, ніж у двічі) пояснювалось перегля
дом. у відповідності до вказівок Наркомату освіти та 
УКОПК, взятих раніше на облік пам’яток з метою виді
лення з-поміж них “найбільш видатних”. Нагадаємо, що 
НКО УСРР та УКОПК рекомендували в першу чергу “пе
реглянути пам’ятки церковної архітектури”. При чому на 
догоду політичній кон’юнктурі інспектура планувала в 
1930/31 році продовжити перевірку реєстру пам’яток та 
зняття з обліку пам’яток другорядних-27.
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В 1932 р. подібну ревізію списку культурно-історичних 
об’єктів вчинила також Київська інспектура охорони 
пам’яток культури. “Інспектура, - читаємо у звіті, - розгор
нула широку роботу, включилася цілковито в соціалістич
не будівництво, обслуговуючи його потреби, працюючи 
по лінії поглиблення культурної революції та будівництва 
національної за формою та інтернаціональної за змістом 
пролетарської культури. Протягом 1932-33 рр. -  констату
ється в документі, - пророблено таку роботу :

1 .Переглянуто реєстр пам’яток культури та знято з об
ліку низку об’єктів, які не мали жодного історичного зна
чення, особливо багато знято з обліку культових будин
ків”28.

Таким чином, під тиском антирелігійної істерії доби 
“великого перелому” державні пам’яткоохоронні органи 
змушені були відмовитися як від результатів роботи под
вижників збереження історико-культурної спадщини того 
часу ( виявлені ними об’єкти так і не попали у відповідні 
реєстри), так і попереднього етапу розвитку пам’яткоохо- 
ронного руху, вчинивши ревізію, а фактично знявши з дер
жавного обліку, а значить, і з-під охорони держави, значну 
кількість зареєстрованих на кінець 20-х років культових 
пам’яток.

1 Бюллетень НКО. -  1931. - №  3. -  С.8.
2 Там само. - №  56. -  С.6-7.
2 Центральний державний архів вищих органів влади і 

управління (далі ЦДАВО)України. -  Ф.166, оп.6, спр.9406. -  
Арк.13.

4 Науковий архів Інституту археології України Національної 
Академії наук України( далі -  НА ІАУ НАН). -  Ф.ВУАК. спр.374. 
-  Арк.34-48.

* Державний архів Київської області ( далі -  ДАКО). -  Ф.212, 
on. 1, спр.16. -  Арк.24.

6 ЦДАВО України. -  Ф.166, оп.9, спр. 1504. -  Арк. 48.
7 Там само. -  Оп.Ю, спр.1382. -  Арк.14-21.
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8 Інститут рукопису Центральної наукової бібліотеки ім. 
В.Вернадського Національної Академії наук (далі -  IP ЦНБ НАН) 
України. -  Ф.279, №860. -  Арк.3-4.

9 ЦДАВО України. -  Ф.166, on. 1, спр. 7660. -  Арк. 78, 183.
10ІР ЦНБ НАН України. -  Ф.278, № 1378. -  Арк.1.
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Савчук Оксана Вікторівна —  
пошукам відділу регіональних проблем історіі' 

України. Народилася у 1970 році у м.Кам'янці- 
Подільському. У 1992 році закінчила історичний 
факультет  Кам'янець-Подільського державного 
педагогічного ін с т и т у т у . У 1997 році захистила 
дисертацію кандидата історичних наук по темі: 
"Краєзнавчий рух в Україні (кінець 50-х —  початок 
20-х рр. XX cm.) (науковий керівник —  академік 
П.Т.Тронько). Працює на посаді доцента кафедри 
історії України політології і культурології Поділь
ської аграрно-технічної академії. Автор близько ЗО 
наукових публікацій. Досліджує питання краєзнав
чого руху в Україні в 1950— 80-х рр.

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ 
У ПАМ’ЯТКООХОРОННІИ РОБОТІ 

НА ПОЧАТКУ 60-Х РР. XX СТ.

Піднесення краєзнавчого руху у кінці 50-х рр. позитивно 
вплинуло на процес збереження історико-культурної
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спадщини. Було б хибним  вваж ати, що в дослідж увани й  
період не було вели ки х  н еп о п р авн и х  втрат  в гал у зі 
культури, однак мож на аргум ентовано ствердж увати, що 
вони були б значно більш им и, якби не сам овіддані зусилля 
непересічних патріотів з числа науковців, представн иків  
творчої інтелігенції, краєзнавців-ам аторів.

Відомо, щ о українська інтелігенція залиш алась чи не 
єдиною силою , яка в 20— 30-х рр. стала на заваді знищ ення 
таких у н ікал ьн и х  п а м ’ято к  св ітового  зн ач ен н я?  як 
Софійський собор, ден дрологічний парк в Умані, комплекс 
пам'яток С тарого м іста у м .К ам ’янці-П одільському. З її 
ініціативи було врятовано від  пограбування, вивезення, 
знищення безцінні колекції, докум ентальні м асиви. К ращ і 
традиції п о п ер ед н и к ів  у сп ад ку вал а  ін тел іген ц ія  
постсталінської д о би , яка з тр и вогою  в ід н о си л ася  до 
нігілістичних тенден ц ій  в україн ській  культурі. Значно 
посилився ін терес  до  п а м ’яток  у ш и роки х  вер ствах  
населення України.

О працьовую чи д о ку м ен ти  вищ ого п о л іти ч н о го  
керівництва, вищ их органів держ авної влади та  управління 
кінця 50-х —  початку 60-х рр., мож на пом ітити значне 
зростання ли стів , заяв , повідом лень, щ о ви св ітлю вали  
негативний стан збереж ення п а м ’яток історії та  культури. 
Персональний пен сіон ер  з м .Н ова К аховка І.Г .Н овиков 
просив р едакц ію  “ О го н ьк а” доп о м о гти  зб ер егти  в ід  
руйнування коли ш н ій  п ал ац  кн язя  Т рубец ького  в
с.Козацькому Бериславського району Х ерсонської о б ласт і1. 
Колектив Л ьвівської м іж обласної спеціалізованої науково- 
реставраційної ви робн и чо ї м айстерн і № 2 звертався  до 
головного редакторГ  газети  "‘И звести я” О .А д ж у б ея  з 
проханням надати допом огу  в налагодж енні рем он тн о- 
реставраційної служ би  по п а м ’яткам  ар х ітек ту р и  в 
республіці. “П о цим питанням . —  писали реставратори . —  
ми зверталися в р ізн і вищ і партійні органи, радян ські 
організації, центральні органи преси, але, на ж аль, ніхто до 
цих пір не виріш ує даного питання. Н адсилаю чи цей ли ст  
вам, ми сп о д іваєм о ся , щ о він  буде в ід п о в ід н о  
спрямований”2. Не треба бути занадто здогадливим , щ об 
зрозуміти, щ о л ьв ів ’яни сподівалися на ознайом лення з їх
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л и сто м  М .С .Х рущ ова . В інш ом у ви п адку ?  невідомий 
ко р есп о н ден т  з Д о н ец ько ї області 12 лю того  1956 р 
звертався  до деп утата  В ерховної Ради  С РС Р та УРСР 
письм енника П .Г.Тичини. “Н едавно проїздив та  проходив 
ти м  м ісцем , —  пиш е він, —  де не одне сторіччя існувала 
Н изова Січ... стоять до цього часу сам отні печери, які були 
колись для січовиків сховищ ем при селищ і Куца Балка 
Бериславського району. У  виноградном у радгосп і “Красный 
М аяк” коло прірви стоїть козацька церква, яку адміністрація 
р ад го сп у  п ер етво р и л а  в склад , м ал ю н ки  понищ ила 
скорботно скрегоче залізо  купола. Н езабаром  навесні в 
К аховському м орі п іднім еться вода на вісім  метрів, хвиля 
вдарить в пісчані береги, козацька церква, простоявш и 200 
років, п іде в прірву за мить... Н евже В и не захистите від 
руйн ац ії історичну спадщ ину великих прад ід ів?” ^

А налогічне запитання цілком резонно ставили члени 
клубу “К иєвознавець” , який д іяв у  столиці України на 
початку 60-х рр. Ч ерез відсутність серйозн их  кроків у 
справі збереж ення п ам ’яток з боку держ авних  органів, вони 
зін іц ію вали  створення спеціальної комісії, яка ставила за 
м ету  у най коротш і тер м ін и  зд ій сн и ти  реєстрац ію  та 
ф отоф іксацію  найбільш  цінних п ам ’яток К иєва, висловити 
свої реком ендації щ одо реж им у їх  збереж ення4.

О б ’єднати зусилля громадськості у  справі збереження 
історико-культурної спадщ ини активно закликали відомі 
д іяч і науки і культури України. Н е залиш ився байдужим 
ш ирокий загал дослідни ків  р ідного краю  до заклику відомої 
п и сьм ен н и ц і і гром адсько ї д іячки  Б а н д и  Василевської 
зібрати  і донести  до м айбутніх поколінь п ам ’ятки  народної 
культури.

“С трімко і неперестанно м іняється в наш  час, —  писала 
В .Л .В асилевська, —  вигляд села. Н ове будівництво приходе 
на зм іну  стар о м у  пром ислове виробництво витісняє ручну 
працю . С тирається і чим  далі буде стиратися існуюча 
р ізни ця м іж  м істом  і селом.

С ело в том у розум інні, яке у нас ще існує, скоро відійде 
в сф еру історії. Д ля м айбутніх поколінь воно буде легендою, 
відом ою  хіба щ о по л ітературі і живопису...

Коли час не йде, а летить, коли ж иття міняється так
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стрімко, чи не є це “без п ’яти  дван адц ять”? Ч и  не втратимо, 
чи встигнем о зібрати все те , щ о зберегти необхідно і щ о 
може безповоротно щ езнути ...”5.

Необхідно відзначити, що спроби залучення громадських 
сил до збереження історико-культурної спадщ ини робилися 
вже в перші повоєнні роки.

Так, ЗО грудня 1948 р. Рада М іністрів України своєю 
постановою “Про заходи по поліпш енню  охорони п ам ’яток 
культури на території У РС Р” зобов’язала президію  А кадемії 
наук України утворити науково-методичну раду по охороні 
пам’яток культури у складі представників А кадемії наук 
України, Управління у  справах архітектури при Раді М іністрів 
України, Комітету у справах мистецтв при Раді М іністрів 
України, Комітету у справах культурно-освітніх установ при 
Раді М іністрів України, а також окремих видатних фахівців у 
галузі дослідж ення та  реставрації п ам ’яток культури.

Рада М іністрів України доручила президії А кадемії наук 
України опрацювати і затвердити “Положення про науково- 
методичну раду”, а також визначити її персональний склад. У 
відповідності з полож енням  на науково-м етодичну раду 
покладалось здійснення науково-методичного керівництва у 
справі охорони, вивчення п а м ’яток історії та  культури, 
вдосконалення наукових м етодів р еставрац ій н и х  робіт, 
встановлення наукової класифікації п ам ’яток культури6.

Актив краєзнавців-аматорів планувалося також широко 
залучити для проведення обліку, реєстрац ії п ам ’ятників 
мистецтва. Зокрема, з короткої інструкції “П ро порядок 
обміну, реєстрації, утрим ання п ам ’ятників” , затвердж еної 
Комітетом у справах мистецтв при Раді М іністрів У РС Р 2 
березня 1949 р., довідуємося, щ о для підготовки і всебічного 
обговорення проектів “Д ерж авн и х  спи ск ів  п а м ’ятн иків  
культури” пропонувалося скликати авторитетну комісію у 
складі кваліф ікованих м истецтвознавц ів , науковців 
працівників художніх музеїв, художників, скульпторів тощ о7.

На ж аль, у  50-х роках розкрити можливий потенціал 
краєзнавчого активу у  справі збереж ення історико-культурної 
спадщини повною мірою так і не вдалося, оскільки наведені 
нами докум енти  здебільш ого декларували  необхідн ість 
залучення громадськості до цієї важ ливої справи, але не
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створю вали для цього ніякої законодавчої і нормативної бази.
В иправити  негативну ситуацію , що склалася, було 

п окликан е “П рим ірне полож ення про громадського 
інсп ектора по м узеях і охороні п ам ’ятн иків  культури”, 
затверджене М іністерством культури України 18 грудня 1962 
р. У відповідності з ним, громадським інспектором по музеях 
і охороні п ам ’яток могла бути особа із краєзнавчого активу, 
щ о мала вищ у освіту і брала участь у роботі музеїв та 
п ам ’яткоохоронному русі.

Я к зазначалося у П олож енні, головним  завданням 
громадського інспектора мало стати надання практичної 
допомоги держ авним музеям і музейним кімнатам, створеним 
на гром адських засадах , у їх  експ озицій ній , науково- 
дослідній та культурно-освітній роботі, а також у роботі по 
охороні, вивченню  і популяризації п ам ’ятн иків  історії, 
археології та мистецтва.

П оложення визначало і конкретні права громадського 
інспектора по музеям і охороні пам ’яток. Так, він мав право:

а) обстеж увати  роботу  держ авних м узеїв, музеїв і 
м узейн их  кімнат, створених на гром адських засадах, 
контролю вати виконання ними законодавчих і нормативних 
актів;

б) обстежувати стан охорони пам ’ятників історії і культури 
та  контролювати здійснення законодавчих та  нормативних 
актів з даного комплексу питань. Подавати свої висновки про 
стан роботи м узеїв та  охорони п ам ’ятн иків  на розгляд 
обласного управління культури або управління музеїв і 
охорони п а м ’ятн ик ів  культури М ін істерства культури 
України;

в) брати участь у  роботі семінарів музейних працівників та 
краєзнавчого активу;

г) вивчати та  впровадж увати кращ ий д осв ід  у практику 
роботи  м узеїв, а також  у  практику роботи  по охороні, 
науковій обробці т а  популяризації п ам ’ятників культури;

д) організовувати краєзнавчий актив, спрямовую чи його 
д іял ь н іс ть  н а  ство р ен н я  і вд оскон ален н я  громадських 
м узейн их  кімнат, а також  на поліпш ення охорони пам ’яток 
культури в області8.

Н авіть таке поверхове полож ення про громадського 
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інспектора дало свої позитивні результати. Н а його основі 
краєзнавці-аматори сприяли реалізації положень, викладених 
у розпорядженні Ради М іністрів України від 11 вересня 1963 
р. про реєстрац ію  та  паспортизац ію  п ам ’яток історії, 
археології, мистецтва.

Як довідуєм ося  з вищ езазначених докум ентів , 
безпосередньо на м ісцях створю вались спеціальні комісії з 
числа радян ських прац івників , м узейн иків , вчителів, 
краєзнавців-аматорів9. Усього в роботі по р еєстр ац ії і 
паспортизації п ам ’яток взяло участь пон ад  12 тис. 
краєзнавців-аматорів1 °.

Зусилля краєзнавц ів  при проведенні р еєстр ац ії та  
паспортизації пам ’яток виявились настільки ефективними, 
що М іністерство культури У країни реком ендувало 
перетворити створені для цієї мети громадські о б ’єднання в 
постійно діючі комісії при виконкомах місцевих Рад депутатів 
трудящих, вважало за доцільне проведення ними щ орічних 
оглядів п ам ’яток, поп уляри зац ії історико-культурної 
спадщини в місцевій періодичній пресі тощ о*1.

Цілком очевидно, що створення громадських інституцій 
по охороні п ам ’ятників культури не могло зняти з порядку 
денного питання про формування авторитетної громадської 
пам’яткоохоронної громадської організації, яка б взяла на 
себе виріш ення пи тан ь, п о в ’язаних з розробкою  
законодавства про охорону п а м ’яток, о б ’єднання зусиль 
краєзнавців у справі налагодж ення контролю  за станом  
збереження історико-культурних об ’єктів, виріш ення інш их 
важливих проблем.

Згадані питання були принципово поставлені у  листі до 
секретаря ЦК КПРС Л .Ф .Іллічова від 13 лютого 1962 р. 
доктором історичних наук М .Вороніним, академіками АН 
СРСР І.П етровським , Б .Рибаковим , письм ен никам и  
Л.Леоновим, В .Солоухіним, академіком А кадемії художеств 
СРСР Д .Ш м арин овим , членом -кореспондентом  А кадем ії 
художеств СРСР О.Лаптєвим. У  ньому пропонувалося:

— створити систем у охорони п ам ’яток в країн і 
(Державний комітет);

—  у д оскон али ти  п а м ’ятк оохорон н е  зако н о давство , 
прийняти сп ец іал ьн и й  закон  про  п а м ’ятки  істо р ії т а
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культури;
—  р о зш и р и ти  н ау к о во -д о сл ід н и ц ь ку  роботу  по 

п а м ’ятн и кам , орган ізувати  н алеж н и м  чином  підготовку 
в ідповідн их  спеціал істів;

—  створити  В сесою зн е добровільне товариство охорони 
п а м ’ятн иків  історії та  культури12.

За створення Товариства охорони п ам ’яток висловились 
також  учасники конференції, скликаної в липні 1965 р. 
А кадемією  художеств, Спілкою художників СРСР, Спілкою 
архітекторів СРСР, Радянським комітетом М іжнародної ради 
музеїв. У  прийнятій ними відозві говорилося: “ ...B усіх 
сою зн их  республ іках  орган ізовую ться Добровільні 
товариства охорони п ам ’яток. Завдання всіх, кому дорога 
велика культурна спадщ ина наш ої країни, її героїчне, минуле. 
—  створити масові республіканські товариства, їх місцеві 
відділення, залучаю чи до роботи в них найширш і верстви 
н аселен н я” . Д іяч і культури звертали сь до всіх своїх 
співвітчизників: ‘‘Вивчайте історичні місця, архітектурні та 
художні цінності своєї республіки, краю, району. Збирайте 
м атеріали  про героїв , видатних лю дей краю . Кожний 
п ам ’ятник історії і культури, де б він не знаходився, є 
недоторканим надбанням усього народу” 13.

П одібні закли ки  поступово  ш ирились і в Україні. 
Н априклад, П .Г.Тичина, виступаю чи на засіданні комісії 
В ерховної Ради Україні з питань культури на початку 1966 р., 
наголош ував на необхідності оперативного контролю за 
станом збереж ення пам ’яток, і тут же запитував: “А  хто ж цю 
оперативність здійсню ватиме? Д обровільне товариство по 
охороні пам ’ятників старовини? О! Це було б чудово.

Адже воно могло б кинути клич і до письменників, і до 
композиторів, художників, ж урналістів, вступайте в члени 
наш ого Товариства! Ви ж  часто їздите на виступи в усі області 
і навіть в окремі райони області, —  ви нам допоможете 
багато!.. Одначе Д обровільне товариство чомусь не підносить 
свого гласа..” 14.

Н еобхідність створення гром адського формування по 
зб ер еж ен н ю  п а м ’ятн иків  історії та  культури засвідчила 
глибока за  своїм змістом стаття великого патріота української 
культури М .Ю .Б райчевського . У  ній вказувалося, шо
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розрізнені зусилля окремих представників наукової, творчої 
інтелігенції не даю ть баж аного результату. Я к приклад, 
наводилась історія руйнування ун ікально ї п а м ’ятки 
вітчизняної архітектури М икільської трапезної, спорудженої 
за проектом архітектора Й .Старцева у Києві.

За ї ї  збереж ення виступали  академ іки М .Р ильський ,
0 . Біленький, Л .Булахівський, академ ік архітектури  
В.Заболотний, творчі колективи Держбуду України, Інституту 
історії і теорії архітектури України, А кадемії будівництва та  
архітектури України та  інші. Однак, не дивлячись на протести 
громадськості, пам ’ятка була знесен а15.

Зважаючи на широкі громадські ініціативи в кінці 1965 —  
на початку 1966 рр. за ріш енням Ради М іністрів У країни16 
розгорнулася робота по створенню  Українського товариства 
охорони пам ’яток історії та  культури. При цьому було взято 
до уваги цінний досвід, набутий у даному напрямі в кінці 20- 
х —  на початку 30-х рр. , коли Україна залиш алась чи не 
єдиною республікою СРСР, де д іяла авторитетна громадська 
пам’яткоохоронна організація за участю  провідних вчених, 
мистецтвознавців, літераторів, краєзнавців-аматорів.

Створення організації Українського товариства охорони 
пам’яток історії та  культури взяв на себе представницький 
Оргкомітет, до складу якого у в ій ш л и : С .М .Б іб іков,
1. К.Білодід, М .Ю .Брайчевський, В.И .Довженок, К .К .Дубина, 
Г.В.Головко, К .Г .Гуслистий, І.О .Ігнаткін , Є .П .К ири лю к, 
В.О.Кудін, М .П .Баж ан, П .А .Загребельни й , І.Л .Л е. 
М.П.Стельмах, В .І.Касіян, С .А .К ириченко17.

Установчий з ’їзд  У країнського товариства  охорони 
пам’яток історії та культури відбувся 21 грудня 1966 р.* 
Участь у  його роботі пи сьм ен ників , м итців , ш ирокого

* 3 1966 по 1968 рр. Українське товариство охорони пам'яток 
історії та культури очолював директор Інституту історії АН 
України, доктор історичних наук, професор К.К.Дубина. В 1968- 
1988 рр. головою УТОПІК обирався заступник Голови Ради 
Міністрів України, а згодом віце-президент АН України, академік 
П.Т.Тронько. З 1988 р. Товариство очолює віце-президент НАН 
України, директор Інституту археології, академік НАН України 
П.П.Толочко.
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кр аєзн авч о го  за га л у  засв ід ч и л а  в ел и к і потенційні 
м ож ливості н овоствореної гром адської п ам ’яткоохоронної 
орган ізац ії. В ж е за  р ік  своєї д іяльн ості вона о б ’єднувала 25 
обласних, 97 м іськи х, 465  районних, 22000 первинних 
орган ізац ій , 2 млн. краєзн авц ів18.

О стан н ім  часом  у  д ея к и х  наукових  виданнях , у 
п ер іод и чн ій  п ресі д ається  негати вн а о ц ін ка діяльності 
У країнського товариства охорони п ам ’ятників  історії та 
культури, яке, начебто, повн істю  п ідпорядкувалось вищому 
політичном у керівництву, вищ им  органам  держ авної влади 
т а  д ер ж авн о го  у п р ав л ін н я , було п о зб авл ен е  будь-якої 
сам остій ності. З подібною  оцінкою  важко погодитись. На 
н аш у  думку, У країн ське товари ство  охорони п а м ’яток 
істор ії т а  культури в ум овах  наступу на демократичні 
здобутки періоду політичної відлиги  якраз і залиш алось тим 
своєр ідн и м  осередком , через яки й  передова українська 
інтел іген ція  активно продовж увала роботу по збереженню 
нац іон альн о ї історико-культурної спадщ ини, популяризації 
кращ их багатовікових народних традиц ій .

1 Войналович В.А., Данилюк Ю.З. Охорона, використання та 
пропаганда пам'яток історії та культури в Українській РСР. - К., 
1969. - С. 13.

2 Там само. - С. 14.
3 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва 

України (далі - ЦДАМЛМ України). - Ф. 464, on. 1, спр. 10733. - 
Арк. 7. Оригінал.

4 Науковий архів державного історичного музею України. - 
Ф.Р.-1260, on. 1, спр. 71Б. - Арк. 1-13.

Правда Украины. - 1960. - 12 грудня.
6 ЗП УРСР. - 1948. - №23-24. - С. 91.
2 Законодавство про пам'ятки історії та культури. - К., 1970. - 

С. 129.
8 Там само. - С. 415-416.
9 Там само.
111 Центральний державний архів вищих органів влади 

України (далі - Ц ДАВО України). - Ф. 5116, оп. 10, спр. 212. - Арк.

340



маловідомі імена, події, факти

60-64.
11 Там само. - Арк. 64.
12 Войналович В.А., Данилюк 10.3. Вказ. праця. - С. 12.
13 Обращение Академии художеств СССР, Союза художников 

СССР. Союза архитекторов СССР, Советского комитета 
Международного Совета музеев "Объединим усилия в деле 
сохранения и пропаганды памятников нашей многонациональной 
культуры". - М., 1965. - С. 3-4.

14 ЦДАМЛМ України. - Ф. 464, on. 1, спр. 10785. - Арк. 15.
15 Брайчевський М.Ю. Сохранить памятники истории // 

История СССР. - 1961. - №2. - С. 208.
ЗП УРСР. - 1965. - №8. - Ст. 117.

1' Науковий архів Українського товариства охорони пам'яток 
історії та культури. Матеріали для підготовки установчого з'їзду 
УТОПІК.

^ ЦДАВО України. - Ф. 5116, оп. 10, спр. 333. - Дрк. 48.
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Денисенко Галина Григорівна - 
старший науковий співробітник віддіду історико- 
краєзнавчих досліджень. Народилася в 1951 р. в м. 
Коростені Житомирської області. В 1973 р. закінчи
ла історичний факультет Київського державного 
університету іл/і . Т.Г.Шевченка. Працювала учите
лем в Іршанську Житомирської області, завідува
чем сектору Українського музею історії Великої Віт
чизняної війни. 3 1979 р. - мол. наук. сп. відділу істо- 
рико-краєзнавчих досліджень. В 1987 р. захистила 
кандидатську дисертацію на те м у  "Трудова актив
ність молоді України в ході відбудови народного гос
подарства (1943-1945 рр.)"

УВІЧНЕННЯ п о д ій  в е л и к о ї  
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ в ПАМ’ЯТКАХ ІСТОРІЇ 

ТА КУЛЬТУРИ

Д руга світова і В елика В ітчи зняна в ійна - найбільші п о 

д і ї  X X  століття, акум улю вали у собі всі м ож ливі і неможли
в і лю дські біди і трагед ії, ней м овірн е напруж ення духовних
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і ф ізичних сил народів і країн , звитягу і м уж ність на ф ронті 
і в тилу - про це свідчать скупі цифри м атеріальних збитків, 
статистичні дан і про дем ограф ічн і втрати.

Н ищ івний вал в ійни двічі прокотився по територ ії Укра
їни, залиш ивш и після себе м ільйони понівечених долей , ру 
їни м іст і згарищ а сіл, страш ні м ісця гетто і концтаборів, які 
вкрили українську землю .

60 рок ів  м и н ає в ід  того  ф атального  д н я  - 22 червн я  
1941 р., коли н а  н аш у  зем лю  п р и й ш ла в ійн а, і 55 ро к ів  з 
дня П ерем оги . Ч ас  все  б ільш е в ід дал яє в ід  н ас  во єн н і р о 
ки, які н азавж ди  у  п а м ’яті народн ій . Т рагічн і і водночас 
героїчні п од ії зал и ш аю ться  у  сп огадах  ветеран ів  і к ін о х р о 
ніці, вони  н азавж ди  закарбували ся  в істор ії - в н азвах  м іст  
і селищ , п лощ  і вулиць, зн ай ш л и  в ід ображ ен н я  в тв о р ах  
літератури і м истецтва , в експ ози ц іях  м узеїв  і к ім н ат  р ат
ної і трудово ї слави.

Безц інним и реліквіям и м уж ності і звитяги народу стали 
пам’ятки, присвячені подіям  Великої В ітчи зняної війни. їх  
нараховується в Україні понад 173 ти сяч і1. Ц е - братські та  
одиничні поховання радян ських воїнів, партизанів, п ідп іль
ників, вояків О У Н -У П А , м ісця м асових страт радян ських  
людей, в том у числі військовополонених, обеліски, п а м ’ят
ні знаки, м ем оріальні комплекси.

О стан н ім  часом  дещ о  переглянуті кон ц еп туальн і п ід хо
ди щ одо д о сл ід ж ен н я  п а м ’ято к  Д р уго ї св ітово ї і В ели ко ї 
В ітчизняної війни. Зн ачн а у вага  п ри д іл яється  п очатково
му, н ай трагічн іш ом у  пер іоду  в ійни , щ о не зн ай ш о в  о б ’єк 
тивного ви св ітлен н я  в істори чн ій  л ітератур і. Зн ачн о  акти 
візувалася р о б о та  по  ви явлен н ю  п а м ’ято к  і п а м ’ятн и х  
місць боїв ч асти н  Ч ер в о н о ї А рм ії, ш о п ереб ували  в ото 
ченні, поховань во їн ів , щ о о п и н и ли ся  в полон і, встан о в 
ленню іїр ізви щ  загиблих.

Із середини липня 1941 р. розпочався виклю чно важ кий 
етап збройної боротьби. Н езваж аю чи на опір відступаю чих 
радянських військ, ворог продовж ував, хоча й дещ о у п о 
вільненими тем пам и, просуватися вглиб країни. В иріш альні 
бої на території України розгорнулися на Ж и том ирсько-К и
ївському, У манському та  О деськом у напрямках.

Головною  воєн но-пол ітичною  подією  л ітн ьо -о с ін н ьо ї

343



Історія України:

кам п ан ії 1941 р. була оборона Києва. Райони К иївської об
ласті стали  полем  однієї з найбільш их битв перш их місяців 
В еликої В ітчи зняної війни. П ро ж орстокість боїв на Київ
ськом у напрям ку свідчать сотні братських і одиничних мо
гил  радян ських воїнів, які в надзвичайно складних умовах 
виявили  виняткову м уж ність і героїзм . С еред  них - братські 
м огили  н а  околиці с.Борщ ів Бариш івського р-ну, де похова
но кілька тисяч  захисників  Києва, в с .В еликий К руполь -1 4  
тис. В с.Ч абани К иєво-С вятош инського р -н у  в 1967 р. вста
новлено п ам ’ятний знак  на м ісці доту №  205, бійці якого 
протягом  м айж е двох  м ісяців, відірвані від  своїх, вели обо
ронн і бої з переваж аю чими силам и противника. М ужньо за
хи щ али  перш у лін ію  оборони в район і В іта-П ош това-М ри- 
га  воїни 147-ї і 175-ї стр ілецьких дивізій , 1-го і 28-го окре
м их батальйонів 538-го і 555-го артилерійських протитанко
ви х  дивізіон ів. У  1973 р. поблизу села на честь захисників 
К иєва спорудж ено М ем оріал2.

У  другій  половин і вересня оборона К иєва перетворилася 
в одну з найбільш их трагед ій  Ч ервоної А рм ії. Сталін не 
т ільки  не надав допом оги  арм іям  київського напрямку, але й 
не дозволив своєчасно в ідвести  їх  на нові рубеж і. Із-за пога
ного з в ’язку  тільки  17 вересня в 23.40 було передано, що 
В ерховний головнокомандувач дозволяє радянським  вій
ськам  залиш ити місто. В трата часу кош тувала радянським 
військам  посилення німецького кільця оточення. З ’єднання 
і частин и  втратили управління і виходили із оточення окре
м им и групам и. Ф ронтова ш табна автоколона була оточена 
н ім ецьким и танкам и і мотопіхотою  в урочищ і Ш умейково 
б іля хут. Д рю ковщ ина на П олтавщ ині. В ній знаходилося 
800 солдатів, оф іцерів і генералів. У нерівном у бою був 
см ертельно поран ен ий  командую чий фронтом  Герой Радян
ського Союзу, генерал-полковник М .П .К ирпонос. 22 верес
ня загинули член воєн ної ради  фронту, секретар  Ц К  КП(б)У 
М .О .Бурм истенко і начальник ш табу фронту, генерал-майор 
В .І.Т уп и ков3. П ісля  ви зволен н я  К иєва в 1943 р. прах 
М .П .К и рп он оса і В .І.Тупикова перенесено д о  столиці, у 
1957 р. перепоховано у  П арку В ічно ї Слави. 1973 р. у  Києві 
відкрито  п ам ’ятн ик Герою  Радянського С ою зу М .Кирпоно- 
су  н а  вулиці, щ о носи ть його ім ’я.
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. П итання про спорудж ення м ем оріального комплексу на 
честь б ійців і командирів П івденно-Західного ф ронту пору
шували ветерани, безпосередні учасники і свідки тих подій 
ще на початку 60-х років. Враховую чи численні пропозиції 
Рада М ін істр ів  респ убл іки  п остан овою  від  28 лю того  
1969 р. передбачила спорудж ення п ам ’ятника воїнам  П ів
денно-Західного фронту в Л охвицькому районі на П олтав
щині4 Відкриття комплексу у вересні 1976 р. стало визнач
ною подією в громадсько-політичному житті України.

Кровопролитні оборонні бої велися в липні-серпні 1941 р. 
на території К іровоградської області. Н імими свідками тих 
боїв лиш илися братські могили, в яких поховані останки не
відомих воїнів. У селах Новоархангсльського та Н овоукраїн- 
ського районів: в Копснкуватому - 650 чоловік, в П ідвисоко- 
му близько 700, на хуторі Ш евченка -1 5 0 , у М ар’янівці -150, 
у райцентрі Новоукраїнка - понад 3000. На північному березі 
р.Ятрань багато невідомих могил, в яких поховано по 10-15 
чоловік5. Всі поховання належать до серпня 1941 р. Сам факт 
великої кількості загиблих говорить про запеклі бої і р іш у
чість воїнів 6-ї і 12-ї армій вирватися з оточення. В 70-80-ті 
роки на місцях боїв в селах Н овоархангсльського і Новоукра- 
їнського районів були встановлені пам ’ятні знаки, впорядко
вані незліченні могили радянських воїнів6. М ісцеві краєзнав
ці провели велику пошукову роботу по дослідж енню  бойово
го шляху 6-ї та 12-ї армій П івденно-Західного фронту. Уважно 
проаналізовані документи архівів. Зібрані спогади безпосе
редніх учасників подій дали змогу встановити прізвищ а за- 
іііблих, найменування військових частин і з ’єднань, воїни 
:іких загинули влітку 1941 р .7.

Під час оборони К иєва противник оточив чотири армії, у 
полон потрапило 665 тис. радянських воїнів, у  ході Х арків
ської наступальної операції 1942 р. - три  армії, загинуло 171 
ніс., захоплено в полон 240 тис. червоноарм ійців та  ком ан
дирів. Загальні радянські втрати в лю дях за час оборони С е
вастополя становили - 156,8 тис., 95 тис. воїнів потрапили у 
ворожий полон8. У лю том у-квітні 1942 р. в ійська К рим сько
го фронту за п ідтрим ки Чорноморського флоту трич і нам а
гались прорвати оборону ворога, але не домоглися успіху. 
Організувати м іцну оборону і закріпитися на Турецькому
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валу не вдалося, і вони були змуш ені відходити до Керчі. 
П ід  час проведення К ерченсько-Ф еодосійської десантної 
операц ії з 250 тис. радян ських воїнів загинуло 162 тис., 
реш та, за  невеликим  винятком, опинилася у полоні^. Остан
ки  невідом их воїнів поховані у Керчі, Ф еодосії та  їх  околи
цях: в Керчі по вул. В ойкова - 3000, вул Комунарів (б.сели- 
щ е А дж им уш кай) - 1480, у  братській м огилі по вул. ген.Ку- 
лакова - понад 1300 воїнів, у Ф еодосії - на м іському кладо
вищ і (вул.Н азукина) - 438, на воїнському кладовищ і у Керчі 
- в 13 І братській і 140 одиночній м огилах - 1800 во їн ів1(1

П онад 170 дн ів  три вала оборона А дж им уш кая, де знахо
дилась частина радян ських воїнів, які не встигли переправи
тися  на Т ам анський півострів. О станні захисники з боями у 
ж овтні 1942 р. прорвалися в С тарокрим ські л іси  до партиза
нів. В п а м ’ять про захисників  А дж им уш кая в 1982 р. спо
рудж ено м ем оріальний комплекс “Героям А дж им уш кая”, до 
складу якого входять 12-метрові пілони з рельєф ним и бага
тоф ігурни м и зображ енням и епізодів героїчної оборони і 
п ідзем ний музей (ск. Б .К лимуш ко, Є .Горбань, архіт. (^.Мир
городський, В .С енцова). У  м узеї зберігаю ться залиш ки обо
ронн их  споруд, газосховищ а, ш питалі, сигнальні установки, 
розташ ован і численні братські м огили захисників, які заги
нули у  нерівном у бою  з ворогом 11.

У  ході В еликої В ітчи зняної війни постало  питання про 
поховання радян ських воїнів, упорядкування братських і 
одиночних могил. 1 квітня 1942 р. було видано постанову 
Д К О , якою  контроль за благоустроєм  братських могил вої
нів і командирів Ч ервон ої А рм ії покладався на воєнні ради 
ф р о н т ів12. П ісля визволення території в ід  німецько-фа
ш истських  загарбників серед інш их заходів, п о в ’язаних з 
відбудовою  народного господарства, постала проблема охо
рони  п а м ’яток, їхнього  упорядкування. 1 квітня 1944 р. 
Р Н К  У Р С Р і Ц К  К П (б)У  ухвалили постанову “П ро благоус
тр ій  м огил і увічнення п ам ’яті воїнів, які загинули в боях за 
визволення і незалеж ність Радянської Б атьківщ ини”. Згідно 
з нею  м ісцеві органи  влади, партійні, комсомольські органі
зац ії м али взяти на облік та  занести до К ниги П ам ’яті Укра
їн и  всі військові цвинтарі, братські та  одиничні могили за
гиблих в о їн ів 13.
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По всій території, де грим іли бої, почалося упорядкуван
ня військових цвинтарів, перспоховання полеглих воїнів. 
Протягом 50-х років на території України було впорядкова
но понад 19 тис. могил, спорудж ено понад 11 тис. п ам ’ятн и 
ків. обелісків, нагробків та  м ем оріальних плит. П одальш а 
програма по увічненню  історії В еликої В ітчи зняної війни 
була розрахована на десять років. Її заверш ення планува
лось до 25-річчя П ерем оги. Н а м ісцях оборонних боїв у 
Бердичеві, Б ілокоровичах, Ж итом ирі, К оломиї, Луцьку, М о
тилеві - П одільському, С триї, Славуті, Т ернополі, Х м ель
ницькому пропонувалось спорудити п ам ’ятники. В аж лива 
роль відводилась відображ енню  бойових дій Р адян ської А р
мії під час визволення української землі від  н ім ецько-ф а
шистських за га р б н и к ів ^ .

Але ці заходи стосувались не всіх воїнів. За відом их істо
ричних обставин , радянських воїнів, які потрапили до  ф а
шистського полону, в ум овах тоталітарного реж и м у п ри рів
нювали до зрадників Батьківщ ини. Н ині відомо, щ о на всіх 
фронтах сотні тисяч воїнів Ч ервоної А рм ії потрапи ли у  по
лон через стратегічн і та  тактичні прорахунки вищ ого воєн
ного командування. За півроку війни до німецького полону 
потрапив основний склад кадрової арм ії та  сотні п ри зовни
ків воєнного часу. В Україні гітлерівці влаш тували 180 кон
цтаборів, 50 гетто, в республіці відомо 250 м ісць м асових 
страт радянських лю дей. Н а тим часово окупованій  тери то
рії Радянського С ою зу було знищ ено 3,5 млн в ійськовопо
лонених, з них 1 м ільйон 400 тис. - в У країн і15. М айж е у 
кожному м істі існували концтабори, де утрим увалися в ій 
ськовополонені і мирні громадяни. Н айбільш  сум ної слави 
на Україні заж или Д арницький, С ирсцький (К иїв), Богунь- 
ський (Ж итом ир), “Ц итадель” (Л ьвів). В олодим ир-В олин- 
ський (В олинська обл.), “Уманська ям а” (Ч еркаська обл.). 
Рава-Руський (Л ьвівська  обл.). “ Г р ос-лазарет  С л ав у та” 
(Хмельницька обл.)

Взимку 1941-1942 рр. спостерігалась висока см ертн ість 
серед полонених, коли вони тисячам и  гинули від  голоду і 
холоду, хвороб  і неп оси льної праці. У  Запоріж ж і із 25 тис. 
військовополонених до весни 1942 р. лиш ились в ж и вих 
близько 8 тисяч, в У манському таборі, де знаходилося понад
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70 ти с., щ одня ум и р ал о  д о  100 чол. С траш н у  картину яв
л яв  собою  Х ер со н ськи й  таб ір  в ійськовополонени х . Влітку 
і взим ку, вден ь і вночі, п росто  неба, в сн іг  і в мряку, про
н и зан у  п ром ен ям и  прож ектор ів , стояли  притуливш ись 
один  до  одного  полонен і. К ож ної доби  гинуло до  300 чол. 
У  Х аркові н а  Х олодн ій  гор і було зн и щ ен о  10 тис ., у Ш епе- 
т івськом у  п ер еси л ьн о м у  табо р і - 20 тис. радян ськи х  воїнів 
і ком ан дирів . П ісля  ви зволен н я  К рем ен чука  на території 
ко н ц табо р у  №  345-А  було зн ай ден о  30 тис. труп ів , в табо
р і №  346-6  - 18 ти с ., на П іщ ан ій  горі - 20 тис.™  У  70-ті-90~ 
ті роки  н а  м ісц ях  м асови х  страт м и рн и х  гром адян , розта
ш у ван н я  кон ц табор ів  почали  встан овлю вати  п ам 'ятн і зна
ки , спорудж увати  м онум ен ти . У  1975 р. (рек. 1985) в 
п а м 'я т ь  про  67160 м и рн и х  гром адян  Ж и том и ра і військо
во п о л о н ен и х  на околиці м іста  спорудж ено величезний 
М ем о р іал , у  1967 р. - на м ісц і кон цтабору у С лавуті спо
рудж ено  п а м ’ятн и к . П а м ’ятн і знаки  встан овлен і н а  місцях 
р о зташ у ван н я  кон ц табор ів  у С ім ф ероп ол і (вул.Ж игаліної, 
17), в сели щ і М ассан д ра. У  1992-1993 рр. встан овлен і ме
м о р іал ьн і д о ш ки  на будинках колиш ніх  гетто  у Л ьвові. У 
Х арков і створен и й  п ер ш и й  в У країні М узей  холокосту, в 
яком у  зіб р ан і д о ку м ен ти  і м атер іали  про  трагед ію  єврей
ського  н асел ен н я  в ро ки  Д р уго ї св ітово ї в ій н и 17.

Н а К иївщ ині існувало кілька таборів військовополоне
них, які потрапили в оточення під час оборони К иєва влітку 
1941 р. П ісля визволення К иєва радянським и військами бу
ли  розкриті ж ахливі злочини проти військовополонених. 
Зокрема, в Д арниці встановлені м ісця розташ ування двох 
табор ів  для полонених командирів і рядового складу Черво
н о ї А рмії. Тут було знищ ено біля 120 тис. чоловік. На місці 
трагед ії в 1968 р. в Д арницьком у лісі спорудж ено Меморі
альний  комплекс. Я к страш на згадка про ф аш истські торту
ри , стоїть на м ісці концтабору п ам ’ятний знак у вигляді 
стовпа, оповитого колю чим дротом.

Д руга світова війна - одна з найбільш их трагед ій  двадця
того століття, в горниці якої гинули м ільйони лю дей різних 
нац іональностей . В аж ливо відновити історичну пам’ять 
про всіх, хто загинув під час війни і похований в українській 
зем лі, незалеж но від нац іональності, приналеж ності до того
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чи інш ого військового табору. В ході воєнних д ій  в роки  
Другої світової війни були захоплені в полон польські, 
французькі, чеські, голандські, ам ериканські військові, які 
розділили гірку  долю  радян ськи х  в ій ськовоп олон ен и х . 
Встановлені ф акти знищ ення ф ранцузьких, італій ських в ій 
ськовополонених, кілька груп гром адян ам ериканського 
підданства у Л ьвівській  області. На кладовищ і в район і Вол- 
ковицького лісу, на м ісці поховання радян ських та  інозем 
них військовополонених спорудж ені п ам ’ятні зн а к и 18.

Режим терору, геноциду і пограбування встан овили оку
панти на загарбан ій  територій , прагнучи встановити  "н овий  
порядок” . П ереконавш ись в антинародном у характері "н о 
вого порядку” український народ, незваж аю чи на вкрай 
жорстокі репресивн і заходи, розгорнув рух опору. П ереваж 
на частина українців вою вала в лавах Ч ервоної А рм ії, певні 
кола з р ізних причин вдалися до кобалорації, частин а н асе
лення вою вала в партизанських загонах, боролася в ан ти ф а
шистському підпіллі.

П ереваж на більш ість дослідж ених і взятих на держ авний  
облік п ам ’яток, присвячених визвольним  зм аганням  укра їн 
ського народу в роки Д ругої світової війни, п о в ’язан а із ста
новленням і розвитком  комуністичного п ідпілля і партизан
ського руху. С порудж ення п ам ’ятників на честь партизан ів  і 
підпільників розпочалося в перш і повоєнні роки . А ктивно 
ця робота продовж увалася і в наступні роки . Д есятки  
пам’ятників увічню ю ть подвиг партизанів Ч ерн ігівщ ини , 
Ж итомирщини, К иївщ ини, С умщ ини, м олодіж них патр іо 
тичних організацій .

Л иш е в останнє десятиріччя завдяки поглибленом у вив
ченню нових перш одж ерел дослідни ки більш  зваж ено і 
об’єктивно змогли подивиться на процес становлення й р о з
гортання партизанського руху, д іяльн ість антиф аш и стсько
го підпілля. У  своєм у становленні п ідп ільно-партизанський 
рух зм уш ений був долати численні труднощ і як о б ’єкти вно
го, так і су б ’єктивного характеру. П ід ударами нац истських 
спецслужб не вистояли створені поспіхом партійне і ком со
мольське підпілля. В перш ий р ік  війни на окупованій  тер и 
торії було залиш ено 3500 партизанських загонів і груп. Н а 
червень 1942 р. д іяли тільки  22 заго н и 19. В иріш альну роль
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у розгортанні партизанського руху мала активна участь у 
ньом у воїнів Ч ервоної А рм ії, які. опинивш ись в оточенні, 
зм огли уникнути  полону, а також  тих, котрі, потрапивш и у 
полон , зум іли вирватися з ф аш истських табор ів  смерті. До 
середини 1942 р. визначилася політична позиція основної 
м аси українського населення, яке в більш ості не сприйняло 
нац іонал-соц іалістичну ідеологію  і ‘'новий порядок” , і тому 
створилася сприятлива обстановка для посилення антифа
ш истської боротьби. Н а зростання м асовості й розвиток 
усіх  ф орм  партизанської боротьби безпосередній  вплив мав 
усп іш ний  наступ Ч ервон ої арм ії на фронті. І лиш е на сере
ди н у  1942 р. м ож на говорити не тільки  про відновлення 
партизанської і п ідп ільн о ї мереж і в Україні, але й значне її 
розш иренн я і посилення. П евну роль в цьом у відіграло вип
равлення числен них пом илок, допущ ених під  час форму
вання партизанських загонів та  нелегальних антифаш ист
ських організацій . Н е м ож на обійти увагою  і створення ко
ординую чих органів - Ц ентрального та  Українського штабів 
партизанського руху - у червн і 1942 р., які зум іли очолити 
бойові д ії партизанських загонів і з 'єдн ан ь .

О дним  із най важ ливіш их і водночас найбільш  супереч
ливих  явищ  в історії України є д іяльність ОУН  і У П А . Укра
їнський  народ в роки  війни  був розколотий ідеологічно, але, 
сл ід  зазначити, щ о повстанський рух, очолений О рганізаці
єю  українських нац іоналістів , мав народний характер. Він 
стави в метою , з одного боку, боротьбу проти фашизму і 
більш овизму, а, з інш ого, утвердж ення благородної ідеї дер
ж авн ості українського народу. У  ряді м іст України діяло ук
ра їн ське  н ац іон альн е п ідп ілля п ід  проводом  ОУН(м) і 
О У Н (б), яке прагнуло відродити на окупованій території на
ц іон альн е ж иття, восени  1942 р. розбудовується національ
н е  збройне ф орм ування - Українська повстанська армія, за
гони якої д іяли на західноукраїнських зем лях і після закін
чен ня Д ругої св ітової війни. Засобами м обілізац ії, а також 
завдяки антин ім ецьким , антипольським , антирадянським та 
сам остій ниц ьким  гаслам  оунівському керівництву вдалося 
залучи ти  до  У П А  і підпілля ОУН понад 400  тис. учасни
ків^0. В трати О У Н -У П А  та  їх  прихильників лиш е за період 
з л іта  1944 р. до  кінця 1946 р. склали 56,6 тис. полоненими
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та заарештованими, тисячі сімей були вислані до Сибіру й Ка
захстану. Внаслідок бойових дій та репресій проти національ
но-визвольного руху в західних областях загинуло понад 25 
тис. радянських військовослуж бовців21. На місцях, де грим і
ли бої за національні ідеали, залиш ились тисячі братських 
могил тих, хто зі зброєю в руках по обидві сторони фронту 
брав участь у братовбивчій війні або став ї ї  жертвою.

На глибоке о б ’єктивне дослідж енн я складних процесів , 
шо мали м ісце в західних областях, довгий  час було н акла
дено табу. Ідеологічне забарвлення позначилося і на м ону
ментальній пропаганді. Ці події не знайш ли належ ного  в і
дображення у м истецтві, яке знаходилося у полоні у стал е
них концепцій, увічню ю чи лиш е вибіркові сторони єдиного 
процесу. Л иш е в ум овах розбудови н езалеж н ої У країнської 
держави стало  питання про о б ’єктивне в ідтворення всієї па
літри визвольної боротьби українського народу в роки  Д р у 
гої світової і В еликої В ітчи зняної війн. В иявлення п ам ’яток 
і пам’ятних м ісць, п о в ’язаних з визвольною  боротьбою  ук
раїнського народу в роки війни, дозволить відтворити  істо
ричні реал ії минулого сьогодення.

Протягом 1995 р. у  Л ьвівській  області спорудж ено 20 
пам’ятних знаків на м огилах воїнів У П А . встановлені м ем о
ріальні дош ки на будинках, де ж ив О .О льж ич, заступни к го
лови П роводу О УН (м) (м .Л ьвів, вул,Л ичаківська, 32), заги 
нув генерал-хорунж ий, головний командир У П А  Р.Ш ухевич 
(вул.Новоповітряна, 78), було проголош ено ЗО червня 1941 
р. акт відновлення У країнської держ ави (пл. Ринок, 10), де 
народився генерал-хорунж ий У П А  Д .Грицай (с.Д орож ів 
Дрогобицького р-ну) .

Символічні хрести , п ам ’ятн і знаки у формі тризуба вста
новлені на братських м огилах бійців У П А  в селах  К алусь- 
кого. Коломийського, Рогатинського. Т исм енецького рай о
нів Івано-Ф ранківської області. В 1991 р. спорудж ено 
пам'ятний знак на місці розташ ування табору сотні У П А , 
якою командував Д .К арпенко (Яструб). У  цьом у таборі 
пройшли виш кіл багато ком андирів У П А , виступав голов
ний командир У П А  Р.Ш ухевич23.

В ході роботи над багатотомним Зводом п а м ’яток історії 
і культури України обласні редколегії Ж итомирської, Івано-
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Ф ранківської, Т ерноп ільської областей, м іська редколегія 
м .К иєва виявили велику кількість п ам ’яток, п о в ’язаних з 
нац іонально-визвольн им  рухом, ф орм уванням  оунівського 
п ідп ілля у столиці У країни. У  Ж итом ирі (вул.Пархомснка. 
12/15) зберігся будинок, де  народився О .О льж ич, Свято-Ус- 
пенська церква, де  його було охрещ ено. В  ознаменування 
50-х  роковин від  д н я  см ерті О .О льж ича 12 червня у Києві на 
будинку (вул.Толстого,15), де  він  м еш кав у 1941-1942 рр. і 
д е  знаходилась п ідп ільна квартира О У Н (м), встановлено 
м ем оріальну дош ку24.

П ід  час перебування у  К иєві при активном у сприянні 
О .О льж и ча 4 ж овтня 1941 р. на гром адських зборах було 
в ідновлено У країнську Н аціональну Раду, створено орган 
м ісцевого сам оврядування - м іську управу. Українці відтво
рю вали  культурне, наукове ж иття, налагодили соціальну до
пом огу населенню . В  окупованих м істах  представники на
ціонально-визвольного  руху налагодили видання більш як 
100 друкованих органів. У  К иєві виходила газета '‘Україн
ське слово” , “Л ітературний вісни к” , перетворений україн
ською  поетесою , керівником  культурницької реферситури 
комісії (О УЙ ) О .Телігою  на тиж н евик “Л ітаври” . Викорис
товую чі легальн і засоби  боротьби, У Н Р ада випускала зак
лики , листівки  до  населення, оголош увала протести проти 
окупаційних властей. В зим ку 1941-1942 рр. проти оунів
ського п ідпілля розгорнулися репресії, б ільш ість україн
ськи х д іяч ів  була заареш тована. 21 лю того 1942 р. О.Телігу. 
ї ї  чоловіка М ихайла, І.Рогача, І.Ірлявського, П .О лійника та 
ін. було розстріляно*5. У  Бабином у Я ру О .Телізі та  її бойо
вим  побратим ам  1992 р. встановлено п ам ’ятний знак у виг
л яд і хреста, в ки ївській  середн ій  школі №  97 відкрито Му
зей  О лени Теліги.

В зах ідних областях, з одного боку, прокотилася хвиля 
будівництва п ам ’ятн их знаків, встановлення меморіальних 
д ош ок  на будинках, п о в ’язаних  з д іяльн істю  ОУН-УПА. З 
інш ого, активізувалась наруга над п ам ’яткам и, п о в ’язаними 
з Ч ервоною  А рм ією . Так, в Т ернопільській  області в 1992 р. 
знято  з обліку 177 п ам ’яток, у  том у числі будинків, де зна
ходились ш таби, командні пункти 302-ї, 338-ї стрілецьких 
дивізій , бойова техніка, встановлена на честь визволення
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міст і населених пунктів від  н ім ецько-ф аш истських загар 
бників. Іван о -Ф р ан к івськи й  м іськви кон ком  10 ж овтня 
1995 р. прийняв постанову “ П ро дем онтаж  м ем оріальних 
дошок та  п ам ’ятних зн ак ів” , згідно  з якою  передбачалось 
знесення двох п ам ’ятн и х  знаків, 37 м ем оріальних д ош ок з 
будинків, де м еш кали Герої Радянського С ою зу26.

Спираючись на м инулий досвід , неваж ко спрогнозувати 
кінцевий результат такого підходу - появи н ови х “ білих 
плям” у відображ енні історичного ш ляху українського на
роду. Важ ливо зберегти п ам ’ять про всі події, які залиш или 
по собі глибокий слід  в історії України, про всіх полеглих на 
українській землі, незалеж но від  їх  політичної орієнтації, 
приналежності до т іє ї чи інш ої партії.

В кожному населеному пункті - братські могили і п ам ’ят
ні знаки на честь воїнів-визволителів, спорудження яких роз
почалося в роки війни. В 1944-1945 рр. Величні м онум ен
тальні пам ’ятники були споруджені на братських м огилах во
їнів-визволителів на висоті Гостра м огила у  В орош иловграді, 
Керчі, М акіївці, М укачеві, Н ижньодніпровську, Ужгороді, 
Хусті, Харкові та багатьох інш их містах і населених пунктах 
України2^. У другій половині 60-х років в Україні розгорну
лись роботи по спорудженню обелісків у м істах-героях.

Чимало героїчних і разом з тим  трагічних сторінок зали
шила Друга світова і Велика В ітчизняна війна, яка є особли
вою смугою у тривалом у і суперечливому процесі ф орм уван
ня незалежності України. Україна вийш ла з війни в новій 
якості. Вперш е в історії вона стала соборною , зібравш и у 
своєму складі всі українські землі, і вперш е увійш ла до сис
теми світової співдруж ності, набувш и статусу суб’єкта м іж 
народного права. І обов’язок кожного - зробити все для того, 
щоб зберегти і донести прийдеш нім  поколінням правду про 
ті події. Значну роль в цьому відіграю ть пам ’ятки історії та 
культури, які стали справж нім  літописом минулої війни. *

* Тронько П.Т.. Навічно в пам’яті народній: 3 історії боротьби 
молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки 
Великої Вітчизняної війни. - К., 1995. - С.147.
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Горбик Вячеслав Олександрович - 
завідувач відділом історико-краєзнавчих дослід
жень. Народився у 1936 році в м.Мурманську. У 
1959 р. закінчив історико-філософський ф акультет  
Київського державного університету ім. Т.Г.Шевчен- 
ка. в i960 р. - в Ін с т и т у т і  історії України: аспі
р а н т , молодший науковий співробітник, учений сек
р етар , старший науковий співробітник, з 1983 - за
відуючий відділом. У 1965 році захистив дисертацію 
кандидата історичних наук. З 1982 - доктора істо
ричних наук. Професор, заслужений працівник куль
тури України. Автор більше 180 наукових праць. 
Досліджує проблеми збереження історико-культур- 
ної спадщини України

БАГАТОТОМНИМ “ЗВІД ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ 
ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”: СТАН 

ПІДГОТОВКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

В ум овах  розбудови незалеж ної української держави і 
п о в ’язаних  з нею  п роц есів  пробудж ення національної са
м освідом ості т а  духовного відродж ення українського наро
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ду ставлення до історико-культурної спадщ ини набуває 
особливої ваги. Без активного і всебічного використання 
надбань лю дства - п ам ’яток в ітчи зняної і св ітової культури 
- немож ливо виріш ити  завдання докорінного оновлення д у 
ховного ж иття.

В аж ка доля спіткала історико-культурну спадщ и ну У кра
їни. коли утиски  культури поєднувались з нац іональним и . 
П ам’ятки гинули не лиш е від  природних ф акторів і ж орсто
ких війн, які хвилям и котилися по Україні. Ц ілесп рям ован о
го знищ ення зазнала нерухом а спадщ ина від  сталінського 
тоталітарного режиму, хрущ овської антирелігійної кам п а
нії, поруш ення чинного законодавства. Тривалий час було 
занедбано вивчення теор ії та  історії культури, вкрай  мало 
приділялось уваги досл ідж енн ям , охороні і використанню  
нерухомих п ам ’яток, щ о нерідко розц ін ю валось, як  відхід  
від вивчення актуальних проблем  сучасності або й гірш е - 
рецидивам и н ац іоналізм у. О стан н ім и  р о кам и  п а м ’ятки  
страж даю ть від  нігіл істичного ставлення до  них, виділення 
на їх збереж ення вкрай  м ізерних кош тів. Б ільш ість з них п е
ребуває у важкому, нерідко катастроф ічном у стані.

П огірш ує їх  становищ е ю ридична беззахисність. П ри й 
нятий у 1978 році закон "‘П ро охорону і використання 
пам ’яток історії і культури” мало щ о зм інив у  трагічн ій  д о 
лі п ам ’яток. В  нових ум овах поступу України з ф орм уван
ням ринкових в ідносин  необхідний новий закон, котрий за
хистив би п а м ’ятки  від  д ілків. П роект закону розроблений, 
обговорений у проф ільних наукових устан овах  і впливови х 
громадських орган ізац іях , перш  за все, У країнському това
ристві охорони п ам ’яток  історії і культури, але не м ож е п о
долати бю рократичні б ар ’єри.

У складню є долю  нерухом их п ам ’яток те, щ о за їх  збере
ження відповідаю ть різн і установи . У країна є єдиною  кра ї
ною, де держ авне управл інн я збереж енням  п а м ’яток  д о р у 
чено двом  су б ’єктам  - М ін істерству  культури та  м истецтв 
України та  Д ерж авном у комітету з питань будівництва, ар 
хітектури та  ж итлової політики  України. Зараз на М ін іс
терство культури і м истецтв покладено в ідповідальн ість за 
збереж ення і використання п а м ’яток історії, археології та  
монум ентального м истецтва. У  віданні ж  Д ерж авного  комі
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тету  з пи тан ь будівництва, архітектури та  ж итлової політи
ки  У країни перебуваю ть п а м ’ятки містобудування та архі
тектури . Гром адськість У країни, і, перш  за все, активісти 
У країнського товариства охорони п а м ’яток історії і культу
ри  неодноразово стави ли  питання про створення єдиного 
держ авного  органу управління з розгалуж еним и структура
м и на м ісцях, який би відповідав за збереж ення п ам ’яток. 
О днак ця, вкрай потрібна пропозиція, не знай ш ла підтрим
ки на держ авном у рівні.

В аж ливим для збереж ення пам ’яток є повна, всебічна нау
ково апробована інформація про їх кількість, стан, перспекти
ви. Таке завдання перед виконавцями масш табної державної 
програми в галузі культури поставив ' ‘Звід пам ’яток історії і 
культури України”, який був задуманий як частина великого 
загальносою зного видання у колишньому СРСР. Це - енцик
лопедичне видання, в якому будуть поміщ ені статті про ос
новні п ам ’ятки археології, історії, архітектури і містобудуван
ня, монументального мистецтва. Україна має знати якою бага
тю щ ою  історико-культурною спадщ иною  вона володіє. Знати 
- це виріш альний крок, щ об належно її зберігати. Задумано 28 
томів Зводу - по тому на кожну область, А втономну республі
ку Крим, міста Київ і Севастополь і українським пам ’яткам 
зарубіжжя. Це стане підвалиною  піднесення справи охорони 
п ам ’яток на новий рівень. Д озволить скласти державний ре
єстр збереж ення п ам ’яток, поряд з цим репрезентуватиме Ук
раїну на міжнародній арені.

В арто зазначити, щ о на м ісцях ведеться робота по дос
л ідж енню  нерухом их п ам ’яток, написанню  текстів томів, їх 
іл ю стр у ван н ю . Н ауково-м етоди чн у  д о п о м о гу  обласним 
(м іськи м ) редколегіям  і числен ним  авторським  колективам 
надаю ть інститути гум анітарного проф ілю  Національної 
А кадем ії наук У країни - історії, археології, мистецтвознавс
тва, ф ольклористики  та  етнології, українознавства, архітек- 

‘ турн і установи. П ісля того, як Україна стала незалежною 
держ авою  вин икла нагальна потреба у  зм іні концептуальної 
осн ови  Зводу. І така  р обота  була здійснена. П ам ’ятки висвіт
лю ю ться з наукових о б ’єктивних позицій. А втори відійшли 
насам п еред  від  су б ’єкти вних однобічних оцінок.

А вторитетною  Головною  редакційною  колегією  видання
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на чолі з академіком  Н А Н  У країни В .А .С м олієм  була зд ій 
снена значна підготовча робота.

Інститутами гум анітарного проф ілю  Н А Н  У країни, їх  
підрозділами, перш  за все, відділом  історико-краєзнавчих 
досліджень була проведена робота  по виробленню  ново ї су
часної концепції “Зводу” , м етодики написання томів.

Зокрема був п ідготовлений р яд  збірників статей про істо- 
рико-культурну спадщ ину окрем и х областей та  м .К и єва1.

Чим ало важ ли ви х  тео р ети ч н и х  п и тан ь  д о вел о ся  ви р і
шити науковцям  в ході р о зр о б ки  н ово ї кон ц еп ц ії т а  в ід п о 
відних “М етоди чн и х  реко м ен д ац ій ”2. Н а їх  р о зви то к  було 
підготовлено зб ір н и к  “Т и п о ви х  статей ” про  п а м ’ятк и , як і 
унаочнювали тео р ети ч н і п олож ен ня. П роблем и  п ід го то в 
ки Зводу об говорю вали сь  н а  загал ьн о у кр а їн ськи х  та  р ег і
ональних кон ф ерен ц іях . В он и  були п редм етом  о б го во р ен 
ня В сеукраїнської н аради , щ о відбулася у  1993 р. в Л у ц ь
ку. С п івроб ітники  в ід д іл у  істори ко-краєзн авчи х  д о сл ід 
жень, а також  інш і ф ах івц і у загал ьн и л и  д о св ід  п ідготовки  
Зводу в колекти вних п р ац ях 3.

Редагування рукописів том ів зд ійсню є спеціально утво 
рена Головна редакція Зводу п ам ’яток історії та  культури.

Важливим питанням  є принципи і кри терії в ідбору і 
оцінки п ам ’яток, які м аю ть грунтуватись на науковій о сн о 
ві, бути вільними від ідеологічних наш арувань і с у б ’єкти в
них уподобань. О сновним  критерієм  відбору п ам ’яток до 
цього унікального видання стало їх  значення для розкриття 
вирішальних етапів теоретичного , соціально-економ ічного 
та культурного розвитку У країни, становлення її  як неза
лежної держ ави.

“Звід” - це енциклопедичне видання. В його, як  правило, 
коротких статтях закладається максим ум  конкретної інф ор
мації, п ов’язано ї з окрем им и о б ’єктами. Д осить р ізн об іч 
ною є його дж ерельна база. Ц е, перш  за все, числен на кра
єзнавча література, написана на основі переваж но м ісцевих  
джерел і висвітлю є основн і аспекти регіонально ї історії. 
Важливе значення маю ть також  періодичні видання, м узей
ні зібрання.

При рецензуванні рукописів том ів особливу увагу  звер
талось і звертається на залучення матеріалів архівів  і, перш
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за все, тих, які ран іш е були закриті для дослідників. - зокре
ма компартії, К Д Б та  інш их. Т акий підхід  у  підготовці Зво
ду позначився на тому, щ о загальна кількість пам’яток 
зб ільш илась за ці роки  більш  ніж  удвічі і досягла майже 150 
тис. Так, наприклад, археологи здійснили широкомасштабні 
пош уки, що дозволили виявити нові численні п ам ’ятки. Це 
відкриває нові перспекти ви  в розробці ряду  найважливіших 
проблем  давн ьо ї та  середн ьовічн ої історії України.

Н а майбутнє під час підготовки Зводу значну увагу варто 
приділити недостатньо вивченим пам ’яткам дорадянської до
би, які тривалий час, як і відповідні розділи історичної науки, 
займали другорядне місце у вітчизняних наукових досліджен
нях. У перш у чергу це стосується подій і фактів, пов’язаних із 
національно-визвольними змаганнями українського народу, 
його прагненням до незалеж ності і держ авності. Неповно 
дослідж ені пам ’ятки козацтва, котрі яскраво розкривають са
мобутність, неповторність розвитку України доби середньо
віччя. О собливістю  якого було поєднання тривалої боротьби 
за національне визволення з ідеями соціальної справедливості.

У  том ах Зводу представлені п ам ’ятки держ авного уст
рою  і суспільного ж иття. Зростання інтересу  до національ
ної історії і, зокрем а, до витоків української державності 
зум овлю є актуальність дослідж ень по виявленню  пам ’яток, 
п о в ’язаних  з процесом  виникнення національно-державних 
утворень, ж иттям  і д іяльн істю  несправедливо забутих дер
ж авн их і гром адських діячів. У  цьом у з в ’язку  варто зазначи
ти, щ о лиш е поодинокі п а м ’ятки  збереглися з часу Київської 
Русі - періоду витоків української держ авності. Тому кожна 
з них потребує особливої уваги і вивчення.

Д о п а м ’яток держ авного устрою  і суспільного життя на
леж ать також  споруди, п о в ’язані з розвитком  самоврядуван
ня в Україні - ратуш і, мерії. Ц е стосується і меморіальних 
о б ’єктів, які ілю струю ть виникнення нових державних і 
гром адських ф інансово-економ ічних структур в Україні у 
19- на початку 20 ст. Й деться про думи, зем ства, біржі.

Д о том ів Зводу вклю чаю ться і м ем оріальні об ’єкти ко
зацької доби, які яскраво показую ть самобутність, непов
торність нац іонального розвитку України часів середньовіч
чя. Ц е залиш ки споруд, де розташ овувалось козацтво, - січі,
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сотій, курені, полки. Виникнувш и винятково як військові 
формування, вони перетворилися в місцеві центри політиго- 
адміністративної та судової влади. Поява цієї специфічної 
форми адміністративного устрою  стала одним з етапів роз
витку української держ авності. І все ж є окремі дати, п о в ’яза
ній такою видатною подією в житті українського народу, як 
Визвольна війна XVII ст. ще й досі недостатньо увічнені.

Щ о  Зводу включено п ам ’ятки та  пам ’ятні місця, які відби
вають віхи ж иття видатних діячів України Д .Виш невецького, 
ПСагайдачного, І.М азепи, П .Калниш евського та  ін., які рані
ше або замовчувались, або зображ увались у викривленому 
вигляді. Ряд статей цього видання присвячено п ам ’яткам виз
вольних рухів - оприш ків, гайдамаків, Коліївщини.

•В том ах Зводу висвітлю ється нац іонально-визвольн ий 
РУХ'В Україні п ізн іш их часів. Ц е о б ’єкти, п о в ’язан і з д іяль- 
ііїсї ю К ирило-М еф одіївського братства. О крем і статті опи- 
суїо;і ь таку специ ф ічну ф орм у боротьби за утвердж ен ня на- 
йіШ ш ьної сам освідом ості як  гром адівський рух, д іяльн ість  
народницьких організацій .

 ̂ іір и  написанні Зводу особли вої уваги  потребує д о сл ід 
ження радянської доби , підходи до вивчення якої зазнали  
найбільших концептуальних змін. П ри н аданн і статусу  
нам’я-іки раніш е перевага надавалась о б ’єктам , п о в ’язаним  
з діяльїіістю К омпартії і рад.
- -Щ о б  відновити історичну правду, необхідно зосереди ти  
увагу на о б ’єктах, де розташ овувались установи  Ц ен траль
ної Ради, Гетьманату, Д иректорії, проголош увалась Зах ідн о
українська Н ародна Республіка. Крізь призм у п а м ’яток в ід 
бито д іяльн ість багатьох провідних діячів та  активних у ч ас
ників тих подій.
‘̂ В и я в л е н і м ісця, п о в ’язан і з зародж енням  н ац іональних 
збройних сил: вільного козацтва, січових стрільц ів, У країн
ської Галицької Армії. Н а сьогодні переглянуті оц ін ки  та 
роль багатьох військових ф орм увань, щ о брали участь  в на
ціонально-визвольних зм аганнях. Н асам перед, це стосуєть- 
ся ш ирокого українського повстанського руху.
^ В и м а га ю т ь  п ереосм исленн я і події тотал ітарн о ї доби. 
Саме на той  час припадаю ть м асові політичні репресії. В 
^країні в 1937-38 рр. було заареш товано 267 тис. гром адян.
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Ц е - перш  за все, представники нац іонально ї інтелігенції 
“Розстрілян е відродж ен ня” - так  п ізн іш е були названі ці 
яви щ а 20-30 років.

С еред  репресовани х  - відомі вчені С .Є ф рем ов, М.Слаб- 
ченко, письм енники Д .Д рай -Х м ара, М .Куліш , талановитий 
худож ник М .Б ойчук, реф орм атор української сцени Л.Кур- 
бас. У  з в ’язку  із згубною  політикою  щ одо селянства у пері
од насильницької колективізації в Україні сталися голодо
м ори у  1921-23, 1932-33, 1946-47 рр. П ам ’ять про трагічно 
загиблих  в ті часи  вим агає особливої уваги  і вшанування. 
Щ о і зд ійсню ється у  Зводі.

Значна корекція проведена і в концептуальних підходах 
щ одо досл ідж енн я п ам ’яток 2 -о ї світової війни, які склада
ю ть н ай численн іш у групу п ам ’яток том ів Зводу. При увіч
ненні подій цього періоду  б ільш а увага почала приділятися 
початковом у - найбільш  трагічном у періоду війни, пам ’ят
кам , п о в ’язаних  із частин ам и Ч ервоної арм ії, які перебували 
в оточенні, похованням  воїнів, щ о загинули в полоні. Грун
то в н о го  і н еу п ер ед ж ен о го  ан ал ізу  п о тр ебу є  історія 
О У Н -У П А . Н е забуті у Зводі і наш і сучасники , зокрема, ак
ти вн і д іяч і дисидентського  руху.

У  цілом у в регіон ах  робота  по підготовці Зводу ведеться 
з р ізною  активністю .

Н асам перед, тр еба  відзначити , щ о велику активність 
п роявляє у  підготовц і том ів  Зводу член  Головної редакцій
н о ї колегії “Зводу п а м ’ято к  історії т а  культури У країни” ака
д ем ік  Н А Н  У країни П .Т.Тронько. Ф актично він  був одним з 
ін іц іаторів  створен ня цього ф ундам ен тального  видання. 
Я скраво  виявили сь його організаторські зд ібн ості як відпо
відальн ого  редактора том у “К иїв” , І частин а І книги якої 
вий ш ла друком  у  1999 році. В он а підготовлена авторським 
колективом  - 197 авторів, 108 авт. арк. П раця містить біля 
700  статей, понад  1300 чорно-біли х, і кольорових ілюстра
ц ій , 341 план, 15 карт. У  том і висвітлено історію  і культуру 
К иєва в ід  стоянок первісн о ї лю дини до  сучасн ості, духовно- 
рел ігійн і споруди, осередки  культури, декоративна скуль
птура, п а м ’ятки  сучасн о ї історії, історичні м ісця боротьби 
за  свободу та  незалеж н ість  У країни, м ем оріальні будинки та 
м огили  видатних д іяч ів .
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Про Київ видано багато книг - академічних, популярних, 
путівників, фотоальбомів. А ле можна з впевненістю  сказати, 
що подібної праці досі не було. Київ подано через його видат
них людей, визначні споруди, розпочинається книга з віщ у
ванням апостола Андрія, котрий показавши своїм учням на 
дніпрові кручі, промовив: “Н а цих горах возсіяє благодать Бо
жа, постане велике місто і буде багато церков”4. Виходом кни
ги покладено початок найбільш  повного і грунтовного видан
ня в галузі культури України. Цим доведено, що в Україні, не 
зважаючи на економічну кризу, цінують високу культуру.

Заверш ується підготовка тому по Чернігівській області, 
підготовлені основи 2 частини книги “К иїв” , томів по Севас
тополю, Київській області.

Є о б ’єктивна причина зниження темпів підготовки томів 
Зводу - це питання його фінансування. П отрібні значні кошти 
на обстеження пам ’яток, підготовки текстів і ілюстрацій, ре
дагування, виготовлення тиражу.

Помилковим був відповідний пункт постанови Кабінету 
М іністрів від 14 березня 1992 р. “Про додаткові заходи щодо 
забезпечення видання томів Зводу пам ’яток історії та  культу
ри України” , яким фінансування й матеріально-технічне за
безпечення підготовки і випуску Зводу відбувається за раху
нок місцевих бюджетів і матеріальних ресурсів. Уряд повинен 
з центрального бюджету хоч частково фінансувати цю най
більш масш табну держ авну програму в галузі культури. Про 
це Головну редколегію Зводу повідомляють обласні редколе
гії, які не мають належного фінансування з скудних місцевих 
бюджетів. Головна редколегія звернулася з пропозиціями до 
уряду по централізованому фінансуванню видання.

Підготовка томів Зводу важлива не лиш е тим, що активізує 
пам’яткоохоронну діяльність, а й краєзнавчий рух на місцях, 
який є практично єдиною надією  наш их занедбаних п ам ’яток. 1

1 Матеріали до Зводу пам’яток історії та культури народів 
СРСР по Українській РСР Вип.1. - К., 1984; Материалы к Своду 
памятников истории и культуры народов СССР по Украинской 
ССР. Вып.2. - Харьковская область. - К., 1984; Материалы к Своду
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памятников истории и культуры народов СССР по Украинской 
ССР. Вии.З. - г.Киев - К., 1985; Материалы к Своду памятников 
истории и культуры народов СССР по Украинской ССР. Вып.4. - 
Черниговская область. - К., 1986; Историко-культурное наследие 
Полтавщины. Вып. 5. - Полтава, 1987; Методика подготовки 
статей о памятниках истории и культуры. Вып.6. - К., 1988; 
Памятники истории и культуры Запорожской области. 
Материалы к Своду памятников истории и культуры народов 
СССР по Украинской ССР. Вып.7. - К., 1990; Памятники истории 
и культуры Винницкой области: Материалы к Своду памятников 
истории и культуры народов СССР по Украинской ССР. Вып.8. - 
К., 1990; Памятники истории и культуры Житомирской области: 
Материалы к Своду памятников истории и культуры Украины. 
Вып.9. - К., 1991.

2 Методичні рекомендації по підготовці матеріалів Зводу 
пам’яток історії та культури України. - К., 1993.

3 Історико-культурна спадщина України: проблеми
дослідження і збереження. К., 1998; Актуальні питання виявлення 
і дослідження пам’яток історії і культури України. К., 1999.

4 Київ, кн.1, ч.І. Київ, 1999. - С.136.
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Бондаренко Раїса Івянівня- 
співробітник відділу історико-кряєзнявчих дослі
джень. Народилася у 1942 році у м іс т і сямярі. У 1966 
році закінчила архітектурний факультет Київсько
го державного художнього ін с т и т у т у . Член Спілки 
архітекторів України з 1977 року. Член секції архі
тектури і містобудування Київської організації Ук
раїнського товариства охорони пам'яток історії 
та культури. Автор 100 наукових праць. Досліджує 
пам’ятки архітектури і містобудування.

ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ 
ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

ЗВОДУ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 
УКРАЇНИ У

У найкращих зразках архітектури та містобудування ху
дожніми засобами й конструктивно-технічними просторо
вими вирішеннями відображено характер життя, громад
ські, побутові, трудові процеси, а також естетичні погляди 
того часу, до якого вони належать. Ці пам’ятки, що були осе
редком історичних подій, нині набувають меморіальної цін
ності. У таких випадках архітектурна пам’ятка вже виступає 
як комплексна пам’ятка історії та культури й, відповідно,

365



Історія України:

потребує комплексного вивчення й дослідження з боку не 
тільки архітектурних якостей, а й археологічних, історич
них та мистецьких особливостей. Насамперед, цього потре
бують населені пункти, або їх окремі організуючі структур
ні елементи (наприклад, майдани, вулиці), оскільки вони не
суть інформацію про історико-культурну цінність історич
ного середовища у цілому.

Отже, пам’ятки містобудування та архітектури нашої 
країни складають невід’ємну частину цілісного розвитку 
художньої культури українського народу на всіх етапах йо
го соціального і духовного становлення. При визначенні за
гальної цінності пам’яток цього типу вирішальна роль від
водиться історико-архітектурному значенню об’єктів дос
лідження. Водночас намітилась тенденція до комплексного 
підходу (оцінки) архітектурного твору і на передній план 
висунулись містобудівні критерії. Адже саме історико-архі- 
тектурне середовище і його складові елементи забезпечу
ють своєрідність як окремого архітектурного об’єкту, так і 
цілих комплексів. Це можуть бути і характерний ландшафт 
із системою архітектурних споруд, і історична забудова ву
лиць, площ, майданів. У такому разі, цінність окремого 
об’єкту буде визначатись його місцем і роллю у містобудів
ній структурі, ландшафтній ситуації, силуеті, панорамі міс
та, перспективах вулиць і площ. На терені України зберегло
ся чимало архітектурних пам’яток, які є безперечними домі
нантами оточуючого їх ландшафту і мають у зв’язку із цим 
особливу містобудівну цінність. Але, зберігаючи своєрід
ність архітектурного вирішення історичних районів міст і 
сіл, вулиці, комплекси, квартали, площі і майдани можуть 
мати і самостійне містобудівне та історико-архітектурне 
значення. Отже окремі архітектурні об’єкти розглядаються 
разом із супроводжуючим історичним міським середови
щем як частина історико-архітектурного цілого і як пам’ят
ки містобудівного мистецтва, тобто комплексні пам’ятки.

Виявленню і охороні також підлягають мальовничі ді
лянки природи, які мають естетичну цінність і зберігають 
зоровий зв’язок між об’єктом архітектури і природним ото
ченням. Тобто найперше визначається історико-культурна 
цінність певної території із зазначенням зон композиційно
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го впливу об’єктів-пам’яток архітектури і візуальним аналі
зом їх сприйняття. Проведенню комплексної оцінки істори- 
ко-архітектурної спадщини на певній території району чи 
міста присвячені методичні рекомендації, розроблені інсти
тутами НДІП містобудування та НДІТІАМ (Науково-дос
лідний інститут теорії, історії архітектури і містобудуван
ня)1. У них викладається класифікація історичної забудови 
по композиційній ролі в оточуючому природному, міському 
середовищі, пропонується методика досліджень історико- 
культурного й історико-архітектурного потенціалу міського 
середовища за ансамблевістю забудови, а також за мірою 
насиченості пам’ятками історії та культури. Підкреслюєть
ся значення первісного планування населеного пункту як 
основи архітектурно-просторової композиції з його своєрід
ністю й індивідуальними відмінностями історичного міста. 
Зазначається, що в окремих випадках планування може ма
ти самостійну історичну і наукову цінність і відповідно роз
глядається як пам’ятка містобудування й національної куль
тури народу. Міра збереження планувальної системи визна
чається шляхом співставлення сучасного її стану із архівни
ми планами міста й результатами натурного обстеження. Як 
найбільш довготривалий елемент історичного міського се
редовища, планувальна структура міста (за виключенням 
випадків реалізації генпланів міст кінця XVIII — поч. XIX 
ст.) збереглась без суттєвих змін майже до початку XX ст. 
Тому при оцінці ступеню збереження планувальної сітки, 
можливе використання планів міст, які виконувались у XIX 
ст. — на поч. XX ст.

Обстеження і вивчення історії населеного пункту по ар
хівних картографічних матеріалах дозволяють визначити 
основні етапи розвитку, тип і час формування планувальної 
системи. Її цінність найперше визначається основними ком
позиційними особливостями (головними й транзитними ву
лицями, площами) й основними композиційними вісями, 
межами стародавнього міського ядра, спрямуванням й габа
ритами вторинних за значенням вулиць2. Слід звернути ува
гу на те, що стародавня планувальна структура виявляє 
принципи давнього майнового розподілу і має тенденцію до 
збереження свого характеру, який сформувався завдяки спе
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цифічному нарізанню ділянок й традиційності забудови. 
Так, археологічними дослідженнями встановлено, що поділ 
території кварталів на садиби був характерний для антич
них та давньоруських міст. Західноукраїнським пізньосе- 
редньовічним містам притаманні квартали, поділені на ви
тягнуті в середину ділянки, довжина яких дорівнювала від 
20 до 50 м, із удвічі й більше скороченою широчиною від 8 
до 15. Для історичних міст центральних і східних районів 
України характерні більш широкі по фронту ділянки кварта
лів із урахуванням розміщення.будинків садибного типу з 
садами та городами (XVI—XVII ст.). Квартали XIX—XX ст. 
уніфікуються й отримують звеличені ділянки. Принцип роз
бивки кварталів визначив ритм і характер історичної житло
вої забудови і окремих будівель соціально-побутового приз
начення.

Залежно від наданих функцій, архітектурні споруди ма
ють окремі різновиди, певну класифікацію, за якою вони 
поділяються на 8 типів:

— містобудівне мистецтво;
— житлова архітектура;
— архітектура громадських споруд;
— сакральна архітектура;
— військово-оборонні споруди;
— промислові та інженерні споруди;
— садово-паркове й ландшафтне мистецтво;
— архітектурні монументи.
При виявленні пам’яток архітектури та містобудування 

для включення до Зводу враховуються їх типологічні особ
ливості за прийнятою класифікацією і ті відмінності, які ха
рактерні для окремих типів. Найбільш важливим визначаль
ним критерієм історико-архітектурної цінності споруди не
залежно від типу є хронологічний вимір часу її створення. 
Тому до Зводу включаються пам’ятки архітектури та місто
будування практично всіх типів із найдавніших часів до се
редини XIX ст.; оскільки вони унікальні і відносно малочи- 
сельні. Детальна періодизація розвитку художніх культур на 
терені України залежить від особливостей певних етногра
фічних зон і має свої відмінності на сході, заході, півдні і 
півночі країни. Крім того, характерні риси кожного типу
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розвивались за своєю періодизацією. До того ж у кожному 
розділі окремого тому, присвяченому розвиткові художньої 
культури певної території, можлива конкретизація періодів 
за стилістичними особливостями.

У цілому від справжньої архітектури очікуються єдність 
із природою та мистецтвом, вишукана гармонія архітектур
но-просторової композиції із оточуючим середовищем. З та
ких позицій й повинні розглядатись твори архітектури та 
містобудування, які претендують на одержання статусу 
пам’ятки й відповідне місце у Зводі пам’яток історії та куль
тури України. Планувальні особливості, стильовий характер 
забудови, або її виняткова цінність формують об’єкт як 
пам’ятку архітектури і містобудування, а вона із часом набу
ває історичної цінності, оскільки стає осередком історичних 
подій, або несе у собі меморіальну цінність, зберігаючи 
пам’ять про життя та діяльність славетних та відомих осо
бистостей3.

Кожне історично сформоване місто є акумулятором істо
рії й виступає одночасно свідком та учасником багатьох ви
датних подій. Історія його буття живе в архітектурі будівель, 
плануванні міських вулиць, котрі зберігають топографічні, 
топонімічні й інші особливості міста і несуть нащадкам ме
моріальну пам’ять. Тобто вулиці міста із часом стають свЬ- 
єрідними вітринами, або ж ілюстраціями книги буття —  іс
торії міста. Так, культурна спадщина Києва, яку репрезентує 
уже видана 1-ша книга 1-ого тому “Київ” Зводу пам’яток іс
торії та культури України — енциклопедичного науково-до
відкового видання про всі відомі на її території нерухомі 
пам’ятки археології, історії, архітектури та містобудування і 
монументального мистецтва, сконцентрувала у собі най
важливіші події соціально-економічного, громадсько-полі
тичного, культурного життя і окремо міста, і країни впро
довж багатьох століть. За структурою побудови тому саме 
вулиці розкривають тут розвиток національної культури, 
своєрідний імідж міста4.

Подібно до того, як загальна історія єднає собою історію 
культури, історію окремих видів мистецтв, історію науки, 
історію окремих видатних осіб, так історію міста можна по
ділити на цілий ланцюг історій, кожна із яких пов’язана із
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історією життя окремої вулиці5. Адже тільки крокуючи ву
лицями міста пізнається його історія. Зовнішній вигляд ву
лиці, її естетичне наповнення, меморіально-історична 
пам’ять розкривають історію життя поколінь, виховують на
щадків, залучаючи їх до сприйняття прекрасного. Кожне 
місто має свої особливо характерні вулиці. Для Києва — це, 
перш за все, Володимирська6. Прокладена у X столітті, во
на поєднує центр стародавнього Києва із залишками палацу 
Ольги, Десятинної церкви; Андріївську церкву, всесвітньо 
відому Київську Софію, Золоті ворота, театр опери та бале
ту імені Т.Г.Шевченка, головний корпус університету 
ім.Т.Г.Шевченка. У скверах та курдонерах вулиці розміщені 
пам’ятки монументального мистецтва.

Багато будинків на Володимирській визнані, як пам’ятки 
історії, пов’язані з видатними подіями різних часів та славет
ними діячами — гордістю нашої національної культури: 
М.Грушевським, Т.Шевченком, М.Лисенком, М.Мурашко, 
Л.Українкою, І.Франком, І.Нечуй-Левицьким і т.д. Київ не 
можна уявити без Андріївського узвозу, численних поділь
ських вуличок і провулків. Формулою Києва, його образом 
вважається красень — Хрещатик із майданом Незалежності.

Про вулиці Житомира написано, та це можна сказати про 
будь-яке місто, “що вони є візитною карткою часу, за ними 
можна прочитати історію й сьогодення: Київська, Велика 
Бердичівська, Михайлівська”. Відчути неповторність коло
риту Берличева можна по вулицях і вуличках його централь
ної частини. Особливо, якщо повернути їм історичні назви, 
які мають безсумнівну топонімічну цінність: К.Либкнехта 
— Білопольська; Свердлова —  Махновська; Комінтерна — 
Садова; Красіна —  Мостова; А.Іванова — Греківська; Піо
нерський провулок — Крикинський7.

Перелік вулиць — виразників міст багатющий. Вулиця 
історично сформованого міста є його первинний структур
ний елемент, оскільки виконує початкову роль пішохідного 
або транспортного зв’язку. Одночасно вона являє собою 
своєрідний організм, функціональний та естетико-інформа- 
тивний зміст якого зазначає її цінність як пам’ятки історії та 
культури. Як одна із складових історичного середовища, ву
лиця поєднує собою історичну, функціональну та естетичну 
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його цінності. Насиченість такої вулиці історичною меморі
альною інформацією народжує відчуття історії, відчуття 
обов’язку перед наступним поколінням, можливість пізнан
ня прекрасного через спілкування з історією міст. А це вже 
кроки до вирішення серйозної проблеми духовного життя, 
духовної єдності поколінь.

Так, через історичне середовище, зокрема вулицю — 
пам’ятку історії та культури, через її естетичний, історико- 
інформаційний стан виховується національна свідомість 
людини8.

Зрозуміло, збереженню, охороні та розвитку підлягає іс
торичне середовище в усій своїй повноті, і саме плануваль
на і обсягова архітектура формує його протягом не одного 
тисячоліття. Взагалі, містобудівна спадщина потребує сис
тематичного дослідження, і цим займається відповідний 
інститут НДІТІАМ, який вивчає взаємовпливи й взаємоза
лежність містобудівних традицій різних архітектурно-ет
нографічних регіонів України по областях. їх різнобар
вність свідчить про суттєву цінність історико-культурної 
спадщини кожного регіону країни9.

Так, дослідження 1984—89 рр., проведені провідним фа
хівцем інституту В.В.Вечерським, дозволили фундамен
тально підійти до розробки розділу “Містобудування та ар
хітектура” для тому Сумської області до Зводу пам’яток іс
торії та культури України. На підставі вперше введених у 
науковий обіг матеріалів написані статті про міста — 
пам’ятники містобудування: Суми, Глухів, Путивль, Ромни, 
Ахтирку, Лебедин, Тростянець, Конотоп. Найважливішим 
виявилось те, що ці дослідження дозволили підкреслити 
специфіку населених міст регіону й запропонувати іншу, 
відмінну від загальноприйнятої, методику оцінки й класифі
кації спадщини та особливі критерії для включення об’єктів 
до Зводу10. Звичайно, дуже необхідна державна фінансова 
допомога і увага до міст, містечок та сіл як цілісних історич
них архітектурно-просторових формувань, і тих, які за ча
сом змінили свій зовнішній вигляд, але зберігають окремі 
пам’ятки історії та культури. Це необхідно для виявлення, 
обстеження і визначення історичної, наукової, художньої та 
іншої їх культурної цінності. Оскільки робота над томами
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до Зводу пам’яток історії та культури України слугуватиме 
джерельній базі, яка у подальшій роботі дозволить вдоско
налити процес охорони цінної спадщини і внесе суттєвий 
вклад у розвиток досліджень в галузі історії містобудування 
та архітектури на Україні, то фінансове забезпечення її з бо
ку фінансових органів є істотне й вкрай необхідне, адже 
пам’ятки містобудування та архітектури — це і складова 
частина антропогенного ландшафту1, і штучне середовище, 
і об’єкти, які в образній формі, художніми засобами відоб
ражають духовну культуру народу.

Сприйняття ж духовної культури певного етносу почина
ється із знайомства з оточуючим середовищем. Саме його 
особливості визначають приналежність певного регіону до 
тих чи інших, характерних своєю етнографією, історичних 
зон. Далі сприймаються безпосередньо містобудівні особ
ливості населених пунктів, які, у свою чергу, вивчаються 
через окремі об’єкти, із яких складається певний характер 
містобудівного мистецтва та архітектури. Такий процес дос
ліджень від загального до часткового особливо необхідний 
при визначенні історико-культурного потенціалу певного 
регіону нашої країни. У цьому плані набуває актуальності 
історико-культурне дослідження цілих територій для відбо
ру пам’яток історії та культури. У такий спосіб вперше на 
Україні вирішуються проблеми збереження й використання 
історико-культурної спадщини та природних ресурсів, зок
рема, у роботі кандидата архітектури С.В.Волкова “Наукове 
обгрунтування державного історико-культурного й приро
доохоронного комплексу дельти р.Дунаю Кілійського райо
ну Одеської області — Українського національного парку 
“Запорожець на Дунаї”. Кандидатом архітектури З.С.Гуд- 
ченко розроблені пропозиції щодо збереження та викорис
тання історико-культурної спадщини в селах України. Отже, 
останнім часом на Україні особливо збудилася зацікавле
ність до проблем збереження пам’яток архітектури та місто
будування на великій площині відповідно міст і сіл.

Чимало комплексів історичної забудови у містах України 
сформувалися на межі XIX—XX століть. Значної актуаль
ності набуває сьогоді проблема композиційного включення 
нових елементів в історичному середовищі без порушення
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усталеної просторової організації. Тобто намітилась орієн
тація на збереження або відновлення цілісності та худож
ньої своєрідності історичної забудови із урахуванням її 
культурної та історичної цінності, на відміну від тенденції, 
яка набула гостроти наприкінці 50-х років початку 60-х, ко
ли націлено стара забудова просто витіснялася новою.

У руслі означеної орієнтації треба розглядати Звід 
пам’яток історії та культури України не як статичну, а як ди
намічну систему, яка знаходиться у русі поповнення новими 
відомостями, й новими об’єктами. Тим більш, що на Україні 
національна культура знаходилась під тиском не тільки адмі
ністративно-командної системи тоталітарного режиму радян
ського періоду, а багатьох попередніх сторін, коли свідомо ни
щилась культурна пам’ять українського народу. Тому одним з 
першочергових завдань Зводу пам’яток історії та культури Ук
раїни є повернення народу його культурної спадщини, оскіль
ки культура — це екологія суспільства, середовище існуван
ня, нарешті, це дзеркало суспільної будови12, за визначенням 
видатних представників культури усього світу. Вочевидь, ор
ганізуюча роль архітектури не обмежується утилітарною фун
кцією у вирішенні містобудівних проблем, а має глибоку ху
дожньо-естетичну сутність, яка, у свою чергу, піднімає куль
туру, тобто урахування й збереження пам’яток. Про це ж грун
товно сказано і в Міжнародній хартії по охороні історичних 
міст, яка була прийнята в 1987 р. в Вашингтоні13. В ній під
креслюється, що формі міста, відбитій в мережі вулиць й пла
нуванні ділянок, притаманна виняткова цінність, оскільки в 
характеристиках населених пунктів, районів, місцевостей, 
планувальні особливості території складають їх основні цін- 
ностні характеристики.

Процес підготовки томів Зводу пам’яток історії та куль
тури саме орієнтує на комплексне дослідження й охорону 
матеріального довкілля, тобто об’єктів архітектури і місто
будування як осереддя спадщини в нерухомих пам’ятках.

Треба зазначити, що у коло нерухомих пам’яток матері
ального довкілля містобудівної цінності можуть входити і 
звичайні будови, але які є пам’ятками історії. У Зводі вони 
часто не супроводжуються ілюстративним матеріалом і то
му потребують кваліфікованого опису їх сучасного вигляду
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та, відповідно, містобудівної ситуації, в якій вони знахо
дяться. Вірна візуальна образна характеристика таких 
об’єктів в тексті статей про пам’ятку історії необхідна для 
зорового уявлення читача про своєрідність та відмінність 
пам’ятки і полегшення пошуку об’єкту в натурі для озна
йомлення з ним. Для вирішення цієї проблеми бажано залу
чати до подібних описів архітекторів або мистецтвознавців 
для забезпечення редагування таких текстів. В цілому, як 
уже зазначалося, для сучасного періоду досліджень харак
терні розглядання населеного пункту як цілісного містобу
дівного утворення. Звичайно, керівна роль у формуванні 
міст, що історично складалися, належить видатним архітек
турним спорудам, але рядова забудова, створює своєрідну 
емоційну паузу, життєдайне тло, на якому сприймаються 
пам’ятки архітектури. Взагалі й традиційна забудова міста 
може представляти історичну, естетичну або архітектурно- 
художню цінність, мати особливі містоформуючі якості і в 
такому разі її треба розглядати як комплексну пам’ятку: міс
тобудування, історії, археології, архітектури чи монумен
тального мистецтва. Для поглибленого територіального виз
начення і, відповідно, докладного вивчення комплексної 
пам’ятки з пріоритетною її містобудівною характеристикою 
розроблено автором цієї статті окремий розділ у методич
них рекомендаціях по підготовці матеріалів Зводу пам’яток 
історії та культури України14.

Таким чином, ціннісної вартості з часом набуває не тіль
ки окрема архітектурна споруда, ансамбль чи комплекс, а й 
зовнішній вигляд населеного міста, його план і структура, 
співвідношення між різними міськими просторовими утво
реннями, а також між самим населеним місцем та його ото
ченням природного характеру або створеним людиною. 
Тобто кожний населений пункт, незалежно від статусу міс
та, села чи селища, якщо він має комплекс унікальних рис, 
.фактично є пам’яткою, а його ціннісні фактори мусять бути 
виявлені, зафіксовані в матеріалах підготовки Зводу 
пам’яток історії та культури України на всіх стадіях розвит
ку населеного пункту. Адже охорона культурних цінностей 
— це необхідність з точки зору не тільки моралі, а й еконо
міки, тобто прямо й опосередковано вирішує долю майбут
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нього покоління нації.
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К о т  Сергій Іванович —
старший науковий співробітник відділу історико- 
краєзнавчих досліджень. Народився в 1958 році у Киє- 
ві.У 1980 р. закінчив історико-педагогічний факуль
т е т  Київського державного педагогічного ін с ти ту ту  
ім.М.Горького. З 1980 р. працює в інституті історії 
НАН України у  відділі історико-краєзнавчих дослід
жень. У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію 
на тему "Охорона пам'яток історії та культури в 
Українській РСР (1943 —  поч. 60-х рр.)" в Дніпропет
ровському державному університеті (науковий керів
ник —  академік П.Т.Тронько). Автор близько 140 нау
кових праць. Досліджує проблеми збереження істори- 
ко-культурної спадщини та історії охорони пам'я
т о к  в Україні. Консультант К о м іте ту  Верховної Ради 
України з питань  культури і духовності. Консуль
т а н т  Національної комісії з питань  розшуку т а  по
вернення в Україну втрачених культурних цінностей.

З  ІСТОРІЇ ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ 
КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ З  РОСІЇ

О д н и м  з  трагічних наслідків приєднання України до Ро
сійської імперії і, згодом, до Радянського Союзу стало без-
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прецедентне переміщення величезних масивів культурних 
цінностей українського народу та їх концентрація на тери
торії Росії.

“Таким чином Україна позбавлялася якраз того, що дає 
її народові національне обличчя, губила свої скарби, губи
ла назавше”, —  зазначав один з найавторитетніших знав
ців та послідовних хранителів української старовини Ми
кола Біляшівський.

Ще 1902 року під час роботи XII археологічного з ’їзду 
кубанський історик-українець П. Короленко поставив пи
тання про повернення клейнодів українського козацтва із 
сховищ Москви та Петербургу. В 1914 р. за дорученням 
комісії “Старий Київ”, заснованої при Київському худож
ньо-промисловому і науковому музеї, відомий україн
ський археолог, етнограф, мистецтвознавець та музеєзна
вець Д. Щербаківський виїздив у наукове відрядження до 
Петербургу і виявив багато там важливих матеріалів з іс
торії Києва XVII —  першої половини XVIII ст. На підста
ві його доповіді комісія порушила питання про повернен
ня цих пам’яток в Україну.

На повний голос вимога про повернення в Україну 
культурних цінностей залунала після Лютневої революції 
1917 року та падіння царату. На хвилі бурхливого націо
нального піднесення ця ідея, вперше проголошена на Все
українському учительському з ’їзді 5— 6 квітня 1917 р., ду
же швидко набула загальнонародного значення. Перший 
Всеукраїнський військовий з ’їзд ухвалив домагатися не
гайного повернення в Україну “всіх стародавніх україн
ських прапорів”. 17 квітня 1917 р. на засіданні комітету 
Української Центральної Ради було поставлено питання 
про повернення із сховищ Москви та Петербургу козаць
ких клейнодів та інших історичних реліквій та культурних 
цінностей України, заборону подальшого вивезення істо- 
рико-культурних надбань1. За ініціативою М. Біляшівсько- 
го восени 1917 року в Москві та Петербурзі були створені 
осередки по виявленню речей українського походження та 
складанню їх реєстрів. В Москві цю працю взяв на себе О. 
Новицький, в Петербурзі —  заснована заходами В. Ща- 
винського комісія по складанню реєстрів речей україн
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ської старовини (очолював Ф. Вовк, співпрацювали В. 
Колбасьєв, Б. Крижановський, М. Макаренко, М. Моги- 
лянський, П. Потоцький, П. Стебницький, С. Тройниць- 
кий, В. Щавинський, С. Яремич).

Справа отримала міжнародний резонанс. Більшовиць
кий уряд Росії офіційно визнав справедливими вимоги ук
раїнців. 16 листопада 1917 р. РНК РРФСР розглянув пи
тання про передання українському народові історичних 
реліквій, захоплених росіянами як воєнні трофеї, і оголо
сила заяву про створення відповідної комісії з трьох осіб, 
яка мала підготувати процедуру передачі. Згідно з поста
новою ЦВК Радянської Росії від 24 листопада, її проведен
ня передбачалося “в урочистій формі народного свята пе
ред Преображенським собором і за участю військових 
частин”. Разом з історичними реліквіями українцям пла
нувалося вручити памятну грамоту. Однак, коли делегація 
петроградських українців, уповноважена Центральною 
Радою, звернулася до наркома національностей Сталіна 
аби отримати козацькі клейноди, їм у брутальній формі 
було відмовлено. За деякими даними, Сталін розірвав під
писаний ним самим документ. 1 грудня 1917 р. РНК 
РРФСР ухвалив заяву, якою підтверджував намір поверну
ти в Україну національні реліквії українського народу, 
проте подальші переговори щодо цього мали відбуватися 
лише з пробільшовицькою українською фракцією Всеро
сійського Центрального Виконавчого Комітету2.

Проголошення незалежності Української Народної 
Республіки та підписання Брестського мирного договору 
відкрило шлях до постановки питання про українські 
культурні цінності в Росії на міждержавному рівні. За до
рученням міністра освіти УНР В. Прокоповича у зв’язку з 
майбутніми мирними переговорами УНР та РСФРР була 
створена спеціальна комісія в справі повернення з Росії 
культурних цінностей України в складі 3-х секцій: а) ар
хівної; б) археологічно-мистецької; в) фінансової. До ро
боти комісії були залучені видатні українські історики, ар
хеологи, архівісти та мистецтвознавці М.Біляшівський, 
М.Грушевський, В.Модзалевський, О.Грушевський, 
М.Василенко, І.Каманін, О.Левицький та ін. Після геть
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манського перевороту уряд П.Скоропадського продовжив 
цю працю. У зв’язку з початком мирних переговорів склад 
комісії було значно розширено за рахунок представників 
інших міністерств та відомств, внаслідок чого вона набу
ла статусу міжвідомчої, а також залучення таких фахівців, 
як Д. Антонович, О.Благодір, П.Зайцев, І.Кречетович, 
В.Міяковський, Г.Павлуцький, Г.Стелецький, Д.Щербаків- 
ський, К.Широцький та ін. На початку червня комісію бу
ло конституйовано як “Культурну комісію при Українській 
Мирній Делегації”. Та мирні переговори восени 1918 р. 
було зірвано урядом РРФСР3.

Ідея повернення історичних та культурних цінностей в 
Україну не загинула під час кривавих подій громадянської 
війни. На хвилі “українського відродження” 20-х років вдало
ся досягти продовження її реалізації на державному рівні.

Одним з перших практичних кроків по поверненню в 
Україну культурних цінностей на початку 20-х років стали 
заходи по розшуку та реевакуації київських музейних збі
рок та колекцій, вивезених до сховищ Москви та Петер
бургу під час Першої світової війни за розпорядженнями 
російської влади. Рішення про це 25 лютого 1921 р. ухва
лив Київський губернський комітет охорони памяток ста
ровини і мистецтва. Необхідні повноваження були надані 
відомому українському вченому Миколі Макаренку. Йому 
вдалося розшукати в Москві біля 10000 предметів, що на
лежали до фондів колишнього Київського міського худож
ньо-промислового та наукового музею. 15 серпня 1921 р. 
вони були повернуті в Україну і передані створеному на 
його основі 1-му Державному музею (нині Національний 
музей історії України)4.

Наступним успішним кроком стало повернення експо
натів із збірки Б. І. та В.М.Ханенків. Значна частина їх ко
лекції під час першої світової війни в 1915 р. була еваку- 
ювана до Росії і розпорошена між сховищами Москви та 
Петербургу. На початку 1921 р. відповідно до волі Варва
ри Михайлівни спільне зібрання В5АН ухвалило рішення 
про створення на основі збірки Ханенків академічного 
закладу, затвердило його статут і назву —  Музей мистецтв 
ВУАН. Першим директором музею став М.Макаренко,
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який негайно приступив до розшуків вивезених на тери
торію Росії фондів. Того ж року йому вдалося отримати 
дозвіл на повернення до Києва картин із Рум’янцівського 
музею, ікон із Третьяковської галереї, порцеляни, золотих 
і срібних речей із музею Морозова, а також низки памяток 
із Історичного музею. Проте, з Історичного музею в Мос
кві безслідно зникли 24 картини видатних західно-євро
пейських майстрів, серед яких були полотна Брейгеля, 
Снайдерса, Рубенса, Перуджіно, Маньяско, Карель-ван- 
Мандера тощо5.

М. Макаренко був прекрасним знавцем колекції Ермі
тажу, в якому він працював протягом 1906 —  поч. 1919 ро
ків. У 1924 р. він опублікував працю, присвячену опису 
Запорозьких клейнодів (а саме корогов), які перебували на 
той час у фондах Ермітажу. В ній детально характеризува
лося 14 козацьких прапорів XVIII ст, та робилася спроба 
прослідкувати, за яких обставин ця збірка реліквій україн
ського народу потрапила до імператорського музею6. Очо
люючи відділ мистецтв Всеукраїнського археологічного 
комітету при ВУАН, вчений протягом 1925— 1926 рр. пра
цював над складанням реєстру пам’яток української куль
тури, які знаходилися поза межами України. 2 лютого 
1927 року на засіданні відділу була заслухана доповідь 
Макаренка про завершення роботи.

Самовіддано працював на терені повернення в Україну 
історичних та культурних цінностей Данило Щербаків- 
ський. Вчений з глибоким обуренням ставився до варвар
ського впровадження в Україні декрету 1922 р. про вилу
чення церковних цінностей на користь голодуючих, реалі
зація якого перетворилася на масовий вивіз історичних та 
культурних цінностей з України. Вже у червні 1922 р. він 
як заступник голови ВУАКу разом з іншими членами комі
тету звернувся до неодмінного Секретаря ВУАКу з пропо- 

1 зицією від Академії Наук “підняти питання про те, щоб всі 
вилучені з монастирських і церковних ризниць цінності, 
за якими було визнане історичне і художнє значення, і які 
мають безпосереднє відношення саме до України, харак
теризуючи її минуле і її побут, зберігались не в Москві, а 
в музеях України.”. В липні 1922 р. від імені АН України
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та Головполітосвіти Наркомату освіти УСРР Щербаків- 
ському було доручено вести справу повернення культур
них цінностей до музеїв Києва. В складі спеціально ство
реної комісії (до неї також вхбдили А.Середа та О.Степа- 
нова) він виїхав до Москви. Підсумком цієї роботи було 
повернення біля 3200 коштовних пам’яток, для перевезен
ня яких знадобилося 29 ящиків. Пізніше в Україну з Мос
кви надійшло ще пять ящиків з раритетами. В травні нас
тупного року у Держсхові РРФСР Щербаківським було ві
дібрано додатково два ящики з цінностями —  усього 240 
предметів. Вони теж повернулися в Україну. За деяким да
ними, загалом до Києва повернулося близько 5 тис. 
пам’яток, які склали основу новоствореного вченими від
ділу давнього золотарського мистецтва7.

Вже в жовтні 1922 р. РНК УСРР доручив Наркомату ос
віти вирішити питання про повернення загалом всіх 
пам’яток мистецтва та старовини, що мали‘культурно-іс
торичне та наукове значення для України і потрапили з її 
території до музеїв Росії. Проте, звернення Наркомосу 
республіки до аналогічного російського відомства з про
ханням повідомити, “які цінності зазначеного характеру і 
походження знаходяться в російськиї музеях і в якому по
рядку могла б бути організована справа повернення їх на 
Україну” лишилося без відповіді, наштовхнувшись на 
протидію московських і петроградських музеїв.

Та в середині 20-х років культурна спадщина України все 
ж збагатилася новими надбаннями. Одне з провідних місць 
серед них належало колекції В.О.Щавинського. Після смер
ті колекціонера в грудні 1924 р. збірка була передана з його 
помешкання до Ленінградського Ермітажу на тимчасове 
збереження, заповівши їх Музею ВУАН. Але отримати її 
вдалося лише після півторарічної тяганини. 25 березня 
1926 р. вчений секретар Музею мистецтв ВУАН С.О.Гіляров 
отримав 112 картин із зібрання Щавинського, серед яких бу
ли полотна Ван Блумена, Бапано, де Вета, Ван Дейка, Ван 
Кесселя, Дюге, Блюмарса, Венінса, Гореманса, Корнелісена, 
де Вельде та інших майстрів пензля голландської та фла
мандської шкіл XVI—XVIII ст.8 Водночас, акт передачі на
водить на роздуми щодо повноти переданої в Україну збір
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ки —  в 1917 р. вона нараховувала 150 образів. Тож якою є 
доля 38 картин, що не потрапили до Києва, поки що не відо
мо. Поширеною є версія щодо їх викрадення в Ермітажі на
передодні перевезення в Україну.

Надзвичайно цінним надбанням для України стала ко
лекція П.П.Потоцького —  уродженця Полтавщини, який 
завдяки своїми здібностім здійснив блискучу військову 
кар’єру в російській армії і жив з родиною в Ленінграді. 
Понад 50 років він збирав колекцію, яка, за різними дани
ми, нараховувала від 13 тис. до 17 тис. книг (в тому числі 
з автографами Т.Г.Шевченка, М.Костомарова, І.Котлярев- 
ського, Г.Квітки-Основ’яненка та інших діячів української 
науки та культури), 20 папок рукописів (серед них листи 
українських гетьманів Б. Хмельницького та його сина 
Юрія, І.Брюховецького, Д.Многогрішного, І.Самойлови- 
ча, І.Мазепи, І.Скоропадського, П.Полуботка), 50 ікон, від 
10 тис. до 15 тис. гравюр та акварелей, 100 малюнків, 40 
видів зброї (біля 2 тис. предметів), портрети видатних ді
ячів української історії, картини відомих художників та ін. 
Вага виробів із золота та срібла, зібраних Потоцьким, ся
гала 40 пудів. 28 квітня 1926 р. Наркомат освіти України 
підписав договір з П.Потоцьким, за яким він передавав “в 
якості дару у повну власність та розпорядження Україн
ського уряду” збірку. Протягом червня історико-культурні 
пам’ятки були перевезені в Україну (щоб їх завантажити у 
вагони, знадобилося понад 30 підвод) і склали основу но
воутвореного Музею України (Збірки П.Потоцького). Заві
дував ним сам колекціонер9.

Проте, за деякими даними,на Україну не потрапила 
значна частина виробів з коштовних металів із колекції 
П.Потоцького. Після революції Потоцький передав чима
ло цінних речей (столові та чайна сервізи, годинники,по
тири, кубки, 90 срібних тарілок з гербами, ікони в срібних 
оправах та інші срібні речі) на збереження до Державного 
сховища Наркомфіну РРФСР. Втраченими виявилися і по
над тридцять рідкісних зразків зброї, які таємничо зникли 
в Ермітажі напередодні повернення в Україну. Подальша 
їх доля невідома. З архівних даних лише відомо, що вже 
перебравшись до Києва, П.Потоцький звернувся до народ
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ного комісара освіти М.Скрипника з проханням надати до
помогу у поверненні втрачених цінних речей.

Конкретних результатів протягом початку 20-х років вда
лося досягти у поверненні в Україну архівних документів.

Ініціатором цієї важливої справи стало створене в 1921 р. 
Головне архівне управління, де працювало чимало україн
ських вчених, які ще за Центральної Ради та Української 
держави брали участь в роботі культурної комісії під час 
мирових переговорів з Росією —  Д.І.Багалій, О.І.Левиць- 
кий, В.О.Романівський, В.В.Міяківський та інші. За по
данням Головархіву на засіданні малої Президії ВУЦВК 
14 грудня 1923 р. та Президії ВУЦВК 31 грудня 1923 р. бу
ла затверджена постанова про доцільність перевезення в 
Україну з Москви архівних документів з історії революції 
і радянського будівництва. За погодженням з російською 
стороною того ж року до українських архівів почали над
ходити фонди ревкомів, виконкомів, революційних трибу
налів. Було повернуто такох нотаріальні та судові архіви 
Харкова, частина архівів Львова, вивезених російською ар
мією до Ростову-на-Дону. Ця робота продовжувалася і про
тягом усього наступного року. 1-а Всеукраїнська нарада ар
хівних працівників, що відбулася в Харкові в грудні 1924 р., 
поставила питання про повернення в Україну більш широ
кого кола архівних джерел, котрі в різні часи були вивезені 
за її межі. З обгрунтуванням цього рішення виступили Д.Ба- 
галій та В.Барвінський. Висновки архівістів спонукали 
ВУЦВК навесні 1925 р. порушити клопотання перед ЦВК 
СРСР про повернення всіх матеріалів, які мають для Украї
ни історичне значення, доручивши при цьому Головархіву 
республіки розшукати всі архівні матеріали, що торкалися 
РСФРР, з метою їх передачі російській стороні. Створена на 
союзному рівні спеціальна комісія визнала справедливими 
вимоги України і зазначила, що архівні матеріали, вивезені 
за межі республіки, підлягають неодмінному поверненню. 
В жовтні 1926 р. в Україну надійшли фонди судових установ 
українських губерній до 1800 р. загальною вагою понад 2 
тис. пудів. Проте, подальшого розвитку цей процес не отри
мав, лишившись на рівні поодиноких актів передачі доку
ментів чи фондів. Зокрема, в жовтні 1931 р. з рукописного

383



Історія України:

відділу Бібліотеки АН СРСР у Ленінграді вдалося отрима
ти і перевезти до Всеукраїнського архіву давніх актів у 
Києві 134 томи Рум’янцівського опису Малоросії, що бу
ло останнім значним надходженням українських докумен
тів з Росії10.

Безпосередню участь в набутті Україною втрачених іс
торичних та культурних цінностей брав М.С.Грушев- 
ський. Повернувшись на Батьківщину в березні 1924 р., 
він, як Голова археографічної комісії при ВУАН, того ж ро
ку здійснив поїздку до Москви та Ленінграду, де вивчив 
місця концентрації, стан та можливості часткового пере- 
дання архівних джерел.з історії України до українських 
архівосховищ11.

Навесні 1925 р. ВУЦВК порушив перед загальносоюз
ними органами питання про повернення із сховищ колиш
ньої імперії усіх матеріалів, які мають для України істо
ричне значення. Восени наступного року Мала Президія 
ВУЦВК доручила наркомату освіти України підготувати 
пропозиції до союзного уряду про створення спеціальної 
комісії, яка б мала розглянути питання про передачу куль
турних цінностей з різних республік “по належності”. Це 
питання планувалося порушити й під час проведення Все
союзної наради працівників освіти.

Водночас розпочалася підготовка списків памяток істо
рії та культури, на які претендувала Україна.

Левову частину цієї роботи виконав Всеукраїнський ар
хеологічний комітет ВУАН. Свої заявки подали і україн
ські музеї. Зведені матеріали отримали назву “Попередній 
реєстр історико-культурних і художніх музейних ціннос
тей, що належить повернути УСРР” були розглянуті 5 
жовтня 1927 р. на засіданні Президії ВУЦВК.

1927 року Президія ВУЦВК черговий раз звернулася до 
загальносоюзних органів з пропозиціями вирішити питан
ня про обмін та повернення культурних цінностей між 
республіками СРСР, які мали грунтуватися на національ
но-територіальних засадах. 9 липня 1928 р. Президія ЦВК 
СРСР, нарешті, ухвалила постанову, якою Наркомату осві
ти РСФРР доручалося домовитися з Наркоматом освіти 
УСРР про обмін культурними та мистецькими цінностями
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між Україною та Росією. На її реалізацію мала бути ство
рена спеціальна Паритетна комісія за участю обох сторін. 
Розпочалася підготовча праця.

Протягом 1929 р. під егідою Наркомату освіти України 
в терміновому порядку були складені уточнені переліки 
речей та архівних фондів в музеях, архівах та бібліотеках 
Росії. Перелік культурних цінностей, на які претендувала 
Україна був направлений заступником наркому освіти 
О.Полоцьким постійному представникові УСРР при уряді 
СРСР Янському. Українські вимоги були доведені до ро
сійського уряду, за дорученням якого розпочалося їх вйв- 
чення російськими експертами.

Робота Паритетної комісії почалася в 1930 р. До її скла
ду входили від РСФРР: академік М.Марр —  директор 
Академії Матеріальної Культури в Ленінграді, професор 
М. Машковцев —  заступник завідуючого Державної Тре- 
тьяковської Галереї в Москві, А.Вольтер —  заступник за
відувача Головнауки РРФСР; від України: заступник заві
дувача Укрнауки К.Коник, професор М.Болтенко —  зас
тупник директора Державного археологічного музею в 
Одесі, професор Ф.Ернст —  завідуючий художнім відді
лом Всеукраїнського музею ім. Т.Г.Шевченка у Києві.

Перша сесія Паритетної комісії відбулася 20— 28 берез
ня 1930 р. у Москві під головуванням академіка М.Я.Мар- 
ра. Головним питанням її роботи стало опрацювання 
принципів, за якими мало відбуватися передання культур
них цінностей. Було ухвалено, що комісія проводить пере
дачу окремих предметів та цілих колекцій, враховуючи на
укову доцільність обміну, що не повинен руйнувати науко
во-дослідної та освітньої роботи, а навпаки, сприяти куль
турному будівництву та розвитку культурних центрів в 
обох республіках. Зважуючи на те, що далеко не всі куль
турні цінності, що становлять інтерес для учасників обмі
ну, могли бути виявлені найближчим часом. Паритетна ко
місія вирішила, що цей обмін повинен мати характер без
перервної роботи, щонайменше —  до кінця п ’ятирічки12.

Під час сесії члени комісії почали огляд експонатів та 
фондів ряду московських музеїв —  Збройної палати в 
Кремлі, Історичного музею, Третьяковської галереї. Оста
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точно було вирішена передача запорозьких клейнодів, 
прапорів, гармат тощо, котрі перебували в Збройній пала
ті Московського Кремля та у відділі зброї Державного Ер
мітажу в Ленінграді. На думку української делегації, 
увесь цей матеріал справедливим було б розмістити в 
Дніпропетровському державному музеї разом з картиною 
Рєпіна “Запорожці пишуть листа турецькому султанові”. 
Разом з тим, по цілому ряду пам’яток виникли серйозні 
розходження.

Наприкінці травня —  в першій половині червня 1930 р. 
відбулася друга сесія Паритетної комісії. Вона проходила 
в Москві та Ленінграді під головуванням заступника заві
дуючого Укрнауки УСРР К. Коника. Цього разу розгляда
лися заяви української сторони, подані до Третьяковської 
галереї, Збройної палати, Історичного музею, Музею ре
волюції, Антирелігійного музею в Ленінграді, Державно
го Ермітажу в Ленінграді. В ході роботи сесії українській 
делегації вдалося позитивно вирішити долю речей, з при
воду яких раніше точилися суперечки: глухівської гармати 
1705 р. з гербом І.Мазепи та невеличкого запорозького 
прапора (тканина “байберек”) з Державного Ермітажу. 
Крім того, була досягнута згода у переданні на Україну з 
останнього збірки речей з хатньої церкви князя Меншико- 
ва, який розграбував гетьманську столицю Батурин (в то
му числі, напрестольний хрест гетьмана Сагайдачного), 
медальон кінця XVI—поч. XVII ст. князя Костянтина Ост
розького. З нумізматичних відділів Ермітажу, музею обра
зотворчих мистецтв в Москві, Державного історичного 
музею мали виділити для України систематизовану нуміз
матичну колекцію. За цією ж постановою Паритетної ко
місії Ермітаж повинен був виділити для України зразкову 
збірку зброї різних часів. Рішенням Паритетної комісії та
кож було визначено, що з Державного Ермітажу та Істо
ричного музею підлягає передачі в Україну головна части
на українських збірок, починаючи з часу литовсько-поль
ського панування, частина золотих, срібних та емальова
них скарбів з Києва, Чернігова та їх околиць доби Київ
ської Русі, матеріали археологічних розкопок Києва поч. 
XX ст. Позитивно для України вирішили долю найбіль
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шого за всю історію Російської імперії та, згодом, СРСР 
Перещепинського скарбу з Полтавщини з візантійським 
та сасанідським золотим посудом, озброєнням, прикраса
ми VI—VII ст. та ряду інших знахідок цієї доби. Щодо 
знахідок греко-скіфського комплексу, то питання їх повер
нення в Україну викликало значні суперечності. В ході ро
боти другої сесії вдалося погодити передачу Одеському іс- 
торико-археологічному музею комплексів багатих на золо
то скіфських поховань —  т. зв. “Лугової могили”, “Чми- 
рьової могили”, “Мордвинівського куполу”, “Линців”, 
“Шульгівки”, унікального “Литого кургану” (розкопки 
1793 р.), який був єдиним виявленим на території України 
зразком археологічної скіфської культури першої полови
ни VI ст. до н.е. Однак, українська делегація не змогла 
добитися рішення сесії на передачу з Ермітажу комплексу 
скіфських поховань “Солоха” та з Історичного музею —  
Бородянського (Бесарабського) скарбу доби бронзи. Це 
питання передавалося на розгляд союзного уряду. Крім 
зазначених вище пам’яток, Паритетна комісія прийняла 
ухвалу, за якою музеї України мали одержати зі Збройної 
палати у Москві 18 запорозьких прапорів XVI—XVII ст., 
булаву миргородського полковника Павла Апостола, шаб
лю І.Мазепи, 5 гармат майстрів Карпа і Йосипа Балашеви- 
чів. Велика кількість музейних цінностей повинна була 
передаватися з Історичного музею. Серед них —  портрети 
гетьманів Б.Хмельницького та П.Дорошенка, невідомого 
польського вельможи, портрет жінок козацької старшини, 
28 фотографій з портретів, краєвиди —  роботи Трутов- 
ського, Ф.Алексеева, І.Леонтьєва та інших з околиць Пол
тави, Одеси, Києва, Харкова, Кам’янець-Подільського, Ні
жина, Острога, Кременчуга тощо, портрети та скульптур
ні твори, полотна відомих майстрів пензля —  загалом 
2547 творів різних художників13.

Слід особливо наголосити на тому, що робота Паритет
ної комісії, яка вимагала тривалого вивчення музейних 
фондів, була далеко не закінчена. Мала відбутися її третя 
сесія, цього разу в Україні, в ході роботи якої передбачало
ся вирішити питання повернення головної маси історико- 
культурних цінностей, в різні часи вивезених з української
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території. Водночас, планувалося обговорити завдання ор
ганізації постійного обміну новими археологічними прид
баннями між українськими та російськими музеями.

Проте, наступна сесія Паритетної комісії не відбулася. 
Криваві 30-ті роки, а згодом і нищення та розграбування 
українських музеїв, архівів, бібліотек під час другої світо
вої війни, сповили покровом таємниці діяльність Паритет
ної комісії, протягом тривалого часу невідомою була доля 
рішень про повернення історичних та культурних ціннос
тей в Україну, прийнятих під час роботи комісії в 1930 р. 
Не випадково, і сьогодні переважна більшість дослідників 
вважає, що до їх практичної реалізації справа так і не дій
шла. Між тим, окремі опубліковані наукові розвідки та ар
хівні документи переконливо свідчать на користь того, що 
ухвалені Паритетною комісією рішення мали юридичну 
силу і Україна все ж одержала значну кількість пам’яток.

Вперше на це питання спробували відповісти в 1953 
році у зв’язку з підготовкою до відзначення 300-річчя Пе
реяславської Ради. ЦК КГГУ доручив Міністерству культу
ри України вивчити питання про долю проголошеного ще 
в 1917 р. урядом більшовицької Росії декрету про пере- 
дання історичних реліквій українському народові. Ця ро
бота проходила під керівництвом начальника Державної 
інспекції по охороні пам’яток історії та мистецтва Мініс
терства культури УРСР О. Вікторова і велась в архівах та 
музеях республіки.

Із змісту виявлених документів випливає, що історичні 
та культурні цінності,передані в Україну на початку 30-х 
років, були зосереджені у тодішній столиці республіки м. 
Харкові. Вони знаходилися в Харківському історичному 
музеї ім. Г.Сковороди. В 1932— 1933 рр. частина творів 
мистецтва (живопис, графіка, скульптура) були передані 
Харківській картинній галереї (нині Харківський худож- 

' ній музей) та Державній галереї творів Т.Г.Шевченка. В 
роки Великої Вітчизняної війни 1941— 1945 рр. фонди іс
торичного музею були повністю втрачені. Розграбованою 
та знищеною виявилася і переважна частина фондів Хар
ківської картинної галереї. Однак, деякі експонати цих му
зеїв та фонди Харківської картинної галереї Т.Г.Шевченка
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все ж вдалося евакуювати до східних районів СРСР. Серед 
них були і пам’ятки, отримані Україною з музеїв РСФРР. 
У доповідній записці наводяться дані про місцезнаход
ження деяких із них в повоєнний час.

Проте, ці дані не вийшли за межі міністерських кабіне
тів і не стали відомі широкій громадськості. А сама тема 
повернення в Україну історичних та культурних цінностей 
виявилася закритою майже на 20 років. Дослідження авто
ра архівних матеріалів музеїв Москви та Петрограду в ці
лому підтверджують факт часткової реалізації рішень Па
ритетної комісії —  передання значних культурних ціннос
тей з музеїв РРФСР на Україну відбулася протягом 1930— 
1932 рр. За наявними даними, в 1930 р. зі Збройної пала
ти Московського Кремля було передано 5 одиниць збері
гання, в тому числі два козацькі прапори, напрестольний 
хрест та Євангеліє, що належали гетьману Петру Кални- 
шевському і були подаровані ним Соловецькому монасти
рю. Того ж року з Державної Третьяковської галереї було 
передано 14 одиниць зберігання —  картини відомих ху
дожників. 8 березня 1931 р. Державний історичний музей 
у Москві за актом №242 передав з відділів “Побутова 
ілюстрація”, “Житло та побут”, “Рукописи” — 57 одиниць 
зберігання ( в тому числі 25 краєвидів Києва співучня 
Т.Г.Шевченка по Академії мистецтв М.М.Сажина), 27 ве
ресня 1931 р. за актом №251 —  15 одиниць зберігання 
(фрагменти тканин), 8 жовтня 1931 р. за актом 261 —  ви
золочену булаву, “голівка” якої прикрашена смальтою. За 
іншими описами, на Україну було передано 11 археологіч
них комплексів. Та особливо багато експонатів 31 січня 
1932 р. представник Наркомосвіти України прийняв з 
фондів Державного Ермітажу. Серед 1771 од. зб. Були ста
родавні скарби, в різний час знайдені на Україні (457 од. 
зб.), знахідки в курганах (8 од. зб.) та випадкові знахідки 
коштовних речей (41 од. зб.), експонати еліно-скіфського 
відділу (119 од. зб.), 12 козацьких прапорів (з 14 описаних 
раніше М.О.Макаренком), портрети гетьманів, літографії, 
гравюри, графічні роботи, зразки прикладного мистецтва 
тощо. Тим самим в цілому підтверджуються опубліковані 
на поч. 70-х рр. дані В.Сидоренка щодо отримання Украї-
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ною культурних ціноостей з Росії14.
На сьогодні в музеях України виявлені 2 козацькі ко

рогви, передані з фондів Ермітажу, які зберігаються у Хар
ківському історичному музеї та Дніпропетровськиму істо
ричному музеї. Відомі місця перебування 19 картин (з 
326) М.М.Сажина, переданих з Державного історичного 
музею, експонатів Третьяковської галереї.

Порівняльний аналіз даних про ті речі, які мали повер
татися в Україну з російських сховищ, та виявлених актів 
передачі пам’яток до українських музеїв засвідчує, що до
сягнуті домовленості не були виконані повністю. Не пере
даними лишилися багато пам’яток із Збройної палати, Іс
торичного музею, Третьяковського галереї, Ермітажу, фак
тично поза увагою залишилися фонди інших музеїв Мос
кви та Петербургу, що фігурували в рішеннях комісії.

Однак важливо, що рішення Паритетної комісії в своїй 
основі все ж були втілені в життя. Вони мають вкрай важ
ливе правове значення. Нам ще потрібно глибше розібра
тися з долею переданих в Україну цінностей. Однак нео
ціненним є досвід, набутий Україною у вирішенні питань 
повернення національних реліквій та пам’яток культури, 
який сьогодні заслуговує на найпильнішу увагу. 1

1 ЦДАВО України. -  Ф . 1076, оп.2, спр. 1. -  Арк. 7-8.
2 Законодавство про пам’ятки історії та культури: 36. Нормах 

Актів. —  К., 1970, —  С. 399.
3 Кот С., Нестуля О. Українські культурні цінності в Россії: 

перша спроба повернення. 1917 -  1918. -  К., 1996 -  С. 21-67.
4 Макаренко Д. О. Микола Омелянович Макаренко. — Км 

1992. — С. 38, 122.
5 Акуленко В. І. Охорона пам’яток історії та культури в Украї

н і . - К .  1991. - С .  59.
6 Макаренко М. О. Запорізькі клейноди в Ермітажі: Корогви // 

Україна. —  1924. —  Кн. 3. —  С. 25-44.
7 Нестуля О. О. Охорона пам’яток історії та культури. 1921— 

1926 рр. -  К., 1989. —  С. 143 - 145.
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* Державний Ермітаж. —  Ф. 1., оп. 17, спр. 81. —  Арк. 11-13:
9 Клімова К. Музей України (Збірка П. Потоцького) // Андріїв

ський узвіз. —  1991. —  №3; Музичук О. Колекція П. Потоцького. 
11 Старожитності. —  1991. —  Ч. 3.

10 Сохань П., Лозенко Л. Втрачене з архівів. Чи назавжди? . // 
Літературна Україна. —  1993. —  21 січня.; Акуленко В. І. Назв. 
Праця.

11 Грушевський М. С. Береження: дослідження побутового і 
фольклорного матеріалу як відповідальне державне завдання. // 
Україна. —  1925. —  Кн. 5. —  С. 3-4; Його ж. Порайонне історич
не дослідження України і обслідування київського вузла. // Київ та 
його околиці в історії і пам’ятках. —  К., 1926. —  С. 4.

Архів Державного історико-культурного музея заповідника 
“Московський кремль”. -  Ф. 20, оп. 1928 р., спр. 22.—  Арк. 5,

13 Україна. —  1930. — липень— серпень. —  С. 1 9 1 -1 9 4 .
*4 Сидоренко В. О. З історії обміну культурними цінностями 

між РРФСР та Україною // Український історичний журнал. —  
1972. — №2. — С. 67-70.

391



Історія України:

Крук Олександр Іванович -
аспірант відділу регіональних проблем історії Укра
їни. Народився 1957 р. на Сумщині. У 1978 р. закінчив 
історичний факультет Чернігівського державного 
педагогічного інституту. Трудову діяльність почав 
вчителем історії Булахівської сш Козелецького райо
ну Чернігівськоїобл. 3 1988 р. - викладач Чернігівсько
го філіалу Кивського політехнічного інституту (ни 
ні - Чернігівський державний технологічний універси
тет). Автор 20 наукових праць. Досліджує історію 
музейної справи в Україні в 1960-80-х роках.

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ 
ДЕРЖАВНИХ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ 

(1960-ті - 1980-ті рр.)

А к т и в н и й  і  п о с л і д о в н и й  процес національного і культур
ного відродження України обумовлює необхідність залучен
ня і осмислення безцінного духовного потенціалу, набутого 
минулими поколіннями. В цьому контексті особливу увагу
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привертає діяльність музейних закладів, які навіть в склад
них і суперечливих умовах функціонування тоталітарної 
системи зуміли зберегти і донести до нащадків унікальні 
пам’ятки історії та культури, яскраво демонстрували нспс- 
ресічність і самобутність українського народу, стали важли
вим засобом піднесення його національної самосвідомості.

Винятково важливу роль в становленні музейництва у 
1960-х - 1980-х рр. відіграла українська інтелігенція, яка 
постійно ініціювала відкриття нових музейних експозицій, 
проводила велику науково-дослідну і пошукову роботу в ре
гіонах, брала участь у підготовці і підвищенні кваліфікації 
музейних кадрів, надавала дієву допомогу конкретним му
зейним закладам.

Зусилля наукової інтелігенції, творчих працівників спря
мовані на відновлення музейної мережі, істотне поліпшення 
роботи діючих музейних закладів, органічно пов’язувались 
ними з новими ініціативами по створенню музеїв.

Влітку 1963 року Академія наук України зверталась до 
ЦК КПУ, уряду республіки з пропозицією створення музею, 
в якому б експонувалися знахідки українських археологів з 
дорогоцінних металів, унікальні витвори сучасних ювелі
рів. Думку вчених повністю поділяло Міністерство культу
ри, яке підготувало необхідні документи, що лягли в основу 
постанови Ради Міністрів України від 22 листопада 1963 р. 
“Про створення при Київському державному історичному 
музеї спеціального відділу - ‘‘Золотої кладової”1.

З цінними ініціативами виступила також комісія києвоз- 
навців. Одним з її безпосередніх фундаторів стала людина 
дивовижної долі, краєзнавець Михайло Наумович Лівщиць. 
В 30-х роках захопився він історією листівок з зображенням 
Києва, дослідив назви київських вулиць. На жаль, безцінні 
експонати і матеріали загинули2.

Після війни М.Н.Лівшиць взявся за розпочату раніше 
справу. Зацікавив своєю ідеєю письменників М.Рильського. 
М.Ушакова, працівників ряду навчальних закладів, архівів, 
музеїв, які вирішили заснувати комісію києвознавців з мс
тою збору експонатів для майбутнього музею історії Києва3.

В практику її роботи увійшло звернення до відомих дія
чів української науки і культури з проханням надати необ
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х ідну допом огу  в зборі експонатів. Так, 28 грудня 1960 р. ко
м ісія  києвознавц ів звернулася до скульптора М .Г.Лисснка з 
проханням  передати у її розпорядж ення окрем і ескізи  київ
ськи х п а м ’яток, їх  м оделі, тощ о4.

П оп улярн и м и  серед  ки ян  стал и  також  орган ізован і ко
м іс ією  ви ставки , вечори , зустр іч і з в ідом и м и  ки янам и та 
го стям и  столи ц і У країни . П ро її  акти вн ість  св ідчи ть хоча 
б той  факт, щ о на ч ер вен ь  1964 р. ком ісією  було зібрано і 
си стем ати зо ван о  бли зько  ти сяч і р ізн о м ан ітн и х  експонатів 
з істор ії К и єва5.

Н а ж ал ь , чекати  в ід кри ття  м узею  істор ії К и єва довело
ся щ е д о в ги х  чо ти р н адц ять  років. Л и ш е 14 ли сто п ад а  1978 
р. п и тан н я  ‘‘П ро ство р ен н я  м узею  істор ії м іста  К и єва” роз
глян уто  н а  п о л ітбю ро  Ц К  КГІУ. В и ступ и вш и  на засіданні 
О .Л яш ко , І.С околов , О .В атченко , В .М алан ч ук , О .Капто, 
М .Б ори сен ко , Я .П о гр еб н як  в ід зн ачи ли  необх ідн ість  і сво
єч асн ість  ство р ен н я  такого  м узею . В и щ е п о л іти чн е керів
н и ц тво  затверди ло  п р о ек т  п о стан о ви  Р ади  М іністрів  з 
ц ього  п и тан н я , д ал о  в ід п ов ідн і до р у чен н я  м ін істерствам  і 
в ід о м ств ам 6.

О статочно експозиція м узею  історії К иєва була сформо
вана на початку 80-х років. Й ого відкриття відбулося 26 
травн я  1982 р. в при м іщ енн і ун ікальної п ам ’ятки архітекту
р и  - К ловськом у палаці. Завдяки  зусиллям  науковців і краєз- 
навц ів-ам аторів, на м ом ент в ідкриття колекція налічувала 
близько 40  тисяч  експонатів.

У  другій  половині 60-70-х  рр. в Україні було відкрито 
ряд  нових музеїв. Так, в липн і 1966 р., за постановою  уряду 
У країни була відновлена д іяльн ість  К рем енчуцького істори- 
ко-краєзнавчого м узею , створеного щ е у довоєнний період7. 
Багато особи сти х зусиль для цього доклав викладач Кре
м енчуцького ф іліалу  Х арківського політехнічного інститу
ту, кандидат історичних наук Л .І.Є всслевський, який входив 
до ін іц іативної групи по створенню  музею .

ЗО серпня 1967 р. вищ им  політичним  керівництвом  Укра
їн и  було прийнято р іш ен н я  про реконструкцію  в м.Києві 
м узею  “К осий капонір” - ф іліалу  Д ерж авного  історичного 
м у зею 8. В  ц ій  роботі взяли участь провідні ки ївські архітек
тори , історики  - одним  з наукових консультантів експозиції
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музею став завідую чий каф едрою  дж ерелознавства та  арх і
вознавства К иївського держ авного  університету ім.Т.Г.Ш ев- 
чснка, доктор історичних наук, проф есор В .І.С трельський .

В дослідж уваний період гром адськість У країни доклала 
чимало зусиль для увічнення нем еркнучого подвигу укра їн 
ського народу в роки  В еликої В ітчизняної війни. О собливо 
робота в даном у напрям ку активізувалася напередодні 30- 
річчя, 35-річчя, 40-річчя великої П еремоги. Зокрема, у  1972 
році була заверш ена друга черга музею  К орсунь-Ш евченків- 
ської битви, спорудж ення якого відбувалося п ід  безп осеред 
нім керівництвом  письм енника Д .І.Бедзика, призначеного 
на посаду директора К орсунь-Ш евченківського м узею  нар
коматом освіти  в 1944 роц і9. В ході наступного його будів
ництва була повністю  оновлена експозиція, встановлен і 
пам’ятн і знаки на честь генерал-лей тен ан та танкови х військ 
А .Д .Ш тевнева, командира артилерійської батареї, Героя Р а
дянського С ою зу Г .Ш айхутдінова, ком андира стрілецького 
кулеметного батальйону Ю .В атера та  ін ш и х 10.

В 1974 роц і за  р іш ен н ям  у р яд у  р есп уб л іки  було в ід к р и 
то У країнський  д ер ж авн и й  м узей  істор ії В ели ко ї В ітч и з
няної в ійн и  1941-1945 рр. П ізн іш е, в 1981 р. його  експ о зи 
ція була розм іщ ен а  у сп ец іал ьн о  спорудж еном у м ем о р і
альном у ком плексі на схи лах  Д н іп ра. Д о  скл ад у  м ем о р і
ального комплексу, щ о зай м ає площ у 10 га, входять п р и м і
щ ення м узею  (18 зал ів ), ч аш а ‘‘В огонь С л ави ” , алея  м іст- 
гсроїв, ви ставка  в ій ськово ї техн іки  п ер іоду  в ій н и , 7 скуль
птурних ком позицій . У вінчує м ем ор іал  м о н у м ен т  “М ате- 
р і-Б атьк івщ и н и ” ви сотою  62 м. В експ ози ц ії м узею  п р ед 
ставлено п он ад  8 тис. р ізн о м ан ітн и х  експ онатів , п р и свяч е
них бой ови м  д іям  рад ян сь ки х  в ійськ , п одви гу  н аш и х  сп ів 
в ітчизників на трудовом у ф р о н т і11.

В травні 1982 р. була заверш ена м узеєф ікація  великих 
А дж им уш кайських кам енолом ень поблизу К ерчі, які на 170 
діб стали м ісцем  підзем ного бастіону радян ських б ійців, ко
мандирів і ж ителів м іста. О борона А дж им уш кайських кам е
ноломень заверш илась в кінці ж овтня 1942 року. С п овіщ аю 
чи про  це ком ан дир  п ід зем н о го  гар н ізо н у  п олковн и к  
П .М .Я гунов передав відкритим  текстом  в еф ір свою  о стан 
ню радіограм у: “Всім! Всім! Всім! В сім  народам  Радянсько-
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го Союзу! М и, захисники Керчі, задихаєм ося від  газу, поми
раєм о, але в полон не здаєм ося” 12.

Н апередодні ю вілею  П ерем оги музейні комплекси, екс
пози ц ії в історичних і краєзнавчих м узеях були відкриті в 
м .Д ніпропетровську, Х аркові, Луганську, інш их населених 
пун ктах  республіки.

Близько п ’яти років проходила підготовча робота по 
створенню  педагогічно-м ем оріального м узею  відомого ук
раїнського педагога В асиля О лександровича Сухомлинсько- 
го в с.П авлиш  О нуф ріївського району К іровоградської об
ласті. Ч им ало зусиль для його орган ізац ії доклало Педаго
гічн е товариство У країни, яке вваж ало, щ о зазначений му
зей повинен  стати не лиш е розгорнутою  експозицією  про 
ж иття та  д іяльн ість видатного педагога, а й своєрідною 
творчою  лабораторією  для всіх, хто присвятив своє життя 
вихованню  підростаю чого покоління. О статочне рішення 
про відкриття м узею  було схвалене вищ им  політичним ке
р івни цтвом  республіки  14 лю того 1975 р .13 Ч ерез кілька мі
сяців музей в с.П авлиш  прийняв перш их відвідувачів.

11 травня 1976 р. керівництво республіки позитивно пос
тави лося  до ініціатив краєзнавців Д ніпропетровщ ини щодо 
створення експозиції П авлоградського історико-краєзнавчо- 
го м у зею 14. В ідкритий у 60-х рр. на гром адських засадах, 
він  сф орм ував багаточисельну колекцію , яка цілком перебу
вала на рівні провідних держ авних музеїв України.

П одібні приклади  непоодинокі. Н а основі документаль
ни х м атеріалів вищ ого політичного керівництва і уряду рес
публіки в 60-80-х рр. нам и виявлено близько ЗО ріш ень ЦК 
К П У  і Ради М іністрів, у яки х  в р ізних площ инах ставилися 
пи тан ня орган ізац ії та  д іяльн ості м узейних закладів.

Так, вже у 60-х рр. за поданням  М іністерства культури 
урядом  республіки  було схвалено ряд норм ативних актів, 
які реглам ентували окрем і напрям ки діяльності музеїв. Від
повідно до постанови  Ради М іністрів С РС Р від 2 червня 
1965 р. ‘‘П ро м узейний ф онд Сою зу Р С Р ” уряд України 
прийняв постанову від 22 червня 1965 р. ‘‘П ро порядок по
повнення м узеїв експонатам и” .

Рада М іністрів  У країни зо б о в ’язала м іністерства і ві
дом ства, органи м ісцевої виконавчої влади безоплатно перс-
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давати музеям окремі зразки продукції окремих підпри
ємств, дослідні зразки наукових установ, конструкторських 
бюро тощо. Кваліфікований їх відбір покладався на Мініс
терство культури та Академію наук України.

Винятково важливим у згаданому документі став 
пункт, який передбачав: “Зобов’язати Міністерство куль
тури УРСР провести реєстрацію пам’ятників природничої 
історії, матеріальної і духовної культури, що не знаходять
ся в музеях, але таких, що підлягають включенню у склад 
музейного фонду Союзу РСР і приступити до підготовки 
матеріалів для видання зведених наукових каталогів му
зейних фондів” 15.

Реальному покращенню стану українського музейництва 
мала служити постанова Ради Міністрів України, якою зат
верджувалась мережа державних музеїв в системі Мініс
терства культури України, визначався їх профіль16.

Таким чином, на кінець 60-х років музейна мережа Укра
їни налічувала 132 історичних, краєзнавчих, літературно- 
меморіальних, художніх та інших музеїв17. Провідне місце 
серед музейних закладів по праву посідали Державний істо
ричний музей у м.Києві, Харківський історичний музей. Ки
ївський державний музей Т.Г.Шевченка, Державний музей 
українського образотворчого мистецтва. Київський музей 
російського мистецтва, Київський музей західного та схід
ного мистецтва, Харківський художній музей, Львівський 
музей етнографії та художнього промислу, Дніпропетров
ський історичний музей, Державний музей українського де
коративного мистецтва та інші.

Важливі рішення стосовно музейної справи були прий
няті в 70-80-х рр. Зокрема, надзвичайно гостро у згаданий 
період стояло питання зберігання експонатів у музейній ро
боті. Спеціальна комісія, затверджена вищим політичним 
керівництвом, виявила серйозні недоліки у зберіганні екс
понатів у музеях Київської, Кримської, Львівської, Одесь
кої, Полтавської, Херсонської, Чернігівської областей, міст 
Києва і Севастополя. Пізніше, 16 липня 1976 року, гостра 
розмова відбулася на засіданні політбюро ЦК КПУ, в якій 
взяли участь В.В.Щсрбицький, В.ІО.Маланчук, О.П.Ляшко, 
П.Т.Тронько.
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В прийнятій постанові Міністерству культури, місцевим 
владним структурам доручалося навести порядок у збері
ганні експонатів. Одночасно з цим, Держбуд республіки. 
Українське товариство охорони пам’яток історії на культури 
зобов’язувалися “...взяти на облік і організувати збереження 
визначних пам’яток матеріальної і духовної культури в дію
чих і недіючих культових спорудах”18.

За дорученням вищого політичного керівництва Мініс
терство культури, Держбуд республіки провели велику ро
боту по обстеженню культових споруд. До цієї справи залу
чалися провідні українські архітектори, мистецтвознавці 
книгознавці, реставратори. Вже до 1 травня 1977 р. лише на 
Вінниччині ними було обстежено 263 діючих і недіючих 
культових споруд, виявлено близько 400 цінних пам’яток. 
Більше 100 з них, зважаючи на виняткову історичну і куль
турну цінність, були відразу передані до музею, на інші - 
оформлялися охоронні зобов’язання19.

На Київщині за цей же період зусиллями фахівців було 
обстежено 146 культових споруд. Переяслав-Хмельницьки- 
ми істориками та білоцерківськими краєзнавчими музеями 
взято на облік 1278 експонатів, з них 191 передано до музей
них фондів?0. Всього ж по республіці на 20 травня 1977 р. 
було обстежено 2896 культових споруд, в яких виявлено 
13004 експонати, які мали велику художню та історичну 
цінність21.

Позитивно вплинула на музейну справу також спільна 
постанова ЦК КПУ, Ради Міністрів та Укрпрофради від 23 
грудня 1980 р. “Про організацію виконання в республіці 
постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР та ВЦСПС від 
31 жовтня 1980 р. “Про подальший розвиток і вдосконален
ня туристично-екскурсійної роботи в країні”22. За п’ять нас
тупних років путівники і буклети мали 67% музеїв, 9 з них 
публікували наукові записки.

Таким чином, на кінець 80-х років завдяки зусиллям гро
мадськості, і, у першу чергу, української інтелігенції при 
підтримці владних структур в республіці склалася розгалу
жена мережа музеїв, яка налічувала 321 заклад.

За своїм профілем музеї розподіляли таким чином: кра
єзнавчі - 70; історико-краєзнавчі - 114; художні - 67, літера
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турно-меморіальні та літературні - 48, меморіальні - 23.
Як свідчать докладні звіти музеїв, останні проводили 

велику, за своїм обсягом, пошукову і збиральницьку робо
ту. На кінець 80-х років в їх фондах зберігалося близько 6 
млн. пам’яток історії та культури. Найзначніші колекції 
перебували в музеях Києва (1 млн. 207 тис. 646 експонатів 
основного фонду), Львівської (503 тис. 499), Кримської 
(499 тис. 755), Дніпропетровської (297 тис. 151), Донець
кої (202 тис. 690), Запорізької (210 тис. 119), Полтавської 
(287 тис. 441), Харківської (235 тис. 684), Чернігівської 
(245 тис. 942) областей23.

Великою за своїм обсягом була також і масова робота му
зеїв. В другій половині 80-х років їх відвідувало в середньо
му близько 2,5 млн. осіб. В цей же період музеї республіки 
власними силами організовували кожного року близько 8 
тис. різноманітних виставок, в ході яких здебільшого експо
нували пам’ятки, що перебували в їх фондах24.

Аналізуючи роботу музеїв в 60-80-х рр., можна поміти
ти, що в їх діяльності поступово зростали і нагромаджува
лися негативні тенденції. Йдеться, перш за все, про заіде
ологізованість музейництва в досліджуваний період, коли 
на догоду політичній кон’юнктурі формувались музейні 
експозиції. Наприклад, в Полтавському краєзнавчому му
зеї не можна було знайти навіть згадки про гетьмана Ма
зепу, який вважався зрадником українського народу. Не 
демонстрували полтавські музейники і матеріали про сво
го земляка, одного з лідерів національно-визвольних зма
гань українського народу Симона Петлюру, чиє життя не
розривно пов’язане з Полтавою.

Характеризуючи негативні тенденції, які поступово 
знаходили поширення в діяльності музейних закладів, не 
можна водночас не відзначити, шо в умовах панування то
талітарної системи, розширення процесу русифікації, му
зеї залишалися чи не єдиними осередками популяризації 
української національної культури, багатовікових народ
них традицій. Засобами своїх експозицій вони пробуджу
вали у населення інтерес до власної історії, життя та ді
яльності незаслужено забутих державних діячів, митців, 
вчених, всіх, хто доклав чимало особистих зусиль для ста-
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Соляник (С ам ар іна) Лю дм ила Всеволодівна  —  

інженер в ідділу іст ори ко-краєзнавчи х досліджень 
України. Н ародилася в 1954 р . в м .Аш габаді. В 1980 р. 
закінчила Київський художній інст ит ут . З серпня 
1980 р . працю вала в Інст ит ут і іст ор іїН А Н  України. 
З вересня 1986 р. —  асп ірант , м олодш ий науковий  
співробіт ник Інст ит ут у ет нології т а  ант рополо
гії Російської АН  (м .М осква). Авт ор понад 50  публіка
цій. Досліджує проблеми ант ропології кольору.

КОЛОРИСТИКА ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ 
ТА МІСТОБУДІВНИЦТВА

Методичні вказівки до “Зводу пам’яток історії та куль
тури”, які видано в 1981 році в Києві, включають в струк
туру статті, присвяченої архітектурі, поряд з аналізом пла
нувальних, композиційних, стильових особливостей, ко
лористичну характеристику пам’ятки. В цьому виявляєть
ся прагнення до комплексності дослідження архітектури, 
що становить одну з передових сучасних тенденцій.

Питанню про традиції кольору в архітектурі (йдеться 
про її зовнішнє оздоблення) приділяється останнім часом 
все більше уваги у зв’язку з такими актуальними завдан
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нями як збереження і відновлення колористичного образу 
пам’яток і цілих ансамблей, цілеспрямоване формування 
колористики історичних міст.

“Чуття... кольору є найпопулярнішою формою естетич
ного чуття. Проте, історико-культурні традиції викорис
тання кольору тим чи іншим народом, в ту чи іншу добу, 
естетичне ставлення до нього мають істотні відміни. Тому 
враження від знайомства з матеріальною та художньою 
культурою будь-якого народу набуває більшої образності, 
якщо її об’єкти сприймаються в кольорі. Недарма за відо
мими архітектурними стилями, немов закріплені певні ко
лористичні “формули”: виразна колористика наришкін- 
ського бароко, бароко Растреллі, російського класицизму 
першої третини XIX ст. і т.ін.

Самобутнього характеру кольоровій гамі одного з най
більш цікавих історичних міст країни і слов’янського сві
ту —  Києву, надають монументальні культові споруди і 
ансамблі XVII—XVIII ст., що відомі як архітектура укра
їнського бароко. В основі її колористики —  біла стінова 
площина у поєднанні з такою ж білою ліпниною або по
ліхромною керамікою, ліпним і розписним декором. 
Пам’ятники, подібні у колористичному рішенні ансам
блям Софії Київської, Печерської Лаври та інших пам’ят
ників Києва, прикрашають чимало міст Лівобережної Ук
раїни —  Чернігів, Ніжин, Глухів, Полтаву та інш.

Цікава історія становлення художнього образу архітек
тури українського бароко. Спочатку утилітарні причини 
(зведення культових споруд цього періоду з цегли нерегла- 
ментованих розмірів з невисокою якістю кладки тощо) 
викликало до життя практику побілки та тинькування, як 
найбільш економічного засобу надати спорудам цільності 
і величності. Поступово білі стінові площини почали ви
користовуватися як фон для монохромного або поліхром
ного декору. Причому звертає на себе увагу аналогічність 
принципів використання світлих площин і в культовій, і в 
народній архітектурі, і в народному декоративно-ужитко
вому мистецтві Східної України в цілому. Наприклад — у 
килимарстві, ткацтві, вишивці —  узор, як правило, дуже 
лаконічний у доборі кольорів, групується так, щоб зберег
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ти чистоту і виразність світлого фону, надати йому самос
тійності в кольоровій композиції. Таким чином, самобут
ність цих спільних рис дає підставу вважати принципи оз
доблення архітектури українського бароко традиційним 
явищем естетичного порядку.

Наступний етап у формуванні колористики Києва 
пов’язаний із спорудами, виконаними з використанням 
проектів В.Расстреллі —  Андріївська церква, Царський 
(Марийський) палац. Вони принесли гаму так званого 
расстреллієвського бароко, де основними є поєднання хо
лодних зеленкувато-голубих тонів стінової площини із 
світлою деталлю. З цього часу в київській архітектурі спі
віснують колористичні системи двох стилів — українсько
го та російського бароко.

Забудова Києва в 1-й пол. XIX ст. тісно пов’язана з тра
диціями російського класицизму: більшість архітекторів, 
що працювали тут, виховувались в майстернях Петербургу 
та Москви — А.Меленський, В.Гесте, В і О.Беретті та інш. 
Тому споруди цього періоду за деяким виключенням (буди
нок головного корпусу університету) характеризуються ти
повим поєднанням стінової площини вохристих відтінків 
різної насиченості з білою деталлю. Серед найбільш пока
зових пам’ятників цього часу, що збереглись — пам’ятник 
Магдебурзькому праву, церква-ротонда на Аскольдовій мо
гилі, Контрактовий будинок на Червоній площі, будинок 
першої чоловічої гімназії на бульварі Шевченка.

Найбільшу різноманітність внесла в колористику міста 
архітектура другої половини XIX — поч. XX ст. —  періо
ду стрімкого розвитку капіталізму на Україні. Крім ряду 
державних та громадських споруд вона являє собою, го
ловним чином, житлову забудову. Проте, цікаво, що спіль- 
ноєвропейські риси архітектури цього часу —  стильовий 
та колористичний еклектизм, зазнав в київських умовах 
значної трансформації. Це зумовлено широким викорис
танням місцевої межигірської цегли. В київській архітек
турі модерну та ж світло-вохриста відкрита цегляна клад
ка доповнювалась в оздобленні фасадів бетонним та це
ментним декором, або площинами, обробленими цемен
том під колір бетону —  матеріалу, що ввійшов в архітек
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туру саме з епохою модерну. Колористична гама київсько
го модерну включає іноді також характерну для стилю по
ліхромію майолікових панно та керамічних вставок — не
яскраву з переважанням холодних тонів. Про забудову Ки
єва цього періоду дає уяву центральна частина міста — ву
лиці Володимирська, Рейтарська, Городецького, Гончара, 
Михайлівська та ін. Під час реконструкції відбудови місь
ких споруд важливо зберігати традиційну колористику ар
хітектури Києва, що склалася протягом існування міста.
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проблем історії України. Народився в 1970 р. в 
смт.Ємільчино Житомирської області. У 1992 р. 
закінчив історичний ф акул ь тет Вінницького 
педінституту. З 1992 по 1996 —  старший науковий 
співробітник Держархіву Вінницької області. У 1996—  
1999 рр. — аспірант відділу регіональних проблем 
історії України. У 1999 р. захистив кандидатську 
дисертацію на тему: “Документи радянських 
спецслужб як джерело до вивчення політичних, 
соціально-економічних, культурних процесів в Україні 
(20— 30-хті рр. XX ст.)“ (науковий керівник —  
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Автор 40 наукових праць. Досліджує діяльність 
радянських спецслужб в Україні в 1920— 50-х роках.

РЕФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКИХ 
СПЕЦСЛУЖБ У 20—30-Х РР.: 

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
Трагічні непоправні наслідки політики, яку проводила 

більшовицька партія в період громадянської війни в принци-
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пово нових умовах мирного розвитку країни, призводили до 
всезростаючої дестабілізації суспільства, поглиблення еконо
мічної та політичної кризи, посилення невдоволення самих 
різноманітних верств населення. Активно виступали проти 
таких підходів політичні кола, в тому числі і соціалістичні за
рубіжних країн.

З погляду на це, єдиним можливим засобом для відведен
ня соціальної катастрофи, що насувалася на країну, було вве
дення нової економічної політики, яка б гарантувала піджив
лення економічного механізму, застосування певних демокра
тичних засад в суспільно-політичному житті.

Цілком очевидним було і те, що створений у роки грома
дянської війни репресивний механізм потребував суттєвого 
оновлення, пристосування до нових умов розвитку країни. 
Останнє добре розуміло як вище політичне керівництво краї
ною, так і надзвичайних комісій. Вже в наказі від 8 січня 
1921 р. голова Всеросійської надзвичайної комісії звернув 
увагу підлеглих йому органів на необхідність відмовитися від 
непопулярних серед населення заходів, націлював їх на ви
роблення більш гнучких форм повсякденної роботи. Одночас
но з цим, 13 січня 1921 р. запрацювала Комісія по зміні тю
ремної і каральної політики ВНК та інших судових органів, 
яка ставила за мету перегляд ряду кримінальних справ осіб 
“пролетарського та селянського походження”, а також вироб
лення нових “принципів каральної політики”.

Надалі своєрідним “капітальним ремонтом” мала стати ре
форма Всеросійської надзвичайної комісії, обумовлена рішен
нями вищого політичного керівництва. Постановою политбю
ро ЦК РКП(б) від 1 грудня 1921 р. була призначена спеціаль
на комісія у складі Л.Каменєва, Д.Курського та Ф.Дзержин- 
ського, якій доручалося виробити з цього приводу відповідні 
пропозиції. Як визначило політбюро ЦК РКП(б), вони мали: 
“...а) звузити компетенцію Всеросійської надзвичайної комі
сії; б) звузити права арешту; в) призначити місячний термін 
для загального ведення справ; г) суди посилити; д) обговори
ти питання про зміну назви; є) підготувати і провести через 
ВЦВК загальне положення про зміни в плані серйозних 
пом’якшень”1.

Як відомо, серед членів комісії не було єдиної думки щодо 
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шляхів реформування Всеросійської надзвичайної комісії. 
Наприклад, колегія ВНК на чолі з Ф.Дзержинським при під
тримці наркома юстиції РСФРР Д.Курського пропонувала за
лишити в компетенції надзвичайних комісій справи, про поса
дові злочини, розкрадання народного майна в особливо вели
ких розмірах. Заступник голови Всеросійської надзвичайної 
комісії Уншліхт обгрунтовував ідею обмеження функцій над
звичайних комісій боротьбою з контрреволюцією, але з тим, 
щоб залишити стару назву карального органу. Л.Каменєв про
понував залишити за надзвичайними комісіями лише справи 
про політичні злочини, шпигунство, бандитизм, охорону до
ріг і складів, решту передати наркомату юстиції. Близькою до 
позиції Л.Каменєва була позиція ВЛеніна, який ставився до 
проведення реформи з великою увагою2.

Питання про реформування надзвичайних комісій було ви
несене 28 грудня 1921 р. на ІХ-й Всеросійський з’їзд Рад. Йо
го делегати, не стримуючись в похвалах на адресу надзвичай
них комісій, відзначаючи їх роль в класовій боротьбі пролета
ріату, врешті-решт ухвалили рішення про необхідність вжит
тя дієвих заходів в напрямку звуження компетенції ВНК і 
зміцнення законності3.

Спираючись на вищеозначене рішення, ВЦВК своєю 
постановою від 6 лютого 1922 р. розформував Всеросій
ську надзвичайну комісію і її органи на місцях, натомість 
утворивши в структурі НКВС РСФРР Державне політич
не управління (ДПУ)л

Незабаром, 9 березня 1922 р. “Положення про ДПУ” схва
лило політбюро ЦК РКП(б). Серед іншого воно передбачало: 
“...Доручити ДПУ і т.Сталіну розробити питання про взаємо
відносини органів ДПУ і урядів незалежних республік та про
вести угодою з урядами незалежних республік”5.

Згодом рішення, прийняті в Москві, були продубльовані і в 
Україні. Керуючись директивами ЦК РКП(б), політбюро ЦК 
КП(б)У на своїх засіданнях 13 і 15 лютого 1922 р. розглянуло 
питання про реорганізацію органів Всеукраїнської надзвичай
ної комісії. 15 лютого по доповіді В.Манцева було прийняте 
рішення перебудувати органи по боротьбі з контрреволюцією 
в Україні так, як це було зроблено в РСФРР, тобто створити 
замість Всеукраїнської надзвичайної комісії Державне полі
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тичне управління в складі НКВС УСРР. Наркомом внутрішніх 
справ та головою ДПУ був затверджений В.Манцев.

10 березня 1922 р. політбюро ЦК КП(б)У знову розгляну
ло питання про реформування Всеукраїнської надзвичайної 
комісії. Спеціальній колегії у складі М.Скрипника, В.Манце- 
ва та М.Вєтошкіна було доручено розробити проект декрету з 
даного питання. Представлений останньою документ був 
схвалений політбюро ЦК КП(б)У 17 березня 1922 р.6.

22 березня 1922 р. була прийнята постанова ВУЦВКу 
про ліквідацію Всеукраїнської надзвичайної комісії і орга
нізацію Державного політичного управління УСРР. Таким 
чином, як справедливо зазначає І.Б.Усенко, новий орган 
державної безпеки вже не розглядався як непередбачений 
конституцією, а включався через НКВС в загальну систе
му радянської державності7.

Аналізуючи схвалені документи, можна звернути увагу на 
два важливих, на наш погляд, моменти. По-перше, ним під
креслювалося виключне місце ДПУ в системі НКВС, оскіль
ки його мав очолити або сам нарком внутрішніх справ, або 
призначений Раднаркомом заступник народного комісара. По- 
друге, голова Держполітуправління УСРР призначався одно
часно повноважним представником ДПУ РСФРР в Україні. 
Цей захід не стільки відповідав завданням координації робо
ти, скільки підпорядковував українські органи державної без
пеки безпосередньо московському керівництву.

Постановою ВУЦВКу від 22 березня 1922 р. встанов
лювався порядок, відповідно з яким кримінальні справи 
по спекуляціям, посадовим та іншим злочинам, які пере
бували у виробництві Всеукраїнської надзвичайної комісії 
та її органів, належало в двотижневий термін передати в 
ревтрибунали та народні суди. І надалі всі справи щодо 
злочинів проти радянського устрою або що є порушенням 
законів УСРР мали передаватися виключно на розгляд 
ревтрибуналів та народних судів8.

Таким чином, ці заходи передбачали суттєве звуження 
функцій органів Державного політичного управління і зміц
нення судових органів. Чи означало це на практиці відмову 
від політичних репресій взагалі, або певну гуманізацію репре
сивного механізму? Ні в якому разі. Просто репресії мали на
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бути більш цивілізованих форм, мали спиратися на чинне за
конодавство.

Найактивнішу участь у підготовці судової реформи брав 
В.І.Ленін. Саме йому належало формулювання сумнозвісної 
статті Кримінального кодексу, в якій давалося визначення 
контрреволюційного злочину і заходів покарання за нього. До 
подібних злочинів В.І.Ленін відносив контрреволюційну про
паганду і агітацію, участь в антирадянських організаціях або 
сприяння їм. Ці злочини він пропонував карати вищою мірою 
покарання, з заміною у випадку пом’якшувальних обставин, 
позбавленням волі або висланням за кордон.

Аргументуючи свою позицію, В.І.Ленін писав Д.Курсько- 
му: “Основна думка, сподіваюсь, ясна... відкрито виставити 
принципіальне і політично правдиве (а не тільки юридично 
вузьке) положення, що мотивує суть і виправдання терору, йо
го необхідність, його межі. Суд повинен не усунути терор; 
обіцяти це було б самообманом або обманом, а обгрунтувати 
і узаконити його принципіально, ясно, без фальші і без прик
рас. Формулювати треба якомога ширше, бо тільки револю
ційна правосвідомість і революційна совість ставлять умови 
застосування на ділі більш-менш широкого”9.

В ході судової реформи В.І.Ленін відверто заспокоював 
тих, хто вважав, що внаслідок вилучення у ДПУ каральних 
функцій, репресивний механізм може давати непередбачені 
збої, внаслідок чого його ефективність значно зменшиться. 
Так, в листі до Уншліхта, датованому січнем 1922 р., він заз
начав: “Гласність ревтрибуналів — не завжди; склад їх поси
лити “вашими” людьми; посилити їх зв’язок (всілякий) з 
ВЧК; посилити швидкість і силу їх репресій, посилити увагу 
ЧК до цього. Найменше посилення бандитизму і т.п. повинно 
повести за собою воєнний стан і розстріли на місці. РНК зу
міє це швидко провести, якщо ви не прогавите, то і по теле
фону можна”10.

Марно хвилювався Уншліхт щодо втрати органами ДПУ 
судових функцій. Вже 9 березня 1922 р. політбюро ЦК 
РКП(б), заслухавши його ж доповідь, затвердило постанову 
такого змісту: “Прийняти наступну пропозицію Уншліхта: на
дати ДПУ право безпосередньої розправи: а) з особами, вик
ритими у збройних пограбуваннях, кримінальниками, реци
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дивістами, спійманими зі зброєю; б) заслання і ув’язнення в 
Архангельськ підпільників-анархістів і лівих есерів... Секре
тар ЦК Молотов”11.

27 квітня 1922 р. політбюро ЦК РКП(б) вирішило питання 
про надання Держполітуправлінню права розстрілу “бан
дитських елементів” безпосередньо на місці злочину, а та
кож вислання кримінальних злочинців12. Причому раз у 
раз права органів ДПУ все розширювались і розширюва
лись. Адміністративна висилка за контрреволюційні зло
чини..., право засудження до ув’язнення в таборах приму
сової праці..., розстріли... —  все це було в арсеналі органів 
ДПУ РСФРР.

В Україні, на відміну від Росії, права на позасудові реп
ресії не мали. Тут спрацьовував інший механізм, винайде
ний і апробований в роки громадянської війни — надзви
чайні трійки з правами революційних трибуналів. За трій
ками, куди входили командир військової частини, пред
ставники партійних комітетів та органів ВУНК — ДПУ, 
залишалося право застосовувати вищу міру покарання, 
брати заручників тощо.

Цікавий факт наводить І.Б.Усенко. Коли Постійна нара
да по боротьбі з бандитизмом при Раднаркомі УСРР на по
чатку лютого 1923 р. запропонувала наркому юстиції 
М.Скрипнику підготувати відповідний нормативний доку
мент щодо діяльності надзвичайних трійок, останній зая
вив, що подібне доручення, як таке, що пропонує наркому 
юстиції узаконити протизаконні дії (розстріли заручників 
тощо) не може бути прийняте13.

За аналогією з Російською Федерацією, поступово розши
рювалися права і органів ДПУ України. Здійснювалося все це 
на тлі реального обмеження прокурорського нагляду, будь- 
якого контролю з боку радянських органів. Система подвійної 
підлеглості (вищестоячим органам і Радам) спрацьовувала ли
ше в одному напрямку. Саме тому в діяльності органів Дер- 
жполітуправління республіки протягом тривалого часу збері
галися і навіть набували поширення такі ганебні пережитки 
недалекого минулого, як інститут заручників, відповідачів, 
що бралися, як правило, з числа заможного населення.

З утворенням СРСР певні .зміни_відбулися. в структурі ор
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ганів ДПУ. В листопаді 1923 р. розпочало свою роботу Об’єд
нане державне політичне управління СРСР. Його новий офі
ційний статус мало нагадував попередній. Так, якщо раніше 
входили до структури НКВС, то ОДПУ підпорядковувалось 
безпосередньо союзному Раднаркому. Аналогічним чином бу
ли перебудовані республіканські Державні політичні управ
ління, в т.ч. в Україні. їх голови набували самостійності, вхо
дили до складу уряду з правом дорадчого голосу. Причому, 
дуже скоро цей дорадчий голос став вирішальним. Більше то
го, керівництво ДПУ з часом взагалі стало ігнорувати уряд, 
відмовляючи останньому в представленні на узгодження 
власної документації, планів, звітності тощо. І.Б.Усенко наво
дить в своїй статті характерний лист члена колегії ДПУ УСРР 
Н.Бистрих до Управління справами Раднаркому УСРР, дато
ваний жовтнем 1924 р. Його автор, посилаючись на централі
зоване фінансування і специфіку оперативної роботи, відмов
лявся подати на розгляд уряду план діяльності ДПУ на нас
тупний 1925 р.14. Аж ніяк не змінилася ситуація на краще і в 
майбутньому.

Майже безконтрольними в структурі ОДПУ та республі
канських Держполітуправлінь залишалися Особливі наради 
та судові трійки. Зокрема, контроль за діяльністю Особливої 
наради при Колегії ОДПУ СРСР, що мала право засуджувати 
громадян до заслання, вислання, ув’язнення на термін до 3-х 
років, повинен був здійснений ЦВК СРСР. Однак, як свідчать 
документи Центрального Виконавчого Комітету Союзу РСР, 
безумовно, погоджував всі подані йому пропозиції15.

Всесильність органів ОДПУ, невиправдане розширення 
їх функцій, зростання штатів викликало цілком обгрунто
вану тривогу в самих різноманітних політичних і громад
ських колах. З погляду на це в 1924 р. М.Бухарін та Г.Со- 
кольников порушили питання про суттєве скорочення 
кошторису ОДПУ. Викладаючи свою позицію в листі до 
Ф.Дзержинського, Микола Бухарін писав: “Я вважаю, що 
ми повинні швидше переходити до більш “ліберальної” 
форми Радвлади: менше репресій, більше законності, 
більше обговорень, самоуправління (під керівництвом 
партії naturaliter) та ін. Тому я іноді виступаю проти про- 
позвдій, які розширюють права ДПУ тощо. Зрозумійте,
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дорогий Фелікс Едмундович (Ви знаєте, як я Вас люблю), 
що ви не маєте ніяковісіньких підстав підозрювати мене в 
будь-яких поганих почуттях і до Вас особисто, і до ДПУ як 
установи. Питання принципові — ось у чому справа”16.

Позицію М.Бухаріна і Г.Сокольникова в даному випад
ку повністю підтримав прокурор СРСР М.Криленко, який 
в листі до політбюро ЦК РКП(б) відзначав, “...що ОДПУ 
на практиці розширило свої права, розглядаючи різнома
нітні справи, не передає справи до суду, застосовує надто 
суворі покарання”. Наприклад, він вказував, що табори 
насправді перетворилися в тюремне ув’язнення. В зв’язку 
з цим він пропонував обмежити права ОДПУ, піднести 
роль судів і прокурорського нагляду*7.

Звичайно, подібні пропозиції викликали, та й не могли не 
викликати в Ф.Дзержинського рішучий внутрішній протест. 
Архітектор Всеросійської надзвичайної комісії, Об’єднаного 
державного політичного управління вбачав в цих органах ре
альний механізм, здатний стати надійною опорою більшо
вицької партії в досягненні нею політичних і соціальних ці
лей. За його уявленнями, які пізніше окреслились формулою 
“Чекісту до всього є справа...” органи державної безпеки ма
ли охопити самі різноманітні сфери життя, всіляко взяти під 
свій щільний контроль наявні суспільні процеси. Саме тому в 
структурі ОДПУ час від часу з’являються все нові і нові під
розділи та служби, значно зростає апарат негласних співро
бітників, певною мірою активізується оперативна робота.

В 20-х —  на початку 30-х років органами ОДПУ СРСР 
було зініційовано ряд резонансних справ. Серед них 
“Шахтинська справа”, справи “Промпартії”, “Трудової се
лянської партії”. їх політичне підгрунтя не викликало ні в 
кого сумніву. Не приховував його і прокурор СРСР 
М.В.Криленко: “Наш суд, —  підкреслював він, — є сус
пільний інструмент, який діє перед обличчям тисяч і міль
йонів народних мас, наш суд є орган, за допомогою якого 
керуючий авангард пролетаріату —  робітничий клас в ці
лому будує нове суспільство. Ось чому його вироки по
винні бути певним знаряддям політичної роботи...” 18.

За прикладом союзних органів ряд резонансних справ по
рушили і органи ДПУ УСРР. Йдеться про сумнозвісні справи
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“Уряду УНР”, “Київського центру дій”, “Спілки визволення 
України”, “Українського національного центру” та інших. їх 
жертвами стали кращі представники української інтелігенції, 
активні учасники національно-визвольних змагань україн
ського народу тощо.

Заради справедливості, слід відзначити, що підготовка ви- 
щеозначених спектаклів, як і покарання притягнутих до від
повідальності осіб, здійснювалося під безпосереднім керів
ництвом вищого політичного керівництва республіки. Так, з 
1925 р. при політбюро ЦК КП(б)У функціонувала комісія у 
політичних справах. До її складу входили Скрипник (голова), 
Владимирський, Балицький (члени комісії), Михайлик (кан
дидат в члени комісії). Причому, персональний склад комісії 
при політбюро ЦК КП(б)У неодноразово змінювався. До неї 
входили керівні працівники ДПУ, прокуратури, ЦКК — PCI та 
ін. Розглядаючи конкретні справи, з яких доповідали пред
ставники Держполітуправління, комісія ухвалювала такі рі
шення: “вважати можливим застосування вищої міри пока
рання”, або “вважати застосування вищої міри покарання не
доцільним”. Одночасно в партійному порядку вирішувались 
питання щодо судового органу, де буде розглядатися справа, 
порядок судового виробництва, склад суду19.

Рішення комісії не вважалося остаточним. Зокрема, спра
ви, за якими не виносилось смертного вироку, погоджувались 
з секретарем ЦК КП(б)У. Рішення ж щодо застосування вищої 
міри покарання проводились опитом членів політбюро ЦК і 
ставились на засідання лише за ініціативою комісії, або за 
пропозицією членів політбюро20.

Одночасно з фабрикацією кримінальних справ органи 
ДПУ УСРР провели ряд масових операцій “по вилученню 
куркульського елементу на селі”. Як свідчить В.Земсков, ли
ше в 1930 — 1931 рр. з України було виселено 63817 сімей. З 
них у Північний край — 19658, за Урал — 32127, у Західний 
Сибір — 6556, у Східний Сибір — 5056, у Якутію — 97, на 
Далекий Схід — 32321.

Непоправної шкоди сільськогосподарському виробництву 
України нанесла операція ДПУ в період хлібозаготівельної 
кампанії 1932 — 1933 рр., проведена у відповідності до ди

413



Історія України:

рективи ЦК КП(б)У від 19 листопада 1932 р. За нею передба
чалося заарештувати 3525 громадян, здебільшого керівних 
сільськогосподарських працівників. Операція мала охопити 
243 райони України22.

Наскільки ефективною була робота українських чекістів 
засвідчує той факт, що вони істотно перевиконали заданий лі
міт, ліквідувавши в листопаді 1932 — січні 1933 рр. — 1208 
“контрреволюційних колгоспних груп” і заарештувавши 6682 
чоловіка23.

Зростання невдоволення серед самих різноманітних 
верств населення обумовило вже на початку 30-х років схва
лення ряду рішень, які певною мірою обмежували права орга
нів ДПУ. Так, 1 липня 1931 р. політбюро ЦК ВКП(б) схвали
ло 2 постанови. Перша з них забороняла арешти комуністів 
без відома ЦК ВКП(б), а також фахівців (інженерно-техніч
ний персонал, військові, агрономи, лікарі) без згоди союзного 
чи республіканського наркому. Одночасно встановлювалися 
жорсткі терміни ведення слідства. Друга — містила механізм 
юридичної і політичної реабілітації репресованих фахівців24.

Наступні кроки по реорганізації ОДІТУ спостерігаються в 
1934 році. Як не парадоксально, але ініціатором виступив 
Й.В.Сталін, який як ніхто усвідомлював необхідність певного 
маневрування в сфері каральної політики. Як свідчить 
О.В.Хлевнюк, питання реорганізації ОДПУ Сталін поставив 
вже на першому ж засіданні політбюро нового скликання 20 
лютого 1934 р. Причому, у порядку денному він не значився і 
був поставлений Сталіним на самому засіданні. В прийнято
му рішенні говорилося: “Визнати необхідним організацію Со
юзного наркомату внутрішніх справ з виключенням реоргані
зованого ОДПУ”. У відповідності з прийнятим рішенням від
новлювали свою роботу і республіканські наркомати внутріш
ніх справ, ліквідовані спільною постановою ЦВК СРСР та 
Раднаркому СРСР від 15 грудня 1930 р. та аналогічного нор
мативного акту ВУЦВКу та РНК УСРР25.

Пізніше, постановою політбюро від 10 липня 1934 р., яка 
була оформлена згодом постановою ЦВК СРСР ОДПУ на пра
вах Головного управління державної безпеки увійшло до 
складу новоутвореного комісаріату внутрішніх справ СРСР. 
Дещо обмежувалися і функції Особливої наради при НКВС
4 1 4
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СРСР, якій надавалося право виносити вироки щодо позбав
лення волі, заслання, вислання терміном до 5 років або вис
лання за межі СРСР26.

Оцінюючи наслідки реорганізації, можна погодитися з 
В.І.Бетєєвим та В.Д.Пановим, які вважають, що внаслідок 
здійснення заходів в складі центральних органів країни впер
ше в її історії з’явилося відомство, яке сконцентрувало в сво
їх руках практично всю повноту адміністративно-політичних 
функцій, мало прикордонні і внутрішні війська, а також воє
нізований склад центральних і місцевих органів внутрішніх 
справ27.

Автори, звертаючись до середини 30-х років, небезпідстав
но вважають їх своєрідним етапом перегрупування сил. Як 
приклад, наводиться відособлення і обмеження прокурор
ського нагляду у справах, пов’язаних з “контрреволюційними 
злочинами”, створення прокуратури військ НКВС, а також 
підрозділу спеціальної підсудності в обласних, краєвих та 
республіканських прокуратурах. У відповідності з постано
вою ЦВК Союзу РСР від 10 липня 1934 р. керівником могут
нього новоутвореного відомства було призначено Г.ГЯгоду, а 
його заступниками Я.С.Агранова, Г.Є.Прокоф’єва28. У 1934 р. 
для розгляду справ, пов’язаних з контрреволюційними злочи
нами у складі Верховного суду РСФРР, Верховних Судів со
юзних та автономних республік, краєвих, обласних та окруж
них судів організуються спеціальні судові колегії, що розгля
дали справи без народних засідателів, лише за участю голову
ючого і двох членів суду29.

Як виявилось, “період затишшя” тривав зовсім недов
го. Вбивство С.М.Кірова у грудні 1934 р. викликало новий 
шквал репресій. Причому, прийняті на законодавчому рів
ні рішення передбачали прискорене ведення слідства що
до політичних супротивників, позбавлення права на каса
ційні скарги, клопотання про помилування, вимагали не
гайного здійснення вироків.

До подібних масштабів репресій виявилися неготови
ми навіть каральні органи. Так, на 1 березня 1935 р. кон
тингент ув’язнених українських в’язниць в 3,5 рази пере
вищував їх можливості. В зв’язку з цим, Голова РНК 
УСРР П.П.Любченко ставив перед головою союзного уря
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ду В.М.Молотовим питання про негайне розвантаження ук
раїнських в’язниць і вивезення засуджених до виправно-тру
дових таборів НКВС СРСР.

Активізації репресивного апарату мали послужити чис
ленні справи “Робітничої опозиції”, “Троцькістсько-зі- 
нов’євського центру”, “Боротьбістської організації на Украї
ні”, “Української військової організації” тощо.

Масштаби репресій, очевидно, не влаштовували вище по
літичне керівництво. Його невдоволення виявилось у відомій 
шифрограмі від 25 вересня 1936 р., надісланої з Сочі до Мос
кви за підписами Сталіна та Жданова: “Вважаємо абсолютно 
необхідною і терміновою справою призначення т.Єжова на 
посаду наркома внутрішніх справ. Ягода був не на висоті у 
справі викриття троцькістсько-зінов’євського блоку. ОДПУ 
запізнилося з цією справою на чотири роки. Про це говорять 
усі партійні працівники і більшість обласних представників 
НКВС”30.

Вищеозначена шифрограма наперед визначала долю 
Г.ПЯгоди. Останню крапку в його політичній біографії поста
вив лист Сталіна членам ЦК ВКП(б) від 31 березня 1937 р. та
кого змісту: “Внаслідок виявлення антидержавних і кримі
нальних злочинів наркома зв’язку Ягоди, здійснених під час 
його перебування наркомом внутрішніх справ, а також після 
його переходу до Наркомату зв’язку, політбюро ЦК ВКП(б) 
вважає за необхідне виключення його з партії та ЦК і негай
ний його арешт. Політбюро ЦК ВКП(б) доводить до відома 
членів ЦК ВКП(б), що внаслідок небезпеки залишення Ягоди 
на волі хоча б на один день, воно було вимушене дати розпо
рядження про негайний арешт Ягоди. Політбюро ЦК ВКП(б) 
просить членів ЦК ВКП(б) санкціонувати виключення Ягоди 
з партії і ЦК та його арешт”31.

Підхльостуванню подій мали також служити закриті листи 
ЦК ВКП(б) від 18 січня 1935 р. та 29 липня 1936 р. В першо
му з них, зокрема, говорилося: “Треба покінчити з опортуніс
тичним благодушшям, яке виходить з помилкових припущень 
про те, що в міру зростання наших сил ворог стає нібито все 
більш ручним і необразливим. Таке припущення в корені не 
вірне... Не справа більшовиків спочивати на лаврах і ловити 
гав. Не благодушшя потрібно нам, а пильність, справжня
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більшовицька революційна пильність”32.
Заходи вищого політичного керівництва дали свої резуль

тати. Сумну статистику наводять в своїй роботі Г.Ковтун, 
В.Войналович, Ю.Данилюк. Так, в 1935 р. в Україні було заа
рештовано 24934 громадянина, в 1936 — 15717, в 1937 — 
159573, в 1938 — 108006» Таким чином, в 1937 — 1938 рр. 
(пік репресій) було заарештовано 267579 громадян. З них про
тягом останніх двох років засуджено 197617 громадян (за 
шпигунство — 25627, зраду Батьківщині — 1487, терор — 
5193, диверсії — 13996, шкідництво — 7731, повстанську 
контрреволюційну діяльність — 99822, контрреволюційну 
агітацію — 22315, інші злочини — 18903). Причому треба 
взяти до уваги, що з другої половини 1938 р. у статзвітності 
НКВС УРСР характер злочинів не враховувався33.

Масові незаконні репресії другої половини 30-х років зав
дали непоправних втрат народногосподарському комплексу, 
науці, освіті, культури, позбавили найбільш відповідальні ді
лянки роботи висококваліфікованих фахівців, зруйнували се
ло, призвели до загибелі декількох сот тисяч громадян.

Щоб заспокоїти в черговий раз громадську думку, вище 
політичне керівництво вдалося до нового маневру, основні 
контури якого розкривала спільна постанова ЦК ВКП(б) та 
Раднаркому СРСР від 17 листопада 1938 р. “Про арешти, про
курорський нагляд та ведення слідства”. Остання передбачала 
ряд позитивних змін в системі органів НКВС. Так, їм заборо
нялося проведення масових операцій, пов’язаних з арештом і 
висланням громадян, ліквідовувалися “трійки” та спрощене 
виробництво справ, встановлювався жорсткий прокурор
ський нагляд за веденням справ, пов’язаних з контрреволю
ційними злочинами.

Половинчастість рішень засвідчує той факт, що при НКВС 
продовжує функціонувати такий позасудовий репресивний 
орган як Особлива нарада, не були відмінені постанови ЦВК 
СРСР “Про порядок ведення справ, про підготовку та здій
снення терористичних актів” від 1 грудня 1934 р. та “Про вне
сення змін в діючі Кримінально-процесувальні кодекси союз
них республік” від 14 вересня 1937 р., якими встановлювали
ся виключний порядок розслідування і судового розгляду
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справ про шкідництво, терористичні акти та контрабанду34.
Досить обережно і обмежено проходив процес реабілітації 

жертв репресій. Так, за пропозицією прокурора СРСР М.Пан- 
кратьєва рішення про відміну або зміну постанови трійок 
НКВС чи Особливої наради про розстріл виносилось в цілком 
таємному порядку і ніяким установам, крім НКВС та проку
ратури, а також ніяким особам, в т.ч. і родичам не видавало
с я 3^. До порядку справ засуджених Військовою Колегією не 
допускався навіть повний склад Верховного Суду. Долю за
суджених вирішувала спеціально створена група у складі Го
лови Верховного Суду Голякова, його заступників Нікітченка 
та Ульріха, а також прокурора Панкратьева36 Подібна поло
винчастість і непослідовність дала змогу репресивній машині 
вже в 1940 році запрацювати з новою силою. Так, в 1940 році, 
в порівнянні з 1939 р. з геометричною прогресією зростає 
кількість заарештованих органами НКВС України і досягає 
позначки 44303 чол. (2458 чол. у 1939 р.)37. Причому цей по
казник вже в найближчі місяці повинен був значно зрости, ос
кільки НКВС СРСР своїм наказом №07 від 11 січня 1941 р. 
“...з метою створення нормальних умов для проведення опе
ративної роботи органів НКВС СРСР дозволив вивезти до 15 
лютого 1941 р. з українських в’язниць до виправно-трудових 
таборів НКВС СРСР 29 тисяч в’язнів38.

Таким чином, викладені матеріали дають підстави для та
ких основних висновків:

— протягом 20 — 30-х років спецслужби СРСР в цілому і 
України зокрема, пройшли складний і суперечливий шлях 
свого формування. їх функції обумовлювалися зовнішньо- і 
внутрішньополітичною ситуацією на тому чи іншому істо
ричному етапі;

— якщо на перших своїх етапах радянські спецслужби 
охоплювали широкий спектр питань, пов’язаних з боротьбою 
з кримінальними злочинами, то з часом їх увага зосереджу
ється лише на т.з. “контрреволюційних злочинах”, яка спря
мовувалась на нейтралізацію політичних і ідеологічних суп
ротивників правлячої партії;

—  українські спецслужби від початку свого утворення 
не мали самостійного впливу на перебіг подій, а повністю 
підпорядковувалися керівним органам ВНК —  ДПУ — 
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НКВС у Москві. Останнє засвідчує структура українських 
спецслужб, яка повністю визначалась російським і союз
ним керівництвом. 1 11
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Ченцов Віктор Васильович- 
докторант відділу регіональних проблем історії 
України. Працює начальником ф а ку л ь те ту  піс- 
лядипломної освіти Академії м и тн о ї служби Ук
раїни (м.Дніпропетровськ). А вто р  понад 80 нау
кових публікацій, в тому числі 2 монографій. Дос
ліджує політичні репресії в Радянській Україні іс
то р ію  вітчизняних спеціальних служб (Жандар
мерія, охоронка, НК, ДПУ, НКВС та ін.).

ЕПІГОНИ НАРОДНИЦТВА 
(ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ ПРОТИ 

СОЦІАЛІСТІВ-РЕВрЛЮЦІОНЕРІВ У 
РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ)

Партія соціалістів-революціонерів (есерів) була одні
єю з найстаріших (утворилася наприкінці 1901 - на почат
ку 1902 р.) і найчисельніших у Російській імперії, мала 
досить розроблену програму, в основі якої було закладено 
принцип захисту інтересів селянства, досвідчені кадри і 
сталі партійні традиції. Ще до Лютневої революції від неї 
відкололись максималісти і народні соціалісти. У 
1917 р., як окремі політичні утворення, сформувалися Ук
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раїнська партія соціалістів-революціонерів та Партія лівих 
соціалістів-революціонерів. У 1918-1919 рр., у розпал грома
дянської війни, внаслідок низки різноманітних причин з трьох 
вищеназваних партій - ПСР, ПЛСР і УПСР - вийшли чи виок
ремились такі партії, групи, союзи або об‘єднання, як народ- 
ники-комуністи, революційні комуністи, активісти, борбисти, 
боротьбисти, група “Народ” тощо. Переважна більшість з них 
діяла в цей час на території України, і процес дроблення есе
рівського руху не припинявся.

У 1919 р. ПСР розділилась на три групи чи течії: лівих (не 
плутати з ПЛСР) на чолі з В.К.Вольським, що заявили про на
мір співробітничати з більшовиками і пізніше називались 
Меншістю партії соціалістів-революціонерів (МПСР); пра
вих, очолюваних М.Д.Арсентьєвим і В.М.Зензіковим, які орі
єнтувалися на союз із білим рухом; групу В.М.Чернова, яка 
намагалася являти собою “третю силу, чужу більшовизмові і 
реставрації-”1. Чернов же очолював і ЦК партії правих есерів, 
претендуючи на зверхність над всією ПСР. Враховуючи, що 
значна частина селянства негативно сприйняла аграрну полі
тику більшовиків, ЦК ПСР розгорнув енергійну агітаційну 
кампанію на селі, використовуючи форму т.зв. приговорного 
руху. Основою “мужицького приговору” радянській владі бу
ла вимога всенародного, прямого, закритого референдуму з 
питання народної довіри існуючій владі, а в разі вияву недові
ри - складення комуністами усіх владних повноважень. Для 
організації референдуму ЦК рекомендував створювати без
партійні селянські спілки під загальною назвою “Союзи тру
дового селянства”2.

Партія лівих есерів поділялась на утворення синдикаліс
тів, інтернаціоналістів та групи, об'єднані Комітетом цен
тральної області партії лівих соціалістів-революціонерів на 
чолі із Спиридоновою, Камковим, Курбатовим, Бруєнком 
(друкований орган - газета “Знамя труда”). До лівих есерів 
впритул примикав Союз лівих соціалістів-революціонерів- 
максималістів (лідери - Звєрін, Нєстроєв, друкований орган 
- журнал “Максималист”)3, який у 1919 р. відійшов від есе- 
рів-максималістів.

Українські синдикалісти та інтернаціоналісти вийшли з іс
нуючої з березня 1919 р. партії борбистів, яка, в свою чергу,
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походила з лівого крила Української партії лівих есерів 
(УПЛСР, українська філія ПЛСР). На початку 1920 р. борбис- 
ти нараховували 7,7 тис. членів. У червні 1920 р. ЦК партії 
оголосив про саморозпуск (під впливом більшовиків) і вход
ження “кращої революційної частини” до КП(б)У. IV з‘їзд 
УПЛСР (борбистів) підтримав ідею самоліквідації партії4.

У липні 1920 р. частина борбистів, які не погодились на 
злиття з КП(б)У, оголосила себе на власному з'їзді есера- 
ми-синдикалістами. У вересні стався розкол лівих есерів- 
інтернаціоналістів. їхня меншість, очолювана ЦК, стала 
на позиції російських лівих есерів і розпочала переговори 
із синдикалістами про об'єднання в єдину партію лівих 
есерів-об' єднаних5.

Більшість же інтернаціоналістів на московській конферен
ції у грудні 1920 р. створила Конфедерацію партії лівих соці- 
алістів-революпіонерів об'єднаних (інтернаціоналістів і син
дикалістів) Росії та України. Керівним органом Конфедерації 
стало Центральне бюро, до складу якого входили Штейнберг, 
Бокал, Чижиков, Волков та Алексеев, як представник від Ук
раїни. Друкованим органом нового об'єднання була газета 
“Знамя”. Російська та українська частини Конфедерації виз
навались автономними і рівноправними з будь-якого питання, 
причому керівні повноваження української частини поширю
вались на територію власне України, а також Криму, Вірменії, 
Грузії, Північного Кавказу, Кубані і Дону6.

У 1920 р. одним з критеріїв поділу есерівських партій ста
ло питання легальності політичної діяльності. Якщо Конфе
дерація намагалась легалізуватись, то інші орієнтувалися на 
підпільну роботу. Спільними же для лівих есерів були вимоги 
відмови компартії від диктатури пролетаріату і політичних 
репресій, скликання Установчих зборів, гарантії демократич
них прав і свобод7.

До березня 1920 р. в Україні існувала Українська комуніс
тична партія (боротьбистів) - УКП(б). Так вона стала назива
тися після злиття частини українських есерів, що гуртували
ся навколо тижневика “Боротьба”, з лівою групою УСДРП 
(незалежників) у серпні 1919 р. Боротьбисти-комуністи, як і 
борбисти, в цілому орієнтувалися на більшовиків,але перши
ми зійшли з політичної арени України: КП(б)У позбавлялась
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основних конкурентів. З політичних причин УКП(б) не під
тримувала Директорію, хоча й виступала за незалежність Ук
раїни. Маючи досить радикальну соціальну програму, бороть- 
бисти-комуністи користувалися безперечним авторитетом се
ред широких верств населення. Ясна річ, більшовики не мог
ли у розпал війни допустити конфронтацію ще і з цією парті
єю, тому ініціювали злиття УКП(б) з КП(б)У8.

Слід зауважити, що позиція більшовиків в цьому питанні 
була нещирою. В.Ленін особисто висловився про важливість 
політичної ліквідації боротьбистів, у тому числі шляхом їх 
дискредитації9. Також було ефективно використано метод 
роздачі керівникам УКП(б) високих державних посад. 12 бе
резня 1920 р. ЦК УКП(б) прийняв постанову про саморозпуск 
партії, лідери якої П.Любченко, В.Блакитний, Г.Грицько, 
О.Шумський увійшли в елітне ядро КП(б)У. До травня 1920 р. 
з 15 тис. боротьбистів 4 тисячі перейшли до компартії, хоча у 
другій половині року багато кого з них виключили під час т.зв. 
чистки КП(б)У1(Л Все сталося як і планував Ленін, котрий до
рівнював цю політичну перемогу кількомам “добрим бит
вам”11. А ті боротьбисти, що не погодились із власним прово
дом щодо злиття з компартією, потрапили під нагляд і репре
сії надзвичайних комісій'2.

Широкомасштабні репресії проти есерів розпочались в Ук
раїні під час виборчої кампанії до рад навесні 1920 р. Деякі 
есерівські партії, зокрема, МПСР, мали досить високі шанси 
провести своїх кандидатів. У червні 1920 р. ВНК, проаналізу
вавши програму есерівських організацій, дійшла висновку 
про “колосальну змову, що задумав ЦК партії соціалістів-ре- 
волюціонерів, яка готувала широке повстання обдурюваного 
ними села проти радянської влади”13. Навіть лояльно настро
єну до влади групу “Народ” (МПСР) чекісти оголосили “пе
редовим с.-р. загоном на легальному становищі для прикрит
тя і розвитку легального ядра черновського напрямку”14.

Як наслідок, містами України прокотилась хвиля арештів 
правих есерів, есерів-синдикалістів та максималістів. Доходи
ло до того, що заарештовувались есери-депутати, які порушу
вали більшовицькі обрядові традиції (не голосували, скажімо, 
за обрання Леніна почесним членом якоїсь чергової організа
ції тощо)15. Наприкінці серпня у Києві були заарештовані де-
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легати всеукраїнської конференції правих есерів, у тому чис
лі діячі рівня ЦК Іванов-Жданов, Бейлін, Кошура, Ляскало, 
Стафанович, Плеський, Яхновський, Дробинко, Ришков16. У 
вересні арешти повторились. ,

Зауважимо, що наприкінці 1920 р. репресії проти есерів ще 
не набули абсолютного характеру. Це доводить аналіз інс
трукції ВНК про принципи ставлення режиму до групи пра
вих есерів В.Вольського. Передбачалося брати есерів та їх ви
дання на облік, але виключати дії, які могли б підштовхнути 
членів групи до активної діяльності17.

У відповідь на звинувачення правих есерів у тероризмі ЦК 
партії 17 листопада 1920 р. у виданій листівці заявив, що пар
тія не є прихильницею терору як засобу боротьби, і протесту
вав проти спроб пов'язати партію правих есерів з В.Савінко- 
вим, виключеним з партії ще влітку 1917 р.

Однак заява есерівського керівництва лише посилила кам
панію дискредитації партії. Характерно, що більшовики в ос
нову звинувачення есерів закладали тезу про їх потенційну 
загрозу. “Що буде, якщо локальні спалахи (виступи селян 
проти властей - Авт.), до яких обов'язково призведе вся їх 
(тобто есерів - Авт.) робота, викличуть з боку радянських ор
ганів застосування неминучих репресій і, таким чином, дове
дуть озлоблення захоплених есерами людей до білого жару?”- 
запитувала ВНК і сама відповідала, - “тоді смуга терористич
них актів з боку есерів... майже неминуча”18. За звинувачен
нями у співробітництві з білим рухом наприкінці 1920 р. було 
заарештовано дев'ять членів ЦК есерівської партії і багатьох 
відомих есерів А.Гоца, Д.Ракова, Є.Тимофєєва, М.Артемьєва, 
А.Алексєєва, В.Родцига та ін.19

Радянське керівництво розробило цілу стратегію боротьби 
з есерівським рухом, спрямовану на повне припинення діяль
ності опозиційної партії. Есери бралися під нагляд, їхні мі
тинги і сходки передбачалося розганяти негайно. Особливо 
комуністів турбувала діяльність есерів у сільській місцевості, 
їх контакти із селянством.

В лютому 1921 р. проявили себе представники лівих есе- 
рів-інтернаціоналістів, послідовники Спиридонової щодо за
собів боротьби з радянською владою. На місці злочину було 
затримано членів УПЛСР, які здійснили пограбування у Хар

425



Історія України:

кові з метою здобути гроші для створення підпільної друкар
ні20. Також було зачинено клуб есерів-інтернаціоналістів, за
арештовано делегатів березневої конференції лівих есерів.

Хоча Харківський комітет УПЛСР розповсюдив листівки з 
інформацією про непричетність лівих есерів до пограбування 
і вимогами звільнити делегатів конференції, репресії пом'як
шені не були. Після березневих арештів УПЛСР переживала 
період серйозних незгод. Аби їх позбутись і розробити єдину 
програму дій, 1 вересня було скликано III Всеукраїнський 
з'їзд партії, на який прибули делегати з Одеси, Миколаєва, 
Полтави, Харкова, Ростова, Очакова, деяких повітів. Біль
шість делегатів схвалила резолюцію, в якій повстанський рух 
в Україні оцінювався як “природний наслідок земельної і про
довольчої політики більшовиків”. Партія поставила собі за 
мету зробити повстанський рух проти більшовиків більш ор
ганізованим і масштабним21.

Проаналізувавши ситуацію, що склалася на з'їзді, чекісти 
у ніч з 8 на 9 вересня заарештували з'їзд у повному складі22. 
Партію українських лівих есерів-інтернаціоналістів було ого
лошено організацією, яка є ворожою радянському ладові і яка, 
відповідно, має були ліквідована. На місця було дано директи
ви здійснити у всеукраїнському масштабі арешти членів пар
тії, що і було виконано. 16 керівників УПЛСР (інтернаціона
лістів) ув'язнили у концентраційному таборі до завершення 
громадянської війни. Серед них - В.Абраменка-Панкратова, 
О.Баришнікова, А.Благовещенську, Л.Венеціанова та ін.23

Нові переслідування есерів відбулись після Кронштадт
ського повстання, хоча вони до цього фактично не мали ніяко
го відношення, що був змушений визнати й уповноважений 
ВНК Я.Агранов. Визнаючи, що у головних своїх вимогах ре
золюція, прийнята Кронштадтською залогою і робітниками, 
співпадала з основними положеннями партії лівих есерів та 
есерів-максималістів, Агранов все ж таки підкреслив стихій
ність повстання24. Офіційно ж було проголошено, що пов
стання було справою рук есерів, меншовиків та імперіалістів, 
яких треба негайно покарати25.

Отже, 12 березня 1921 р. були здійснені масові арешти 
есерів, у тому числі членів ЦК ПСР М. Веденякіна, Ф.Фе- 
доровича, М.Гендельмана та ін.26У межах України арешти
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правих соціалістів-революціонерів відбулися у Києві, 
Харкові, Одесі, Катеринославі (в останньому місті - за 
списками, складеними заздалегідь осередками КП(б)У на 
підприємствах і установах)27.

У тому ж березні в Україні було розгромлено комітет лівих 
есерів (об'єднанців), які, на думку чекістів, “видавали у під
піллі найбільш провокаційні прокламації”2®.

Наприкінці березня Ф.Дзержинський ініціював розробку 
плану із дискредитації правих есерів в очах населення2*. 
Менше ніж через місяць ВНК справилась із цим завданням. 
План передбачав публікацію в пресі листа Чернова до ЦК 
ПСР із закликом об‘єднати всі фракції партії для боротьби з 
більшовиками, використання цього документу Комісаріатом 
іноземних справ, доручення написати брошуру про вплив 
Чернова на Кронштадтські події, розсипку відомствам вказів
ки “на предмет пильності і неослабності у розгромі соціаліс
тів-революціонерів”30.

Партія же лівих есерів-об‘єднанців розглядалася співро
бітниками ВУНК організаційним центром контрреволюції 
як такої. Комуністів дратувала принципова відмова лівих 
есерів підтримувати політику КП(б)У, а чекісти були стур
бовані намаганням опозиційної партії зміцнити внутріш
ньопартійну дисципліну, відродити свої осередки у регіо
нах, налагодити зв'язки із синдикалістами Франції, Іспанії, 
Німеччини тощо.

Вважаючи пожвавлення діяльності есерів усіх мастей 
цілком реальним фактом, ВУНК рекомендувала керівництву 
республіки вжити відповідні застережливі заходи: ізолюва
ти всіх активних есерів, членів комітетів і партійних праців
ників, що служили у земельних відділах, постачальних і 
розподільних органах; негайно арештувати і кинути до кон
цтаборів за межами України тих, хто працював у фабзавко- 
мах, профспілках, кооперації, взяти під нагляд і “поступово, 
планомірно” вилучати рядових есерів, що залишилися ще 
на волі, знімати з посад, на яких вони “можуть здійснювати 
зв'язок з масами”. Чекісти просили партійні й радянські ор
гани відмовитись від дачі дозволу на проведення есерів
ських з'їздів, зборів, а також організувати кампанію у пресі 
проти соціалістів-революціонерів31.
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Реалізація даного плану перевершила всі сподівання. 
Арешти есерів були настільки масштабними, що политбю
ро ЦК КП(б)У змушене було прийняти кілька постанов, 
які обмежували кількість в‘язнів лише “активними есера
ми”32. ВНК циркуляром від 25 квітня 1921 р. звертала ува
гу своїх співробітників на те, що арешти есерів необхідно 
здійснювати дуже обережно, аби не озлобити населення, 
не спровокувати робітників на страйки. Передбачалося 
обмежитись ізоляцією лідерів партії03. Подібної тактики 
чекісти дотримувались стосовно й лівих есерів.

У червні 1921 р. у ВНК було розроблено ще один план 
ліквідації осередків есерів-максималістів, груп меншості 
партій правих есерів (прибічників Вольського) і лівих есе
рів (послідовників Штейнберга). В цілому соціалісти-ре- 
волюціонери звинувачувалися комуністами у здійсненні 
“розкладу в лавах трудящих”34, тобто фактично у пося
ганні на політичну монополію більшовиків.

Приводом для посилення переслідувань правих есерів 
послужила резолюція Ради ПСР (серпень 1921 р.), у якій 
зазначалося, що “питання про революційне повалення 
диктатури комуністичної партії з усією силою залізної не
обхідності ставиться у порядку денному”35. Надзвичайні 
комісії діяли, дотримуючись вказівки Леніна про те, що 
“есери і меншовики є зараз авангардом всієї реакції” і з 
ними треба “продовжувати нещадну боротьбу”36.

Не залишали поза увагою членів і тих українських есе
рівських партій, керівні центри яких знаходились за кор
доном. Наприкінці 1920 р., наприклад, були арештовані ві
домі діячі УПСР І.Лизанівський, Н.Петренко,Ю.Ярослав, 
О.Комарницький, С.Березняк. Зважаючи на небезпеку, що 
реально нависла над членами партії, ЦК УПСР 13 листо
пада вирішив “з метою охорони свободи і життя своїх то
варишів від усяких несподіванок, можливих при сваволі 
неудосконаленого адміністративного апарату УСРР... вер
нути партію до нелегального стану”. У листі до ЦК 
КП(б)У керівництво українських есерів підкреслювало, 
що піти на такий крок їх змусила політика комуністів і 
скасувати це рішення вони зможуть лише за умови “звіль
нення арештованих членів УПСР з-під арешту”37.
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У відповідь у травні 1921 р. комуністи організували по
казовий судовий процес над п‘ятьма членами ЦК УПСР: 
В.Голубовичем, Н.Петренком, І.Лизанівським, І.Часни- 
ком, Ю.Ярославом, а також есерами Г.Сиротенком,- 
Ю.Скучар-Скварським і С.Остапенком. Як стверджують 
очевидці, один з функціонерів КП(б)У О.Шумський, вчо
рашній боротьбист-комуніст, так пояснював суть цього 
процесу: “Нашою ціллю було розкрити і намалювати пе
ред українськими робітничими масами діяльність тих пар
тій, які взяли на себе провід в їх політичному житті, і по
казати, яку шкоду діяльність цих партій українському тру
довому народові принесла. На жаль, ми не змогли знайти 
іншої відповідальної за той час партії - УСДРП, яку ми 
теж хотіли судити на тому ж процесі. Отже, довелося са
мій УПСР відповідати”38.

Наведемо повністю перелік “злочинів”, які інкриміну
валися членам УПСР:

“ 1. Від початку 1918 р. вони взяли на себе ініціативу 
збройної боротьби з робітниками і селянами України та 
Радянської Росії і цим завдали трудящим масам великих 
страждань;

2. Привели на Україну реакційні війська німецько-авс
трійського імперіалізму, наслідком чого стало вбивство 
десятків тисяч трудящих, страшне винищення всієї країни 
і відновлення відвертої влади поміщиків і капіталістів на 
чолі з гетьманом, поставленим німцями;

3. Після скинення гетьмана відновили боротьбу проти 
радянської влади й продовжували злочинну політику, нас
лідком чого було захоплення всієї України денікінськими, 
монархічними та польськими військами, тяжкі страждан
ня трудящих мас;

4. Підсудні брали участь у переговорах з Польщею та її 
боротьбі з радянськими республіками;

5. Брали участь у розробці конституції У HP, що вста
новлювала всюди отаманщину над українським народом;

6. Брали участь в організації бандитсько-повстанського 
руху” .

Зазначимо, що жоден підсудний винним себе не 
визнав, однак більшовицький трибунал засудив Голубови-
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ча, Часника, Ярослава, Петренка та Лизанівського до 10 
років концтаборів. Але процес переслідував скоріше полі
тичний характер, тому засудженим термін ув‘язнення спо
чатку скоротили на 5 років (відповідно до постанови V 
Всеукраїнського з‘їзду Рад “Про амністію”), а наприкінці 
1921 р. їх зовсім звільнили40. Заключна заява Д.Мануїль- 
ського, державного звинувача на процесі, цілком висвіт
лює справжню мету організації цього судовища: “Тут за
гинула репутація політичних партій, загинула реакційна 
ідеологія, реакційна романтика, яку виставляли як роман
тику визволення. Нехай плачуть українські патріоти”41.

В 1921 р. власті йшли й на тимчасові поступки есерам 
за умови визнання останніми політики більшовиків. Лаві
руючи між різними угрупованнями соціалістів-революці- 
онерів, компартія спекулювала можливістю легалізації 
партійної роботи есерів. Дозволяючи ті чи інші заходи 
есерів, звільняючи лідерів їх партій, здійснюючи розкол 
організацій, РКП(б) за допомогою каральних органів 
прагнула не допустити об‘єднання есерів у єдину партію. 
Наприкінці 1921 р. ВУНК змусила лівих есерів-інтернаці- 
оналістів на чолі з членами ЦК Кравцовим і Панкратовим 
офіційно заявити про відмову від боротьби з радянською 
владою. Про власні “помилки” заявили і ліві есери-об‘єд- 
нанці. Внаслідок і ті, і інші були звільнені з в‘язниць42.

Чекісти вважали, що наприкінці 1921 р. з есдеками та 
есерами в межах України було покінчено, і тому переклю
чалися на закордонну роботу. Однак 1922 рік виявив пос
пішність висновків керівництва надзвичайних органів. За 
даними ВУНК, на січень 1922 р. в Україні активно діючи
ми вважались близько 100 лівих есерів-синдикалістів, 50 
максималістів та 68 українських есерів43. Праві есери до
сить активно проявляли себе у Харкові, де діяв Всеукраїн
ський комітет ПСР, та в Одесі, де розташувалось Південне 
бюро партії44. В інших містах праві есери намагалися 
якось продовжити життя поодиноких вцілілих організа
цій. Тому з 1922 року розпочався новий стан боротьби 
влади з соціалістами-революціонерами, який продовжу
вався до кінця 20-х років. Судові процеси у справах орга
нізації “Селянська Росія” (1932-1933 рр.), окремо есерів
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проблем історії України (науковий керівник —  
доктор історичних наук, професор Скляренко Є.М.). У 
1999 році захистив дисертацію кандидата 
історичних наук на тему: "Залізничний транспорт 
України в умовах утвердження адміністративно- 
командних методів управління народним 
господарством (кін. 20-х —  3 0 -т і рр.)". Останні 
чотири роки викладає історію України, історію 
української та світової культури у Кіровоградському 
державному технічному університеті. Автор 9 
наукових с т а т е й . Досліджує соціально-економічний 
стан  України в 20— 30-х рр., історико-культурні 
процеси в сучасній Україні.

МАСОВИЙ ГОЛОД СЕРЕД 
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ В 1932—1933 рр. У

У 1932— 1933 рр. оповиті жахливим мороком, политі 
слізьми і кров’ю, назавжди залишаться в пам’яті нашого на-
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роду. Голодомор мільйонів співвітчизників, відданих на пота
лу збанкрутілим ідеям, досить широко висвітлений в україн
ській та зарубіжній історіографії. Об’єктом історичних дос
ліджень даного періоду є переважно українські селяни, на 
яких, перш за все було направлене вістря геноциду 1933 р. 
Однак, як свідчать історичні джерела, від голоду в цей період 
потерпали не тільки селяни, а й населення багатьох міст Ук
раїни, робітники промислових підприємств і залізничного 
транспорту. Внаслідок нестачі їжі значна частина залізнични
ків в 1932 — пер. пол. 1933 рр. гинули від голоду.

Географічне розташування мережі українських залізниць, 
а особливо Південно-Західної магістралі, межувало із основ
ними сільськогосподарськими районами, котрі особливо 
страждали у роки голодомору. На працівників українських за
лізниць у період лихоліття 1933 р. покладалася важка місія не 
продавати жителям сіл квитки за межі України, де намагали
ся знайти порятунок тисячі голодуючих1, підбирати на вокза
лах трупи померлих селян, що намагалися, але так і не змог
ли врятувати собі життя тощо2. З другої половини 1933 р. ук
раїнські залізничники змушені були ешелонами перевозити 
переселенців із Росії і Білорусії у “звільнені” під час голоду 
українські села3. Відтак і самі залізничники стали жертвами 
нелюдяного експерименту тоталітарної держави над власним 
народом.

Уже навесні 1932 р. на деяких залізничних вузлах України 
почали реєструвати випадки захворювань від недоїдання. За 
свідченням начальника Бобринецького експлуатаційного ра
йону Катерининської залізниці: “Робітники в переважній 
більшості голодують, харчуються різними покидьками, зби
рають минулорічну гнилу картоплю і буряк. Внаслідок такого 
стану на всіх станціях і особливо вузлах, відбуваються масові 
волинки як самих робітників, так і особливо їх сімей, шо до
ходять до фізичного насилля над працівниками ТСТ та погро
мів хлібних лавок”4.

Аналогічні події розгортались і в Жмеринському екс
плуатаційному районі, на якому, окрім масових нальотів 
на продуктові лавки та “жебракування дітей залізничників 
по квартирах відповідальних працівників”, зареєстровано 
декілька випадків відправлення в лікарню робітників за
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лізниці, які опухли від голоду5.
Матеріальний стан працівників залізничного транспорту 

погіршувався не тільки через недостатнє централізоване пос
тачання, а й внаслідок накладення державою продрозверстки 
на залізничників — власників присадибних ділянок.

Методи пошуку продовольства у залізничників нічим не 
відрізнялися від аналогічних дій на селі. Так, на Дебальців- 
ському вузлі Південної залізниці у березні—квітні 1932 р. 
міськрадою, місцевкомами і навіть лавками магазинів ТСТ 
було створено 38 бригад, які навперебій намагалися вилучити 
у сімей залізничників “надлишки” продовольства. При обшу
ках у робітників конфісковувалися такі “посівні матеріали”, 
як капуста, цукор, вермішель, сушені груші, борошно. За зу
мисне приховування 5 кг пшениці і двох ваз цукру було ареш
товано двох залізничників. Очевидно і те, що половина вилу
ченого у працівників Дебальцівського вузла розкрадалася са
мими членами бригад6.

Із загостренням хлібозаготівельної кризи восени 1932 р., 
ігноруючи постанову ЦВК і РНК СРСР від 17 серпня 1932 
р.. шо звільнила залізничників від сільськогосподарського 
податку, посилилося вилучення продовольства у працівни
ків залізничного транспорту. Так, у складача поїзда Васи
льєва на ст.Кортушино Південної залізниці забрали майже 
всю картоплю, зібрану ним на виділеному залізницею горо
ді. залишивши на п’ять членів його сім’ї 160 кг. У робітни
ка цієї ж станції Шугаєва забрали всю кукурудзу і навіть 10 
коробок сірників. Місцеві органи, налякані недвозначними 
погрозами з боку вищого політичного керівництва країни 
щодо незадовільних темпів хлібозаготівельної кампанії, ви
лучали продовольство навіть у тих залізничників, які не ма
ли присадибної ділянки і отримували продпайки у місцевих 
лавках ТСТ. У начальника ст.Радкодуб Зуєва, стрілочниці 
Полякової та ін. “реквізували”, щойно видані їм заборгова
ні ТСТ за декілька місяців продпайки. На Ворошиловград- 
ському вузлі пішли ше далі: залізничників, які мешкали у 
стаціонарних багатоквартирних будинках, зобов’язали у ра
хунок м’ясозаготівлі здати 40 кг м’яса, у той час як рента 
колгоспника по м’ясу складала 19 кг7.

435



Історія України:

Найбільш складна ситуація з "хлібозаготівлею” була на 
Південно-Західній залізниці. Незважаючи на численні пові
домлення із місць, звернення керівництва магістралі до 
РНК УСРР, ЦК КП(б)У, прокуратури УСРР тощо, вилучен
ня продовольства у сім’ях залізничників тривало й далі, а у 
деяких випадках набирало кримінального відтінку. Особли
во цинічно нехтували урядову заборону стягувати-сільсько
господарський податок керівники Одеської області8. У пра
цівника ст.Помічна Ковальчука М.Й. уповноважена бригада 
по хлібозаготівлі під час обшуку 14 січня 1933 р., не знай
шовши нічого, окрім 3 мішків жита і півмішка кукурудзи, 
підпалила хату, в якій згоріли семеро дітей і дружина заліз
ничника9. Такі випадки у практиці хлібозаготівельних бри
гад були непоодинокими.

Навесні 1933 р. у багатьох працівників українських заліз
ниць внаслідок недоїдання почали виявлятися ознаки безбіл
кового набряку. Затримки із виплатою зарплати, заборгова
ність і зменшення норм продовольчого постачання, реквізиція 
майже всіх продуктів харчування у тих залізничників, що ма
ли присадибні ділянки і не отримували продпайків є основни
ми причинами голоду, що охопив багатьох залізничників.

Найбільш чисельний прошарок працівників українських 
магістралей, що страждали від нестачі їжі, було зареєстрова
но на Південно-Західній залізниці. На 15 березня 1933 р. було 
виявлено 1386 чол., переважно працівників невеликих стан
цій, що потребували негайної госпіталізації. Велика кількість 
голодуючих залізничників знаходилася і на таких станціях як 
Київ — 100 чол., Фастів — 133 чол., Жмеринка — 50 чол.: 
Бобринець — 200 чол.; Одеса — 50 чол., Чернігів — 40 чол.19 
На 1 квітня 1933 р. кількість хворих збільшилася ще на 900 
чол. Разом із працівниками залізничного транспорту від вис
наження слабнули і їх діти. Від голоду на робочому місці по
мерло три залізничники11.

На Південній дорозі госпіталізовано 417 виснажених від 
недоїдання залізничників. Найбільша їх кількість працювала 
на станціях Дебальцеве та Ізюм12.

Звичайно, наведені нами цифри не досить точні. По-пер
ше, реєструвалися лише ті залізничники, які офіційно зверну-і 
лися в лікарню по допомогу. По-друге, ніхто не підраховував
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кількість смертей працівників українських залізниць та чле
нів їх сімей, якщо це сталося не на робочому місці. По-третє, 
лікарі в багатьох випадках в історії хвороби замість записів 
“голодне виснаження” або “безбілковий набряк” зазначали ін
ші діагнози13.

Наші припущення підтверджують і дві доповідні записки 
“Про випадки голоду серед залізничників” до ЦК КП(б)У від 
заступника парторга Катерининської залізниці Нікуліна і зас
тупника голови ДПУ УСРР Карлсона. Останній зазначав, що 
“на Катерининській магістралі встановлено 117 випадків зах
ворювань залізничників внаслідок голодного виснаження, в 
тому числі на Дніпропетровському вузлі — 55, на Меліто
польському — 21”14. Тоді як в інформації Нікуліна, складеній 
на місяць раніше (!) від повідомлення ДПУ, ми знаходимо ін
ші цифри. Тільки в Мелітополі “в лікарні знаходилося 83 за
лізничника, із них 16 вже померло”15.

Отже, наведені нами цифри щодо кількості людей, причет
них до роботи залізничного транспорту і потерпілих від голо
ду, є досить умовними та неточними. Вони дозволяють нам 
лише стверджувати, що голодомор 1932—*1933 рр., який охо
пив українське селянство, не оминув своєю чорною ходою і 
працівників українських залізниць. Кризові явища на початку 
30-х рр. посилили постійні затримки із виплатою заробітної 
плати і вкрай незадовільне постачання залізничників продо
вольством. Згаданий комплекс проблем призвів до того, що 
значна частина працівників залізничного транспорту України 
страждала від недоїдання.

Влітку 1933 р. внаслідок збільшення продовольчого поста
чання, відкриття їдалень для залізничників захворювання на 
безбілковий набряк вдалося локалізувати. Однак суттєвого 
збільшення централізованих фондів пром- і продтоварів для 
залізничного транспорту не відбулося. Як і раніше виконання 
планів постачання не перевищувало 60—70%16. Як і в мину
лі роки, на багатьох станціях періодично виникали перебої із 
постачанням продовольства17. Більшість залізничних їдалень 
знаходилася в антисанітарних умовах, а приготовані у них 
страви були непридатними до вживання18. Навіть на ст.Київ 
робітників примушували їсти руками. Неможливість придба
ти навіть за картками в магазинах ТСТ нижньої білизни, ми

437



Історія України:

ла тощо, призвело до того, що 8% залізничників страждали 
від різного роду паразитів19.

Лише у 1935 р. після ліквідації робітничої споживчої 
кооперації і передачі магазинів ТСТ на баланс міських торгів, 
постачання залізничників вирівнялося із рівнем постачання 
інших робітників народного господарства211 I II

I Центральний державний архів громадських об'єднань України 
(далі - ЦДАГО України). - Ф. 1, оп. 16, спр. 9. - Арк. 114-115: 
Центральний державний архів вищих органів влади (далі - ЦДАВО 
України). - Ф. 183, оп. 4, спр. 580. - Арк. 39, 43, 157.

2 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 20, спр. 6277. - Арк. 193, 198.
3 Там само. - Спр. 6392. - Арк. 5-219; там само. - Спр. 6583: 

Кульчицький С.В. Ціна "великого перлому". - К., 1991. - С. 354.
4 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 20, спр. 5350. - Арк. 152-153.
5 Там само. - Арк. 155-156.
6 Там само. - Спр. 5246. - Арк. 5-10.
7 Там само. - Спр. 6253. - Арк. 18.
8 Там само. - Арк. 106-109.
9 Там само. - Арк. 102.
10 Там само. - Спр. 6257. - Арк. 56.
II Там само. - Арк. 139, 142 зв.
12 Там само. - Арк. 142.
13 Там само. - Арк. 7.
14 Там само. - Спр. 6275. - Арк. 142 зв.
15 Там само. - Арк. 122.
16 Там само. - Спр. 6255. - Арк. 89.
17 Там само. - Спр. 6476. - Арк. 1.
18 Там само. - Спр. 6255. - Арк. 90.
19 Там само. - Спр. 6254. - Арк. 94.
20 Там само. - Спр. 6771. - Арк. 8.

438



маловідомі імена, події, факти

Жезицький Віктор Йосипович —  
аспірант відділу регіональних проблем історії Укра
їни. Народився у 1968 році у м.Кам'янець-Подільсько- 
му. У 1993 р. закінчив історичний ф а к у л ь т е т  
Кам'янець-Подільського педагогічного ун іверситету. 
У червні 1997 року захистив дисертацію кандидата 
історичних наук по темі: "Політичні репресії на По
діллі в 1920— 32-ті рр. загальні тенденції і регіо
нальні особливості (науковий керівник —  академік 
нан  України п.т.Тронько). Нині працює завідувачем 
кафедрою суспільних наук в Кам'янець-Подільському 
ліцеї-інтернаті. Автор більше 10 наукових праць. 
Досліджує репресивну політику на Поділлі.

ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ НА ПОДІЛЛІ 
НА ПОЧАТКУ 20-Х РР. XX СТ.

Трагічні наслідки політики "військового комунізму", що 
активно здійснювалася в роки громадянської війни, в прин
ципово нових умовах мирного розвитку країни початку 20- 
х років призводила до всезростаючої дестабілізації сус
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пільства, поглиблення його економічної та політичної кри
зи, посилення невдоволення з боку робітників і селян. Все 
це обумовлювало реальну загрозу втрати більшовиками 
своєї соціальної бази.

З огляду на це, єдино можливим засобом для відвернен
ня соціальної катастрофи, що насувалася на країну, було 
введення нової економічної політики, яка б гарантувала від
новлення економічного механізму, запровадження певних 
демократичних засад в суспільно-політичному житті.

Водночас цілком очевидним було і те, що створений у ро
ки громадянської війни репресивний механізм потребував 
суттєвого оновлення, пристосування його до нових умов 
розвитку країни. Це добре розуміли як у Кремлі, так і керів
ництво надзвичайних комісій на місцях. Вже в наказі від 8 
січня 1921 р. голова Всеросійської надзвичайної комісії 
Ф.Дзержинський звернув увагу підлеглих йому органів на 
необхідність відмови від непопулярних серед населення за
ходів, націлював їх на вироблення більш гнучких форм пов
сякденної роботи1.

Своєрідним "капітальним ремонтом" мала стати рефор
ма Всеросійської надзвичайної комісії, обумовлена рішен
нями вищого політичного керівництва.

Постановою політбюро ЦК РКП(б) від 1 грудня 1921 р. 
призначалася спеціальна комісія у складі Л.Каменєва, 
Д.Курського та Ф.Дзержинського, якій доручалося вироби
ти відповідні пропозиції щодо реформи.

Як визначило політбюро, вони мали полягати в тому, 
щоб: "а) звузити компетенцію Всеросійської надзвичайної 
комісії; б) звузити право арешту; в) призначити місячний 
термін для загального ведення справ; г) суди посилити; 
д) обговорити питання про зміну назви; є) підготувати і про
вести через ВЦВК загальне положення про зміни в плані 
серйозних пом'якшень"2 .

Як відомо, серед членів комісії не було єдиної думки що
до шляхів реформування Всеросійської надзвичайної комі
сії. Наприклад, колегія Всеросійської надзвичайної комісії 
на чолі з Ф.Дзержинським при підтримці наркома юстиції 
РСФРР Д.Курського займала більш помірковану позицію, 
пропонувала залишити в компетенції надзвичайних комісій
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справи про посадові злочини, розкрадання народного майна 
в особливо великих розмірах.

Заступник голови Всеросійської надзвичайної комісії 
І.Уншліхт обгрунтовував ідею обмеження функцій надг 
звичайних комісій боротьбою з контрреволюцією, але з 
тим, щоб залишити стару назву цього карального органу. 
Л.Каменєв пропонував доручати надзвичайним комісіям 
лише справи про політичні злочини, шпигунство, банди
тизм, охорону доріг і складів, а решту передати Наркома
ту юстиції. Близькою до позиції Л.Каменєва була позиція 
В.Леніна, який ставився до проведення реформи з винят
ковою увагою3.

Питання про реформування надзвичайних комісій було 
винесене 28 грудня на IX Всеросійський з'їзд Рад. Його де
легати, не стримуючись в похвалах на адресу надзвичайних 
комісій, підкреслюючи їх роль в класовій боротьбі пролета
ріату, врешті-решт, ухвалили рішення про необхідність 
вжиття дієвих заходів в напрямку звуження їх компетенції і 
посилення законності4.

Спираючись на вищезазначене рішення, ВЦВК своєю 
постановою від 6 лютого 1922 р. розформував Всеросійську 
надзвичайну комісію та її органи на місцях, натомість утво
ривши при НКВС РСФРР Державне політичне управління 
(ДПУ)5 .

Згодом рішення, прийняті у Москві, були продубльова
ні і в Україні. Керуючись директивами ЦК РКП(б), політ- 
бюро ЦК КП(б)У на своїх засіданнях 13 і 15 лютого 1922 
р. розглянуло питання про реорганізацію органів Всеукра
їнської надзвичайної комісії. 15 лютого на основі доповіді 
В.Манцева було прийняте рішення перебудувати органи 
по боротьбі з контрреволюцією в Україні так, як це було 
зроблено в РСФРР, т.б. створити замість Всеукраїнської 
надзвичайної комісії Державне політичне управління у 
складі НКВС УСРР. Наркомом внутрішніх справ республі
ки був затверджений В.Манцев. 10 березня 1922 р. полит
бюро ЦК КП(б)У знову розглянуло питання про реоргані
зацію ВУНК.

Спеціальній комісії у складі М.Скрипника, В.Манцева та 
М.Вєтошкіна було доручено розробити проект декрету з да
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ного питання. Представлений останньою документ був 
схвалений політбюро ЦК КП(б)У 17 березня 1922р.6

22 березня 1922 р. була прийнята постанова ВУЦВК про 
ліквідацію Всеукраїнської надзвичайної комісії і організа
цію Держполітуправління. Таким чином, як правильно заз
начає І.Усенко, новий орган державної безпеки вже не роз
глядався як надзвичайний і тимчасовий, який навіть не був 
передбачений конституцією, а включався через НКВС в за
гальну систему радянської державності7.

Важливим моментом проведеної реформи стало позбав
лення органів ДПУ судових функцій. Однак, як з'ясувалось, 
подібне становище існувало недовго. Вже 9 березня 1922 р. 
політбюро ЦК РКП(б), заслухавши доповідь Уншліхта, зат
вердило постанову такого змісту: "Прийняти наступну про
позицію Уншліхта: надати ДПУ право безпосередньої роз
прави: а) з особами, викритими у збройних пограбуваннях, 
кримінальниками, рецидивістами, спійманими із зброєю; б) 
заслання в Архангельск і ув'язнення в Архангельську під
пільників - анархістів і лівих есерів...8 Через деякий час 
27 квітня 1922 р. політбюро ЦК ВКП(б) надало Держполі- 
туправлінню право розстрілу бандитських елементів безпо
середньо на місці злочину, а також висилки кримінальних 
злочинців9.

В Україні, на відміну від Росії, органи Державного полі
тичного управління не мали права на позасудові репресії. 
Тут спрацьовував інший механізм, винайдений і апробова
ний в роки громадянської війни - надзвичайні трійки з пра
вами революційних трибуналів.

За трійками, куди входили командир військової частини, 
представники партійного комітету та органів Всеукраїн
ської надзвичайної комісії - Державного політичного управ
ління УРСР, залишалось право застосовувати вищу міру по
карання, брати заручників тощо.

Цікавий факт наводить І.Усенко. Коли Постійна нарада 
по боротьбі з бандитизмом при Раднаркомі УСРР на почат
ку лютого 1923 р. запропонувала наркому юстиції О.Скрип- 
нику підготувати відповідний нормативний документ щодо 
діяльності надзвичайних трійок, останній заявив, що подіб
не доручення як таке, що пропонує наркому юстиції узако
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нити протизаконні дії (розстріли заручників, тощо), не може 
бути прийняте ним10.

Досить ефективно діяла в Україні у відповідності з 
постановою ВУЦВКу від 17 липня 1922 р. система надзви
чайних сесій, які проводили військові відділення губерн
ських революційних трибуналів. При цьому обмежувалось 
право підсудного на касаційну скаргу, встановлювався пев
ний режим таємності. Після ліквідації в ході судової рефор
ми революційних трибуналів (грудень 1922 р.) надзвичайні 
сесії скликалися при губернських судах.

Як і в Російській Федерації поступово розширювались в 
правах і органи ДПУ України. Проходило все це на тлі ре
ального обмеження прокурорського нагляду, будь якого кон
тролю з боку радянських органів. Система подвійної підлег
лості вищестоячим органам і Радам спрацьовувала лише в 
одному напрямі. Саме тому в діяльності органів Держполі- 
туправління республіки протягом тривалого часу зберігали
ся і навіть набували поширення такі ганебні пережитки не
далекого минулого, як інститути заручників, відповідачів, 
десятихатників, які бралися з числа заможнього населення.

З утворенням СРСР певні зміни відбулися і в структурі 
органів ДПУ. В листопаді 1923 р. розпочало свою роботу 
Об'єднане державне політичне управління СРСР. Його но
вий офіційний статус мало нагадував попередній. Так, якщо 
раніше органи ДПУ входили до складу НКВС, то ОДПУ 
підпорядковувався безпосередньо союзному Раднаркому. 
Аналогічним чином були перебудовані республіканські 
Державні політичні управління, в т.ч. в Україні. їх голови 
набували самостійності, входили до складу уряду з правом 
дорадчого голосу. Дуже скоро цей дорадчий голос став ви
рішальним. Більше того, керівництво ДПУ з часом взагалі 
стало ігнорувати уряд, відмовляючи останньому в представ
ленні на узгодження власної документації, планів, звітності. 
Зокрема в жовтні 1924 р. член колегії ДПУ УСРР М.Бис- 
трих, посилаючись на централізоване фінансування і специ
фіку оперативної роботи, відмовлявся подати на розгляд 
уряду план діяльності ДПУ на наступний 1925 р. Аж ніяк не 
змінилася ситуація на краще і в майбутньому11.

Майже безконтрольними в структурі ОДПУ та республі
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канських Держполітуправлінь залишалися Особливі наради 
та судові трійки. Зокрема, контроль за діяльністю Особливої 
наради при ОДПУ СРСР, що мала право засуджувати грома
дян до заслання, вислання і ув'язнення на термін до трьох 
років, повинен був здійснювати ЦВК СРСР. Однак, як свід
чили документи, Центральний Виконавчий Комітет Союзу 
РСР безвідмовно підтверджував всі подані йому пропозиції.

Аналізуючи діяльність Всеросійської та Всеукраїнської 
надзвичайних комісій, органів ОДПУ СРСР в умовах мир
ного розвитку подій, не можемо не помітити певних змін, 
які відбувалися на новому історичному рубежі.

Однак, ці зміни, на наш погляд, мали здебільшого косме
тичний характер і аж ніяк не торкалися основоположних 
принципів їх функціонування. Змінювались лише форми та 
методи роботи органів державної безпеки, які ставали 
більш витонченими і гнучкими.

У вже згаданому нами наказі від 8 січня 1921 р. Ф.Дзер- 
жинський так повчав своїх підлеглих: "...Боротьба з підпіль
ними організаціями есерів, що готують повстання або теро
ристичні акти, ловіння політичних чи економічних шпигу
нів вимагає тонких прийомів роботи, внутрішнього інфор
мування тощо. Старими методами, масовими арештами і 
репресіями, цілком зрозумілими в бойовій обстановці, при 
зміні положення, ЧК буде лише лити воду на контрреволю
ційний млин, збільшуючи масу невдоволених".

Що ж радив в даному випадку голова Всеросійської над
звичайної комісії? Його рецепт був простим і зрозумілим: 
"Всіх підозрілих, що можуть взяти участь в активній бо
ротьбі, безпартійних офіцерів або осіб правоесе-рівського, 
махновського чи тому подібного спрямування необхідно 
тримати на обліку, з'ясовувати, перевіряти"12 .

Таким чином, зусиллями органів державної безпеки ок
реслювався контингент політично неблагонадійних осіб, 
які постійно перебували під їх всевидячим оком. Частина 
з них розглядалася як надійний резерв для фабрикації гуч
них політичних справ, проведення повчальних політичних 
процесів.

У 1921-1922 рр. з самих різних населених пунктів По
дільської губернії, як і інших губерній України, надходили
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тривожні звістки про арешти колишніх військовослужбов
ців царських і білогвардійських армій, національних фор
мувань, старої інтелігенції, працівників органів державного 
управління Центральної Ради, Гетьманщини, Директорії. ’

Зокрема, Балтського повіту торкнулася справа підпільної 
білогвардійської організації, до якої входили колишні офіце
ри, "що втерлися в довіру до радянської влади".

Всього у цій справі було заарештовано понад 100 керів
ників і кілька сот рядових членів13.

В Ново-Ушицькому повіті в лютому 1921 р. політичним 
бюро було викрито місцеве відділення "Союзу російського 
народу", яке нібито ставило за мету об'єднати контрреволю
ційно настроєних селян. У згаданій справі притягались до 
відповідальності В.Самборник, Е.Масковчук, В.Круг та ін. 
Причому за висновком уповноваженого політбюро Ново-У- 
шицького повіту Княжина, керівника вищезгаданої органі
зації належало засудити до вищої міри покарання без "нія
кої поблажливості"14.

Подібні контрреволюційні формування викривались і в 
інших повітах губернії. Зокрема, в досліджуваний період 
були викриті осередки "Південно-західної групи наддніс
трянської повстанської дивізії", "Петлюрівська організація в 
24 кавполку, інші підпільні організації1*.

Всеукраїнського розголосу набула справа підпільної на
ціоналістичної організації в Ольгополі, яка нібито мала свої 
відгалуження в ряді губерній, а також Проскурівські, Моги- 
лівські, Жмеринські, Ямпільські, Кам'янець-Подільські та 
інші осередки, викриті Подільською губернською надзви
чайною комісією16.

Одночасно з цим центральним апаратом ДПУ була роз
громлена т.з. "Центральна залізнична організація", шо гру
пувалася по лінії залізниці Київ-Жмеринка, мала Мотови- 
лівський, Білоцерківський, Жмеринський та ряд інших 
дрібних "повстанкомів", організацій, осередків тощо17.

У березні 1922 р. Київська губернська надзвичайна комі
сія виявила новий "петлюрівський центр" - Козачу раду 
Правобережної України", яка діяла в кількох губерніях Ук
раїни. У цій справі було заарештовано понад 600 осіб 18.
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П'ять осередків "Козачої ради" було викрито на Поділ
л і19. Восени 1922 р. надзвичайна трійка засудила до страти 
заарештованих жителів Летичівського, Літинського, Волко- 
винецького, Вінковецького повітів, які входили, за виснов
ком слідства до підпільної повстанської організації20 .

Нерідко ініціаторами репресій своїх же громадян висту
пали місцеві сільські Ради та комітети незаможних селян. 
Ось, що писали 19 жовтня 1922 р. до Подільського губчека 
учасники зборів, спеціально зібраних Радовецькою сільра
дою та комбідом: "...Для того, щоб Радовецько-Овсянецька 
волость могла звільнитись від контрреволюції раз і назав
жди, сількомбід і сільрада наполягають стерти з лиця землі 
з числа заарештованих 22 осіб - Гіренка Ничипора, Глущен- 
ка Филимона, Савчука, Дмитра та інших. Товариші борці з 
надзвичайної трійки, ми, місцева влада, не знаємо всіх дета
лей звинувачення всіх заарештованих вами осіб, але навіть 
по тому, що нам вдалося довідатись, ми вирішили прийти 
вам на допомогу і бути разом чистими перед революцією, і 
тому вважаємо, що рука не повинна похитнутись, наполяга
ємо розстріляти всіх названих в нашій постанові". В той же 
день співробітниками Кам'янець-Подільської надзвичайної 
комісії прохання місцевої влади було виконано21.

Своє місце в боротьбі з контрреволюційними організаці
ями шукали місцеві партійні комітети. Наприклад, в рішен
ні Кам’янець-Подільського повітового партійного комітету 
від 21 жовтня 1921 р. говорилося "...розробку справ у 
Кам'янці вести об'єднаними зусиллями парткомів, НК і 
особливих відділів"22 .

Наведені приклади дають підстави для таких висновків: 
по-перше, вони засвідчують наявність на Поділлі масового 
національного руху, який чинив опір заходам радянської 
влади; По-друге, вони ще раз продемонстрували неготов- 
ність радянської влади йти на будь-які компроміси. 1

1 Из истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии. 1917- 
1921 гг. Зборник документов. - М., 1958. - С.418-420.

2 В.И. Ленин и ВЧК. Сборник документов (1917 - 1922). -
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С.539.
3 Усенко И.Б. Внесудебная репрессия. Как это начиналось// 

Коммунист Украины. - 1990. -№2. - С.44.
4 В.И.Ленин и ВЧК. Сборник документов (1917-1922). - С.545.
5 Там само. - С.551-552.
6 Маймескулов А.Н., Рогожин А.И., Сташис В.В. Всеукраин- 

ская чрезвычайная комиссия 1918-1922. Харьков, 1990. - С.118- 
119.

7 Усенко И.Б. Вказ. праця. - С.44.
8 Волкогонов Д.А. Тріумф і трагедія (Політичний портрет 

Й.В.Сталіна). В 2-х кн. - Кн.ІІ. - 4.2. - К., 1989. - С.172.
9 Усенко И.Б. Вказ.праця. - С.46.
10 Там само. - С.46.

Там само. - С.46.
. 12 На защите революции. Из истории Всеукраинской Чрезвы

чайной комисии. 1917-1922 гг. Сборник документов и материалов.
- К., 1971. - С.210-211. • .

13 Там само. - С. 191-192.
14 Архів УСБУ по Хмельницькій області. - Спр.П.27340. - 

Арк. 68.
15 Державний архів Служби безпеки України (далі ДА СБУ).

- Спр. 254. - Арк.72.
^  На защите революции. Из истории Всеукраинской Чрезвы

чайной комиссии. 1917-1922 гг. - C.339-34L
17 Там само.
18 Маймескулов А.Н., Рогожин А.И., Сташис В.В. Вказ. пра

ця. - С.254.
19 Архів УСБУ по Хмельницькій області. Рукопис М.Е.Шамі- 

льова. - Т.1. - Арк.56.
2^ Там само. - Арк.156-156.
21 Архів УСБУ по Хмельницькій області. - Спр. 261115/20116. 

Речові докази.
22 Державний архів Хмельницької області (далі ДАХмО). - 

ФД, опЛ, епр.17. - Арк. 6-10.
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Наберухін Аркадій Ісайович - 
Народився 1937 року на Хмельниччині. У 1960 році 
закінчив Московський історико-архівний інсти
тут. З 1960-64 р. науковий співробітник Архівного 
відділу та Центрдержархіву калмицької арср  , у 
1964-1965 рр. - аспірант  київського університету  
ім. Т.Шевченка. 3 1966-1992 рр. - старший науковий 
співробітник Науково-дослідного інституту сус
пільних наук Калмицької АРСР. 1971 року захистив 
кандидатську дисертацію, 1979 року одержав нау
кове звання старшого наукового співробітника.. 
Заслужений діяч науки калмицької АРСР (1987 р.). З 
1992 року по 1998 рік перебуває на посаді старшого 
наукового співробітника, відділу регіональних 
проблем історії України Інституту історії України 
н а н  України. Автор понад 80 наукових праць, коло 
наукових інтересів: міжнаціональні відносини, аг
рарне питання, воєнна історія, джерелознавство 
т а  архівознавство (переважно ХІХ-ХХ cm.).

1944 РІК: ДЕТАТАРИЗАЦІЯ КРИМУ

В травні 1944 року тоталітарний режим в СРСР вчинив 
черговий злочин в галузі національних відносин. Цього ра
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зу він був спрямований проти кримських татар. Цілий народ 
був ошельмований і пограбований, позбавлений політичних 
і громадських прав, насильницьки висланий зі своєї істо
ричної батьківщини й кинутий на заслання. Ніч з 17 на 18, 
травня, коли почалось здійснення цієї акції, стала і лишаєть
ся сьогодні найзловіснішою віхою в історії кримськотатар
ського народу.

Відомо, що в роки Великої Вітчизняної війни депортації 
кримських татар передували подібні ж репресивні заходи 
щодо інших народів Радянського Союзу: карачаївців, кал
миків, чеченців, інгушів і балкарців, деяких національних 
меншин. Відомо також, що депортації окремих етнічних 
груп практикувалися в СРСР ще до війни. Політичні утиски 
останніх почали наростати з кінця 20-х років, значно поси
лились у 30-ті, а Друга світова війна перетворила їх на 
справжній геноцид. Доба Великої Вітчизняної війни, війни 
вцілому дійсно визвольного характеру, як це не парадок
сально, спричинилася позбавлення певними народами Ра
дянського Союзу територій їхнього традиційного прожи
вання, тобто вітчизни в первинному значенні цього слова.

Таким чином, ми повинні відразу зауважити, що шукати 
причини виселення кримських татар з Криму та інших на
родів з територій їх традиційного мешкання тільки в тих 
обставинах і умовах, що їх викликала війна, було б історич
но невірно. Війна дала лише додатковий, хоча й могутній, 
поштовх вже випробованому методу каральної політики. 
Тому раз і назавжди треба відкинути універсалізм твер
дження, ніби причиною депортації кримських татар та ін
ших репресованих народів була їх (чи їх частини) зрада 
батьківщини, співробітництво з фашистськими загарбника
ми. Справа, слід вважати, полягає значно глибше, й дуже 
гарно, що сучасні історичні розвідки і дослідження помалу 
починають розмотувати клубок застарілих, в значній мірі 
міфологізованих уявлень.

Очищена від будь-яких міфів історія кримських татар, в 
тому числі її період, пов’язаний з депортацією і засланням, 
дасть змогу, як ми сподіваємось, зробити й необхідний вне
сок в розробку нової, по-справжньому наукової концепції іс
торії українського народу і України, включаючи Крим. Вті

449



Історія України:

лення у фактологічну канву історичних подій така концеп
ція допоможе подолати з часом численні пересуди й уперед
ження, притаманні масовій свідомості. Ці завдання вимага
ють дбайливого перегляду історії українсько-кримських 
взаємовідносин з часів середньовіччя до кінця XX століття, 
ставлення Російської імперії до цих відносин, особливо ко
ли мова йшла про національне самовизначення, захист, по
будову чи відбудову державності як українського, так і 
кримськотатарського народів.

Що стосується історичного аналізу трагедії кримсько-та
тарського народу 1944 року, то перші кроки у цьому нап
рямку вже зроблені. Завдяки публікації документальних ма
теріалів і виходу у світ написаних на їх базі статей і брошур 
цілого ряду авторів-дослідників цієї проблеми, обговорення 
її на наукових конференціях, ми маємо на сьогодні досить 
правдиву загальну картину підготовки й здійснення акту де
портації кримських татар. В українських виданнях вона 
найповніше відображена у статті відомого російського істо
рика М.Ф.Бугая “Депортація кримських татар у 1944 р.”1.

Конкретно-фактологічний перебіг подій, з яких складав
ся зміст депортації кримськотатарського народу, був такий. 
10 травня 1944 р. верховний головнокомандуючий збройни
ми силами СРСР Й.Сталін видав наказ № 262. В ньому спо
віщалось про оволодіння військами 4-го Українського фрон
ту під командуванням Ф.Толбухіна містом Севастополь. 
“Тим самим, - говорилося в наказі, - зліквідоване останнє 
вогнище опору німців в Криму. Крим повністю очищений 
від німецько-фашистських загарбників”2. Насправді ще до 
12 травня точилися бої західніше Севастополя, в районі 
Херсонесу, і наказ був підписаний з великим поспіхом, оче
видно, між 0 і 1 годинами ночі, бо вже о першій годині над 
Москвою пролунав салют у 24 залпи з 324 гармат. Грім пе
реможного салюту став для “вождя народів” і каральних ор
ганів довгожданим сигналом до розгортання масової опера
ції проти кримських татар. Відразу, не гаючи часу, того ж 10 
травня, Л.Берія надіслав Сталіну листа з проектом постано
ви Державного комітету оборони “про виселення всіх татар 
з території Криму”. Наступного дня, 11 травня, постанова 
ДКО була прийнята3.
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Безумовно, лист Берії Сталіну і постанова Державного 
комітету оборони лише остаточно оформляли заздалегідь 
обговорене рішення. Про це переконливо свідчать опублі
ковані документи. Берія повідомляв, наприклад, що питан- ’ 
ня про розселення підлягаючих депортації татар вже погод
жено з першим секретарем ЦК КП(б) Узбекистану У.Юсу- 
повим. Звичайно, на це погодження повинен був витраче
ний певний час до 10 травня і само воно могло статися ли
ше з дозволу чи за безпосередньою вказівкою Сталіна. Не 
може бути сумніву і в тому, що доля депортованих народів 
Північного Кавказу, в тому числі тюрко-мусульманських-ка- 
рачаївців і балкарців, могла б обминути кримських татар.

Більш того, кримськотатарський народ став, так би мови
ти, кандидатом у депортанти задовго до того, як були висла
ні народи Північного Кавказу і ліквідовані їхні автономії 
(крім кабардинців та осетинів). Кримська АРСР першою з 
автономних республік Радянського Союзу була окупована 
фашистами. А коли в травні 1942 р. повстала реальна загро
за вторгнення німецько-румунських військ з Криму через 
Керченську протоку на Таманський півострів, Державний 
комітет оборони постановив виселити з Краснодарського 
краю усіх німців, румун, кримських татар та іноземних під
даних греків4. “Покарати” основну масу кримських татар 
було тоді неспроможно, і ось чому Сталін та його оточення 
чекали нагоди, коли можна буде репресувати не малу кіль
кість кримських татар, а увесь кримськотатарський народ.

Цей час став наближатися після Сталінградської битви, 
вигнання окупантів з Північного Кавказу, Кубані, Дону, Пів
денної України. Скасування у 1941 р. автономії німців По- 
волжжя. наприкінці 1943 р. автономії карачаївців і калми
ків, на початку 1944 р. - чеченців, інгушів та балкарців 
“удосконалило” методи національної політики тоталітариз
му. Якщо у 30-ті роки були ліквідовані усі національні адмі
ністративно-територіальні райони, то тепер черга дійшла до 
ліквідації тих автономних областей і республік, корінне на
селення котрих звинувачувалось у колабраціонізмі й підля
гало виселенню. Цей процес завершився депортацією з 
Криму татар, греків, болгар і вірменів у травні-липні 1944 р.
З деяким запізненням Постановою Президії, Верховної Ра
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ди СРСР від ЗО червня 1945 р. Кримська АРСР перетворю
валася у звичайну область.

Запланованість цих жорстоких заходів поволі перестава
ла бути таємницею для близьких до уряду суспільних кіл. 
Про це свідчить проект створення в Криму Єврейської соці
алістичної республіки, якогось різновиду “радянської Па
лестини”. З такою пропозицією 15 лютого 1944 р. звернув
ся до Сталіна Єврейський антифашистський комітет за під
писами своїх провідних членів С.Міхоелса, Щ.Енштейна та 
І.Фефера5. Комітет намагався відновити й великомасштабно 
поширити колишню практику переселення у Крим з різних 
місцевостей СРСР “трудящих землеробів євреїв”, що у 20- 
30-ті роки викликало протидію багатьох діячів Кримської 
АРСР, зокрема голови її Центрального виконавчого коміте
ту Велі Ібраїмова.

До створення в Криму Єврейської республіки, як відомо, 
справа не дійшла, не в останню чергу тому, що в офіційній 
політиці зростали рецидиви антисемітизму. До речі, через 
чотири роки проект був використаний проти Єврейського 
комітету для обвинувачення його в сіонізмі, антирадянській 
пропаганді та шпигунстві. Але саме появлення проекту є 
покажчиком того, до яких викривлень могла за сталінської 
доби піднестися фантазія в справі національних питань, а 
цілий рік вагання з переглядом адміністративного статусу 
Криму наводить на думку, що його територія резервувалась 
для якихось національно-політичних комбінацій, звичайно, 
вже за відсутністю татар.

Отож повернемося до конкретних фактів детатаризації 
Криму. 8 квітня 1944 р. почалася кримська наступальна опе
рація Червоної Армії - “третій сталінський удар”. Наступ 
з ’єднань діючої армії супроводжувався оперативно-чекіст
ськими заходами наркоматів внутрішніх справ і державної 
безпеки (більш ніж 8 тисяч оперативних працівників), опе
рація забезпечувалася частинами внутрішніх і прикордон
них військ НКВС (всього біля 20 тисяч людей). Метою цієї 
операції згідно з наказом наркомів внутрішніх справ і дер
жавної безпеки, підписаного Л.Берією та В.Меркуловим 13 
квітня, було очищення території Криму від “агентів шпи
гунських резидентур німецьких та румунських розвідок і
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контррозвідувальних органів, зрадників батьківщини й зап
роданців, активних посібників і ставлеників німецько-фа
шистських окупантів, учасників антирадянських організа
цій, бандитських формувань та інших антирадянських еле
ментів, які надавали допомогу окупантам”6.

Перелічені категорії “антирадянських елементів”, якщо 
саме проти них була скерована операція, являли собою для 
держави насправді неабияку небезпеку. Акції проти анти
державних, зрадницьких елементів, хоча й не такі масштаб
ні, здійснює кожна з воюючих сторін при визволенні своєї 
території від ворожих військ. Не був винятком і Радянський 
Союз. Це були в своїй основі захисні заходи. На 16 травня, 
як повідомляв Берія Сталіна і Молотова, з числа антирадян
ських елементів було заарештовано 6.452 чоловіки (з них 
657 шпигунів), крім того затримано для подальшої перевір
ки 7.339 чоловік'.

Національний склад як заарештованих, так і затриманих 
не вказувався. Цей факт слід особливо підкреслити, бо він 
відбивав об’єктивну реальність наявності у Криму серед 
зрадників не тільки кримських татар, а і представників ба
гатьох національностей, які там мешкали, включаючи росі
ян, українців та інших. Національний момент тут не відігра
вав істотної ролі, на першому плані була антидержавна ді
яльність конкретної особи. Інакше кажучи, ця операція в ці
лому не була суто антитатарською.

Якби не існувало урядової змови проти кримсько-татар
ського народу, на цьому й повинні були закінчитися репре
сії у Криму. Але вже був виданий згаданий вище наказ ДКО 
від 11 травня, який передбачав розпочати 20-21 травня слі
дом за першою другу операцію. Фактично до неї приступи
ли за 2-3 дні до визначеного строку. Обома операціями ке
рували одні й ті ж люди - замнаркома держбезпеки СРСР 
Б.Кобулов, замнаркома внутрішніх справ СРСР І.Серов, 
нарком внутрішніх справ Кримської АРСР В.Сергієнко та 
нарком державної безпеки Кримської АРСР П.Фокін, брали 
участь тії ж чекістські та військові контингенти. По суті 
обидві операції злилися в одну, проведену у два етапи. Тому 
можна припустити, що й на першому етапі цієї двоєдиної 
операції кримським татарам приділялась більш пильна ува-
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га, ніж іншим національностям.
Операція по виселенню кримських татар з місць їхньо

го мешкання, включаючи доставку на залізничні станції 
для завантаження у вагони, була проведена блискавично. 
Згідно з офіційними даними, її розпочато на зорі 18 трав
ня, а о 16-тій годині 20 травня закінчено. В порівнянні з 
первинним планом, що був розрахований на 11-12 днів, 
вона зайняла приблизно 2,5 доби. Очевидно, тут добре 
згодився досвід попередніх депортацій, а також бажання 
Берії продемонструвати Сталіну необмежені спроможнос
ті каральних органів.'

Якими ж були масштаби цієї операції? В літературі вже 
зверталась увага на відносну неточність статистики НКВС і 
НКДБ8. При ознайомленні з доступними матеріалами відра
зу впадає в вічі, суперечливість багатьох цифрових даних і 
штучна вигаданість деяких з них. На жаль, для аналізу ми 
маємо лише узагальнюючі відомості, первісні матеріали 
про виселення кримських татар з кожного села, району, міс
та, завантаження у кожний ешелон поки що закрито.

Нагадаємо, що на 16 годину 20 травня 1944 р. було зафік
совано 180.014 виселених, з них 173.287 чоловік завантаже
но у 63 ешелони й відправлено до місць призначення. Ос
танні 4 ешелони передбачалося вирядити до кінця того ж 
дня. “Крім того, - доповідали Кобулов і Серов з Сімферопо
ля Берії у Москву, райвиконкоми Криму мобілізували 6 тис. 
татар призовного віку, котрих за нарядами Головупроформу 
Червоної Армії направлено у міста Гур’єв, Рибінськ і Куй- 
бишев. З числа направлених за Вашою вказівкою в розпо
рядження тресту “Москвавугілля” 8.000 чол. спецконтин- 
генту, 5.000 чол. є татари”. Далі робиться підсумок: “Таким 
чином, з Кр.АРСР вивезено 191.044 особи татарської націо
нальності’*  Ця цифра - найбільша з узагальнюючих даних. 
Вона фігурує у багатьох наукових працях.

Підроблені цифри у 191.044 чол. не викликає сумніву. 
Вона була створена, як видно з наведених рядків, шляхом 
немудрячого додатку до відносно точної цифри 180.014 
двох дуже приблизних, округлених цифр у 6.000 і 5.000 чо
ловік, що за правилами статистичних підрахунків непри
пустимо. Здобута таким чином цифра у 191.014 осіб була
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потім трохи збільшена до 191.044. Але й вона не може вва
жатись максимальною. Сюди треба додати 5.989 чоловік, за
арештованих як "антирадянські елементи”10 на першому і 
другому етапах операції. Хоча ці “елементи” не депортува-’ 
лися разом з основною масою татарського населення, а пот
рапили спочатку до тюрем, вони кінець кінцем були також 
вислані з Криму, мабуть, за винятком розстріляних. Отже, 
загальна кількість депортованих кримських татар дорівню
вала не менш як 197 тис. чоловік, наближаючись до 200 ти
сяч. В деяких публікаціях можна побачити близько до цього 
числа цифру у 198 тис. депортованих11.

Є ше одна узагальнююча цифра виселених з Криму татар 
- 183.155 чоловік. Вона вважається в літературі мінімаль
ною12 і веде своє походження з доповідної записки Берії 
Сталіну, написаної на початку липня 1944 р. З тексту запис
ки випливає також, що під час депортування не було жодно
го смертного випадку, бо, як писав нарком внутрішніх 
справ, з цих 183.155 чоловік “всі татари до місць розселен
ня прибули і розселені в областях УзбРСР - 151.604 чол. В 
областях РРФСР згідно з постановою ДКО від 21 травня 
1944 р. - 31.551 чол.”13 Навряд чи можна повірити в таку 
ідилічну картину, щоб з усіх виселених всі без винятку при
були на місця. Твердження- “всі татари до місць розселення 
прибули” - суперечить, наприклад, іншому офіційному пові
домленню про 191 чоловіка, померлого в ешелонах, які пря
мували з Криму до Узбекистану1̂ . Але й така невелика чи
сельність людських втрат здається нейморвіною.

Безумовно, ми знов натрапляємо тут на підробку фактів. 
Насправді, слід вважати, 183.155 чоловік - це більш-менш 
вірогідна чисельність не висланих, а саме прибулих до 
місць спецпоселення. Про це свідчить зокрема демографіч
на розшифровка привезених до Узбекистану депортантів 
(26.749 чоловіків, 53.537 жінок. 71.318 дітей) та їх закріп
лення за колгоспами (87.116), радгоспами (30.315), промис
ловими підприємствами і будовами (34.173)15. Складення 
обидвох рядків цифр становить в сумі в кожному випадку 
151.604 чоловіки.

Це, так би. мовити, побічне свідчення, але є й безпосеред
нє. Чисельність доставлених до Узбекистану 151,6 тис., до
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п’яти областей і однієї автономної республіки РРФСР 31,4 
тис., а загалом понад 183 тис. кримських татар прямо вказу
вали в своєму рапорті ще за місяць до доповідальної запис
ки Берії Сталіну начальник 3-го відділу НКДБ СРСР Міль- 
штейн і, що дуже важливо, начальник відділу перевезень 
ГКВС СРСР Аркадь’єв16.

Якщо наші підрахунки правильні, то не важко дійти вис
новку, що різниця між вивезеними 191.044 і розселеними в 
Узбецькій РСР і РРФСР спецпоселенцями дасть мінімальну 
кількість людських втрат під час перевезення в залізничних 
ешелонах - 7.889. До речі, саме така цифра зустрічається в 
деяких західних виданнях17.

Отже, 7.889 смертних випадків, але аж ніяк 191. Остання 
цифра була, наймовірніше, штучно "вирахувана” обліку- 
вальниками з НКВС чи НКДБ як одна тисячна (0,1%) від 
офіційного числа всіх завантажених на залізничних станці
ях Криму - 191.044 чоловік. Насправді ж людські втрати 
становили не менш як 4,1% (7.889 від 191.044), тобто в офі
ційній, навіть закритій статистиці вони були зменшені при
наймні в 40 разів.

Ще раз наголосимо: всі наведені вище вихідні цифрові 
дані одержані нами з офіційних документів. Саме на їхній 
підставі зроблено висновки щодо чисельності вивезених з 
Криму і прибулих на спецпоселення кримських татар, а та
кож про людські втрати серед них під час депортування. В 
літературі зустрічаються й інші дані, що спираються на до
сить умоглядні підрахунки. Ці дані дуже відрізняються від 
офіційних у бік завищення всіх без винятку цифр і виходять 
з постулату фальсифікації демографічної статистики 30-х 
років, зокрема надзвичайно занижених відомостей про чи
сельність кримських татар у всесоюзному перепису насе
лення 1939 року. Найбільшу цифру вивезених з Криму татар 
подають дослідники, зв’язані з кримськотатарським націо
нальним рухом, - 423 тис. чоловік (за переписом 1939 р. в 
Криму проживало всього 218.179 кримських татар), а по
мерлих в дорозі і в півтора перших роки спецпоселення - 
195.471 чоловік (46,2%)*°. Для порівняння вкажемо, що за 
офіційними даними з усіх 228.392 чоловік, вилучених з 
Криму національних контингентів (кримські татари, болга
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ри, вірмени, греки) до 1948 р. вмерло на спецпоселенні 
44.125 чоловік*9 (19,4%).

Таким чином, чисельність померлих в дорозі і в перші 
роки спецпоселення кримських татар за офіційними данимй 
та неофіційними підрахунками відрізняється більше ніж у 
два рази. Істина, на наш погляд, має лежати десь посереди
ні. Пошуки нових історичних джерел та подальші наукові 
дослідження допоможуть пролити світло на цю проблему. 
Проте й доступні на сьогодні матеріали малюють жахливу 
картину національної трагедії, суть і розміри якої ретельно 
приховували каральні органи та виша влада країни.

Насильницьке переміщення кримаськотатарського наро
ду з споконвічної батьківщини до Середньої Азії та інших 
місцевостей Радянського Союзу супроводжувалося його то
тальним пограбуванням. Фактично конфісковувалося (хоча 
слово "конфіскація” офіційно не вживалось), усе рухоме й 
нерухоме майно депортантів. Кожній родині дозволялося 
взяти з собою як це обумовлювалося постановою ДКО від 
11 травня 1944 р., лише “особисті речі, одяг побутовий ін
вентар, посуд та харчі в кількості до 500 кг”20.

На практиці оце саме “до” виявлялося як правило вкрай 
обмеженим і залежало перед усе від злої чи доброї волі кон
воїрів. До того ж несподіваність звістки про виселення і ко
роткий час зборів приголомшуюче впливали на мешканців, 
які в розгубленості не мали уявити собі, шо брати з собою в 
першу чергу. Грошей майже ні у кого не було: всі заощад
ження були розстрачені під час окупації, а рештки “підчис
тила” передплата на третю державну воєнну позику, розпо
чату 5 травня 1944 р., яка мала в Криму, за офіційними по
відомленнями, “величезний успіх”21. Тому чимало сімей 
зазнавало в дорозі великих додаткових труднощів, котрі ба
гатьом спричинили голодну смерть.

Державна влада вимушена була кінець кінцем вимовити 
незручне для себе слово “конфіскація”, але не в порядку ка
яття перед кримськотатарським народом, а як підтверджен
ня “законності” цього карального заходу. Це сталося за ча
сів “хрущовської відлиги”. Указ Президії Верховної Ради 
СРСР від 28 квітня 1956 року знімав кримських татар з об
ліку спецпоселення, проте жодне звинувачення (в зраді
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батьківщини, тощо) не скасовувалось22. Татарам, як і рані
ше, заборонялося повернення до Криму, не поверталось їм і 
конфісковане майно. Кримські татари фактично й тепер роз
глядались як народ “злочинний”, а тому й “справедливо” 
покараний, а конфіскація їх майна продовжувала вважатись 
одним із заходів цього “справедливого” покарання.

Слід добре пам’ятати, що в 1944 році конфіскації підля
гала не тільки особиста власність, включаючи приватні бу
динки, присадибні ділянки, сади, городи, надвірні будівлі, 
худобу та птицю. Від кримськотатарського народу була від
чужена й та частина його майна, котра ще в ході колективі
зації стала “кооперативною власністю”, а також великі ма
теріальні цінності, вироблені ним у державних промисло
вих та сільськогосподарських підприємствах. Ось чому вся 
та матеріальна “допомога”, що її передбачалось надати 
кримським татарам постановою ДКО від 11 травня 1944 ро
ку в місцях спецпоселення (присадибні ділянки, будівельні 
матеріали, грошова позичка) не може йти в ніяке порівнян
ня з дійсно катастрофічними втратами всього кримсько-та
тарського народу та кожного кримського татарина особисто. 
Актом депортації була зруйнована уся система народної ос
віти. Кримськотатарська мова була поставлена поза зако
ном. Культурні надбання народу, багатовікові пам’ятки 
кримськотатарської старовини, за найрідшим винятком, від
давалися на розкрадання. Шляхом просторового перемі
щення населення та його майнового пограбування кримські 
татари - як нація були позбавлені територіальних, матері
альних і культурних підвалин свого існування та розвитку.

Державна “доцільність” і більш того - “необхідність” 
знущання з цілого народу “обгрунтовувалися” в згаданій 
постанові ДКО від 11 травня 1944 р. Постанова починала
ся словами: “У період Вітчизняної війни чимало крим
ських татар зрадило Батьківщину, дезертирували з частин 
Червоної Армії, що обороняли Крим, і переходили на бік 
ворога, вступали у сформовані німцями добровольчі та
тарські військові частини, які боролися проти Червоної 
Армії...”23 Як бачимо, у перших реченнях таксту постано
ви йшлося зовсім не про увесь кримськотатарський народ, 
а про якусь його частину, нехай навіть “чималу”. Харак- 
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терно, що автори постанови не наважились вжити слів 
“більшість кримських татар”, або “переважна більшість”. 
Але вони приховали той безперечний факт, що “чимало” 
кримських татар одночасно боролося проти загарбників у 
лавах Червоної Армії, в партизанських загонах та підпіл
лі, що “чимало” з них було відомо своїми подвигами й на
городжено орденами та медалями, а дехто мав звання Ге
роя Радянського Союзу. З другого боку, в Криму “чимало” 
осіб нетатарської національності теж співпрацювало з 
окупантами. Все це дає право оцінити зміст постанови як 
тенденційний, навмисно антитатарський.

Далі в постанові (друга половина першого абзацу) вказу
валося, що “в період окупації Криму німецько-фашистськи
ми військами, кримські татари, беручи участь в німецьких 
каральних загонах, особливо відзначалися своїми звірячими 
розправами над радянськими партизанами, а також допомо- 
гали німецьким окупантам в організації насильницького ви
везення радянських громадян до німецького рабства і масо
вому винищенню радянських людей”24. Цитовані рядки ду
же важливі для з ’ясування “логіки” побудови документу. 
Від оперування таким розтяжним поняттям, як поняття “чи
мало”, автори поступово переходять до того, щоб перекона
ти як себе, так і читача, ніби всі кримські татари поголовно 
винні в перелічених злочинах. Слово “чимало” відтепер 
зникає з тексту, в ньому лишається найширше поняття - 
“кримські татари”.

Саме з цього поняття починається другий абзац постано
ви: “Кримські татари активно співробітничали з німецьки
ми окупаційними властями, беручи участь в організованих 
німецькою розвідкою так званих “татарських національних 
комітетах” і широко використовувалися німцями для закиду 
у тил Червоної Армії шпигунів та диверсантів”25. Отже, ме
ти досягнуто: документ “свідчить” про поголовний колабо
раціонізм кримських татар!

Знов звертаємо увагу на другу частину першого абзацу 
постанови, яка містить тезу про звірячі розправи кримських 
татар над радянськими партизанами. Вважаємо, що цю тезу 
вміщено до тексту з метою підкреслити особливу жорсто
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кість як національну рису, нібито притаманну кримським 
татарам, яким не може бути місця серед радянських людей 
у Криму. Протиставлення кримських татар “радянським лю
дям”, радянському народові проходить червоною ниткою 
через усю постанову і відразу ж стає провідною ідеєю усної 
та друкованої пропаганди, піднімаючи її до вищого рівня 
шовіністичного пафосу. 3 18 травня 1944 року офіційна іде
ологія ототожнювала радянських людей в Криму перш за 
все з росіянами. Хоча півострів продовжував ще йменувати- 
ся Кримською АРСР, від “багатонаціональної республіки” 
не зосталося й сліду. Наведемо декілька прикладів.

У 20-х числах травня в пресі було опубліковано звернен
ня трудящих ̂ ііста Сімферополя до верховного головноко
мандуючого Й.В.Сталіна, прийняте на мітингу 14 і відреда
говане після 18 травня 1944 р. Воно закінчувалось словами: 
“Німецькі бандити хотіли поставити нас на коліна, але вони 
глибоко в цьому помилились. Ми багато страждали, жити 
було важко. Але ми були й зоставаємось російськими, ра
дянськими патріотами. Народ Криму не скорився...”26 Не 
знайшлося місця майже, жодній з національностей, крім ро
сіян, і в збірнику художньо-публіцистичних нарисів “Ні
мецькі варвари в Криму”, виданому влітку того ж року. Ли
ше на кількох сторінках книги згадується про євреїв, цига
нів та кримчаків як про жертви фашистського терору та по
між багатьох слов’янських прізвищ зустрічається одне 
грецьке. Читачеві наполегливо втлумачувалось, що в Криму 
щиро радянським може бути тільки російське. Так, в одно
му з нарисів підкреслювалось: “Фашисти витравлювали усе 
радянське, російське”, а і іншому в уста шестирічнього 
хлопчика вкладено афоризм: “Всі росіяни - це червоноар- 
мійці та партизани”27!

Кримські татари згадуються в книзі кілька разів, причо
му тільки в негативному плані. Це - колишні куркулі, “ні
мецькі холуї” та буржуазні націоналісти - мілліфірківці й 
велі-ібраїмівці. Щоправда, в нарисі М.Туровського “Опови
ті полум’ям” розповідається про спалення німецькими кара
телями села Біюк-Озенбаш та його мешканців. Лише в кон
тексті можна з ’ясувати, що мова йде про татар, бо, як пише 
автор нарису зі слів очевидців, чимало селян було спалено
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живцем в мечеті під час богослужіння28.
Ось так викреслювалось з історії та людської пам’яті те, 

що жертвами фашистських загарбників у Криму були не 
тільки росіяни, українці, євреї, цигани та кримчаки, але й 
певна кількість кримських татар, болгар, вірменів і греків, 
що представники цих національностей боролися у підпіллі 
чи в партизанах, або співчували їм. Проте обвинувачувати у 
викривленні фактів більшість авторів згаданої книжки було 
б невірно. Нариси готувались ще до визволення Криму, де
які з них попередньо друкувались на шпальтах газет і вже 
після 18 травня по них пройшлася рука жорстокого надзора.

Навколо татарського Криму та кримських татар повстала 
стіна мовчання. Порушення конституційних гарантій і еле
ментарних прав людини, фальсифікація обвинувальних ма
теріалів, вирок без слідства і суду поза спиною обвинуваче
ного, широкомасштабна військова операція по примусово
му виселенню й переселенню, позбавлення батьківщини, 
власності й майна, честі і гідності цілого народу, утаєння 
всіх цих акцій від громадськості - такими рисами характе
ризувалась депортаційна акція, спрямована на детатариза- 
цію Криму, як складова частина політики геноциду. 1
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Гречина Людмила Андріївна —  
старший науковий співробітник відділу регіональ
них проблем історії України . народилася в 1936 ро
ці в м.Києві. 3 1993 року працює в Інституті історії 
України НАН України. Кандидат технічних наук. Зай
мається розробкою Банку даних реабілітованих іс
торією та видавництвом монографій та збірників 
праць співробітників відділу.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА 
“БАНК ДАНИХ РЕАБІЛІТОВАНИХ 

ІСТОРІЄЮ”

Висвітлення трагічних подій в історії України, віднов
лення історичної справедливості, а також оприлюднення 
незаслужено забутих імен і закритих документів знайдуть 
своє відображення в науково-документальній серії книг 
“Реабілітовані історією”. Цим же цілям, а також меті опра
цювання і систематизації документальних матеріалів слу
жить створення на базі Інституту історії України НАН Ук
раїни Національного банку даних про масові репресії в Ук
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раїні періоду тоталітаризму. Банк даних включає в себе:
—  законодавчі та нормативні акти, пов’язані з політич

ними репресіями;
—  бібліографічні відомості про громадян України, що 

стали жертвами репресій;
—  загальні відомості про репресії в Україні.
Ці унікальні дані зберігаються в державних архівах, до

кументе сховищах організацій та установ і просто в пам’яті 
людей. їх чисельність досить значна, тому використання па
перових технологій для їх систематизації та вивчення не 
ефективне. Має сенс організація зберігання цих даних в 
банку даних на персональних комп’ютерах. Зберігання да
них на магнітних носіях дозволяє мати практично необме
жений за кількістю інформації Банк даних.

Створення “Банку даних” зумовлює, перш за все, розроб
ку програмових засобів, що забезпечують введення і збері
гання даних, пошук необхідної інформації, виведення її на 
екран дисплею та принтер в потрібних формах.

Розробка програмових засобів провадиться згідно з типа
ми вище згаданих документів.

Документи, що відтворюють законодавчі та нормативні 
акти, загальні відомості про репресії —  представляють со
бою тип документів, який потрапляє в банк даних в ре
зультаті сканування самих документів. Ця інформація ор
ганізовується в комп’ютері в файлову структуру. Файл — 
це окремий документ, або сукупність документів на осно
ві якоїсь ознаки.

Другий тип документів, а саме бібліографічні відомості 
про громадян —  жертв репресій організовуються за жорс
ткою структурою, яка являє собою “Облікову картку грома
дянина, що зазнав політичних репресій”.

Головною редколегією серії книг “Реабілітовані історі
єю” розроблена і затверджена форма “Облікової картки”. У 
відповідності до неї спроектована база даних загальноприй
нятої структури. Ця база даних представляє собою систему 
так званих реляційних баз даних загальної структури.

Основна база даних —  BAZA складається із практично 
не обмеженого числа записів, кожен із яких складається із 
6 полів, які відтворюють ключові дані, а саме: код доку-
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мента; прізвище; ім’я по батькові; стать; дата народження; 
національність. Крім цієї бази є система баз? в яких збері
гаються інші дані.

Так, BAZA1 —  найбільша за кількістю полів. Вона міс
тить в собі такі дані, як код документу (повторюється); со- ’ 
ціальне походження; приналежність до партій, рухів та 
інш. Дані про склад сім’ї, освіту, трудову, наукову, громад
ську, державну діяльність, останнє місце проживання 
згруповуються в окремі бази.

Серед даних, які організовують систему баз даних також 
присутні такі дані як: дата арешту та дані про органи засуд
ження, репресивні заходи щодо родини, коли і де реабіліто
ваний, номер архівно-слідчої справи і багато інших.

Вся перерахована інформація зберігається в реляційних 
базах даних, побудованих на ієрархічних принципах.

Заповнення банку даних починається з ручного запов
нення “Облікових карток” згідно інструкції. “Облікова кар
тка” є вхідним документом для оператора при роботі його з 
персональним комп’ютером. Спеціально розроблені програ
мові засоби забезпечують автоматизоване введення даних, а 
також їх контроль за відповідністю заданій структурі даних, 
за дублюванням інформації і інші види контролю.

Оператор взаємодіє з комп’ютером за певними правила
ми. Це призвело до необхідності розробки інтерфейсу з ко
ристувачем банку даних.

Розроблені програмові засоби крім високої ефективності 
роботи повинні мати простий в користуванні інтерфейс. То
му при розробці банку програм значні сили і засоби витра
чаються на визначення правил взаємодії програм з користу
вачем і реалізацією цих правил. Важливу роль у визначенні 
інтерфейсу з користувачем системи грає видима його части
на, тобто все те, що відображено на екрані дисплею.

Набір правил описання інтерфейсу з користувачем, компо
ненти якого зберігають загальні принципи для всіх можливих 
варіантів, не виключають розширення і модифікацію їх.

Проектування діалогу оператора або іншого користувача 
з банком даних зумовило розробку сценарію двосторонніх 
комунікацій між комп’ютером і користувачем, що відобра
жає інформацію на екрані дисплею, введення користувачем
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даних і запитів на виконання завдань, видачу машинних від- 
гуків-запитів на уточнення можливих напрямків проведен
ня обробки та інш.

Ці програмові засоби забезпечують побудову діалогу 
“керованого користувачем”. Інтерфейсу такого діалогу влас
тиві “поблажливість до некоректних дій користувачів”, наг- 
лядність діалогу, можливість негайного переходу (повер
нення до ключових позицій діалогу).

Таким чином, основна проблема для Банку даних цього 
типу —  це пошук-видача інформації по окремим запитам і 
одержання збірної інформації в потрібному вигляді.

Обробці документальної інформації, тобто інформації 
Банку даних другого типу, передують дослідження класів 
(груп) документів і груп проблем.

Якщо заповнення Банку даних цією інформацією за допо
могою сканера — це автоматизована процедура, то постанова 
співвідношення кожному документу певних ключових слів — 
це процедура, що потребує детальних розробок спеціалістів.

Розробка Банку даних “Реабілітовані історією”, його за
повнення, корекція — це неодмінна передумова його існуван
ня. Але основне призначення Банку даних полягає у пошуку, 
систематизації та видачі необхідних даних користувачу.
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Очеретянко Віктор Іванович —  
пошуком відділу регіональних проблем історії Украї
ни. Народився в м.Чуднове Житомирської обл. В 1992 
р. закінчив Вінницький державний педагогічний інс
т и т у т ,  в 1997 р. — Академію державного управління 
при Президентові України. В 1992 р. —  вчитель істо
рії карповецької школи Чуднівського району. З 1992 р. 
— на державній службі, консультант з правових пи
тань, заступник Голови Чуднівської селищної ради, 
консультант Хмельницької обласної державної адмі
ністрації. в 1998 р. — молодший науковий, старший 
науковий співробітник відділу по розробці архівів 
ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ. В1999 р. захистив кандидатську 
дисертацію на тему: "Обмеження інтелектуальної 
свободи як один із засобів формування і функціону
вання т о т а л іт а р н о ї системи в Україні (20— 3 0 -т і 
рр. XX cm.)" (науковий керівник — кандидат історич
них наук Ю.З.Данилюк). Відмінник освіти України.

ОБМЕЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СВОБОДИ 
В УКРАЇНІ У 1920—30-х РР.

ЯК ОБ’ЄКТ ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Останнім часом українська і зарубіжна історіографія по
повнилась цілим рядом праць, що торкаються самих різно
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манітних аспектів проблем формування і функціонування 
тоталітарної системи. їх автори — Н.Альбрехт, І.Білас, 
Г.Бордюгов, А.Васильєв, М.Геллер, В.Козлов, Н.Верт, А.Зе- 
велев, С.Кульчицький, В Даниленко, Г.Касьянов, З.Лихоло- 
бова, В.Роговин, О.Хлевнюк, З.Файнбург, Ю.Шаповал ціл
ком справедливо вважають, що заходи, спрямовані на упо
корення інтелігенції, залучення її усіма можливими засоба
ми на бік радянської влади, уніфікацію наукового, творчого 
процесу стали ключовими у ствердженні тоталітарної свідо
мості, встановленні монопольного права на істину1.

Написані на широкій документальній базі вони повністю 
спростовують тезу про те, що передова інтелігенція в біль
шості своїй сприйняла і підтримала Жовтневу революцію, 
віддавши досвід і знання справі побудови соціалістичного 
суспільства.

Докладна аргументація позиції інтелігенції в цілому і 
української зокрема, міститься у фундаментальній три
томній монографії, виданої за участю С.І.Білоконя,
А.О.Буравченкова, М.В.Коваля, Ю.ЇО.Кондуфора, Д.В.Та- 
бачника та інших2.

Центральною темою видання, що її визначили автори у 
передмові, стало “...формування інтелігенції органами тієї 
влади, яка з’явилася в Україні, залучення попередніх і того
часних поколінь інтелігенції до діяльності в економічній та 
духовній сферах, матеріально-побутові умови їх існування і 
жахливість небачених репресій, що під корінь скосили інте
лектуальні сили нації3.

Аналогічне коло питань розглядається в опублікованих 
матеріалах міжнародної конференції “Інтелігенція: суть, іс
торичні долі, перспективи”, проведеної у Дніпропетровську 
в червні 1996 року4.

Розібратися в ставленні представників вищої політичної 
еліти радянської держави до інтелігенції зробили спробу 
А.Антонов-Овсієнко, Л.Беладі і Т.Краус, Є.Євсєєв, С.Коен, 
Т.О’Коннор, А.Мацевич, Р.Такер, А.Уільямс5.

На їх тлі помітно виділяються, написані на матеріалах 
архіву Президента Російської Федерації праці Д.А.Волкого- 
нова®. Опрацювавши винятковий за своєю цінністю матері
ал, відомий російський історик робить висновок про те, шо
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започатковані “вождями революції-” “просіювання” інтелі
генції, застосування до неї заходів чисто поліцейського ха
рактеру були закономірними і знаменували собою подальше 
посилення тоталітарних тенденцій в суспільстві. Адже саме 
в таких системах іде наступ, перш за все, на творців “духов
ної продукції”, інтелектуальну еліту країни7.

Перший етап наступу на інтелігенцію, як засвідчують 
праці С.Воліна, К.Гусєва, С.Кокіна, О.Мовчан, М.Янсена, 
ознаменувався відлученням її від активного політичного 
життя, жорстким переслідуванням тих політичних партій і 
рухів, основу яких вони складали8.

Незважаючи на протести російської і світової громад
ськості, більшовицька влада вже з перших кроків свого іс
нування розпочала розправу не лише зі своїми супротивни
ками, а й колишніми союзниками. Її необгрунтованість і не- 
милосердність яскраво демонструє монографія відомого іс
торика і літератора С.П. Мельгунова “Червоний терор Ро
сії”, яка була видана вперше в Берліні в 1923 р.9

Червоною ниткою в книзі проходить думка: “Коли вер
шиться вбивство часто невинних людей, коли в країні лю
тує політичний терор, що набуває часом найрозгнуздані- 
ший характер, наше моральне почуття не може змиритися 
з твердженням: “ніщо велике не вершиться без боротьби і 
страждань” 10.

Монографія С.П.Мельгунова не може не викликати дові
ри як у науковців, так і у широкого загалу. В її основу лягли 
не лише особисті спостереження автора, а й матеріали Все
української надзвичайної комісії, захоплені денікінськими 
військами під час окупації Києва у 1919 р.

Започаткований в перші пореволюційні роки терор 
проти інтелігенції набрав своїх найбільших обертів в кін
ці 20-х —  початку 30-х рр. Конкретні прояви такої політи
ки можна простежити на основі праць Б.Гривачевського, 
Я.Журецького, М.Шитюк. В.Пащенка, О.Рубльова, 
Ю.Черченка, А.Фельдмана11 регіональних збірників серії 
“Реабілітовані історією” 12, науково-публіцистичної роз
відки Г.Снєгірьова1̂ .

Серед робіт, присвячених репресіям серед інтелігенції, 
окреме місце посідають монографії Л.Маймескулова, А.Ро-
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гожина, В.Сташиса, Д.Голінкова14. Незважаючи на притаман
ну для свого часу заідеологізованість і заангажованість, вони 
певною мірою розкривають діяльність спецслужб по нейтра
лізації інтелігенції, демонструють офіційну точку зору на та
кі резонансні справи як “Центр дій”, “Козача рада” та ін.

Перманентні чистки, репресії серед інтелігенції найнега- 
тивнішим чином вплинули на наукове, культурне життя як Ук
раїни, так і СРСР в цілому. В працях Ф.Ашнина, В.Алпатова, 
С.Нестулі, Ф.Перчьонка, МЛокровського, В.Сойфера, Н.Ста- 
вицької, Ю-Храмова, С.Рудої, Ю.Павленко, В.Кучмаренка 
розкриваються ті жахливі умови, в яких доводилося працюва
ти науковцям, викладачам вищих учбових закладів, освітя
нам; висвітлюються шляхи становлення жорсткого контролю 
над науковою інтелігенцією з боку владних структур15.

Особливо слід відзначити монографію Н.Д.Полонської- 
Василенко “Українська академія наук. Нарис історії”, в якій 
вона виступає не лише як дослідниця, а й безпосередній сві
док подій і явищ, що мали місце в діяльності Всеукраїнської 
академії наук в 20—30-х роках.

Оригінальну монографію органічно доповнюють звіти від
ділів ВУАН, мартирологи вчених, що стали жертвами політич
них репресій, списки видань, знищених цензурою16.

Як переконуємося, вкрай задушлива атмосфера панувала 
не лише в наукових установах. Під тиском владних структур 
перебували численні творчі організації, об’єднання письмен
ників, художників, театральних діячів тощо.

Одними з перших підняли завісу над колом роками закри
тих питань письменники В.Минко і Ю.Смолич1'. Вони ж від
крито назвали імена численних видатних діячів української 
культури, які потрапили в жорна політичних репресій.

В цьому ж плані викликають інтерес видані вперше на За
ході книги В.Петрова та Я.Славутича18, споряджені крім ко
ротких нарисів про письменників М.Драй-Хмару, М.Стариць- 
ку-Черняхівську, М.Йогансона, Є.Плужника та інших, їх 
практично невідомими для українського читача творами. Ра
зом з тим, відсутність достовірної інформації не дозволила 
згаданим авторам уникнути цілого ряду неточностей і помилок.

Наприклад, Я.Славутич твердить, що поет і літературний 
критик Г.Майфет у 1937 р. покінчив життя самогубством, в 
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той час як останній пережив ще кілька десятирічь19.
Надати достовірності науковим і науково-популярним пра

цям про долю української інтелігенції, з’ясувати маловідомі 
сторінки життя та діяльності відомих вчених, майстрів куль
тури, розкрити форми їх опору тоталітарному режиму дозво
лило використання документальних матеріалів колишніх 
спецслужб.

Останнє засвідчило видання унікальних за своїм змістом 
праць “Репресоване краєзнавство” та “Реабілітовані історі
єю”20. На їх сторінках на основі широкої джерельної бази 
представлено близько 50 нарисів про діячів культури, імена 
яких протягом десятиріч невиправдано замовчувалися.

На документальних матеріалах архівів ВУНК-ДПУ-НКВС 
написані також роботи Ю.Данилюка, О.Юренка, Р.Маньков- 
ської, Л.Матвєєвої, А.Диби, М.Поповського, Р.Пирога, 
О.Шаблія про академіків М.Грушевського, А.Кримського, 
М.Вавилова, С.Рудницького, істориків Є.Сташевського, Ф.Ко- 
зубівського21.

Новим етапом у розробці та висвітленні проблем україн
ської інтелігенції 20—30-х років, організації наукового і твор
чого процесу в досліджуваний період стала публікація доку
ментальних збірників і, в першу чергу тих, що містять матері
али раніше закриті як для дослідників, так і для широкого за
галу22. Серед них за своїм змістом і складом документів пот 
мітно вирізняються збірники документів, підготовлені
В.Пристайком і Ю.Шаповалом23.

Характерно, що в них, чи не вперше в українській історі
ографії, публікуються оперативні матеріали колишніх радян
ських спецслужб (донесення агентури, меморандуми, пер
люстрація кореспонденції тощо), які дозволяють з’ясувати до
сі невідомі сторінки наукового і культурного, життя України в 
20—30-х роках.

Позитивно оцінюючи зазначені видання, не можна не від
значити, що відсутність наукових коментарів значно усклад
нює роботу з опублікованими документами, потребує додат
кових джерел інформації.

Таким чином, аналізуючи наведену літературу, можна 
твердити, що, не зважаючи на її чисельність, в українській іс
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торіографії відсутні праці, в яких висвітлюється комплекс 
проблем, пов’язаних з висвітленням обмеження інтелектуаль
ної свободи, яке виявилось у здійсненні заходів по повному і 
безумовному підпорядкуванню наукової та творчої інтеліген
ції тогочасним політичним та ідеологічним канонам. 1

1 А л ь б р е х т  К .  В  п о д в а л а х  Г П У  -  Б .М .  Б .Г . -  5 2  с . ;  й о г о  ж  В л а с т ь  
С т а л и н а .  -  Б .М .  Б .Г . -  8 7  с . ;  й о г о  ж .  Р а з в е  э т о  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  с т р о 
и т е л ь с т в о ?  -  Б .М .  Б .Г . -  7 9  с . ;  В а с и л ь е в  Л .  П у т и  с о в е т с к о г о  и м п е р и 
а л и з м а .  -  Н ь ю - Й о р к ,  1 9 5 4 .  -  2 8 3  с . ;  Г е л л е р  М .  М а ш и н а  и  в и н т и к и :  
и с т о р и я  ф о р м и р о в а н и я  с о в е т с к о г о  ч е л о в е к а .  -  Л о н д о н ,  1 9 8 5 .  -  3 3 6  с . ;  
Б і л а с  І .  Р е п р е с и в н о - к а р а л ь н а  с и с т е м а  в  У к р а ї н і  1 9 1 7  -  1 9 5 3 .  -  В  2 - х  
к н .  -  К . ,  1 9 9 4 .  -  К н .  1 . -  4 3 2  с . ;  К н .  2 .  -  6 8 8  с . ;  Б о р д ю г о в  Г .А .,  К о з л о в  
В .А .  И с т о р и я  и  к о н ъ ю н к т у р а .  -  М . ,  1 9 9 2 .  -  3 5 2  с . ;  В е р т  Н .  И с т о р и я  
с о в е т с к о г о  г о с у д а р с т в а .  1 9 0 0  -  1 9 9 1 :  П е р .  с  ф р .  -  2 - е  и з д .  -  М . ,  1 9 9 4 .
- 544 с.; Касьянов Г.В., Даниленко В.М. Сталінізм і українська інте
лігенція (20 - 30-ті роки). - К., 1991. - 96 с.; Касьянов Г.В., Данилен
ко В.М., Кульчицький С.В. Сталінізм в Україні: 20 - 30-ті роки. - К., 
1991. - 344 с.; Зевелев А.И. Истоки сталинизма. - М., 1990. - НО с.; 
Лихолобова З.Г. Сталінський тоталітарний режим та політичні реп
ресії кінця 30-х років в Україні. - Донецьк, 1996. - 144 с.; Роговин 
В.З. Власть и оппозиция. - М., 1993. - 400 с.; Хлевнюк О.В. 1937-й: 
Сталин, НКВД и советское общество. - М., 1992. - 270 с.; Файнбург
З.И. Не сотвори себе кумира... - М., 1991. - 319 с.; Шаповал ЮЛ. Лю
дина і система. - К., 1994. - 272 с.; його ж. У ті трагічні роки. - К.,
1990. - 143 с.; История и сталинизм / Сост. Мерцалов А.Н. - М.,
1991. - 448 с.; Суровая драма народа. - М., 1989. - 512 с.

2 Нариси історії української інтелігенції. В 3-х кн. / Під ред. 
Ю.О.Курносова. - К., 1994. - Кн. 1. - 138 с.; Кн. 2. - 142 с.; Кн. 3. - 
153 с.

3 Там само. - С. 4.
4 Інтелігенція: суть, історичні долі, перспективи // Міжнар. на

ук. конф. - Тези доповідей. - Дніпропетровськ, 1996. -216  с.
5 Антонов-Овсеенко А. Театр Иосифа Сталина. - М., 1995. - 380 

с.; його ж. Лаврентий Берия. - Краснодар, 1993. - 432 с.; Белади Л., 
Краус Т. Сталин: Пер. с венг. - М., 1989. - 318 с.; Евсеев Е.С. Сатрап.
- М., 1993. - 184 с.; Коэн С. Бухарин: Политическая биография. 1888
- 1938: Пер. с анг. - 2-е изд. - М., 1992. - 574 с.; О'Коннор Т.Э. Ана
толий Луначарский и советская политика в области культуры: Пер. 
с анг. - М., 1992. - 223 с.; Мацевич А.Ф. Микола Скрипник. - К.: Мо
лодь, 1990. - 216 с.; Такер Р. Сталин: Путь к власти. 1879 -1929: Пер. 
с анг. - М.: Прогресс, 1991. - 480 с.; Уильямс А. Дневники Берии:
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Пер. с анг. - М., 1992. - 266 с.
6 Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. Политический портрет 

И.В.Сталина. - М.: Изд-во АПН, 1989. - 720 с.; його ж. Троцкий. По
литический портрет. - М , 1992. - 840 с.; його ж. Ленин. Политичес
кий портрет. - М., 1994 - 680 с.

7 Волкогонов Д.А. Ленин. Политический портрет. - М., 1994. -
С. 195.

8 Волин С. Меньшевики на Украине (1917 - 1921) /  Под ред. 
Ю.Фелынтинского. - Bencon, Vermont, 1990. - 146 с.; Гусев К.В. Эс- 
серовская богородица. - М.: Луч, 1992. - 160 с.; Кокін С.А., Мовчан 
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Євселевський Лев Ісакович -
докторант відділу регіональних проблем історії Укра
їни. Народився в 1928 році. Закінчив історичний фа
культет Полтавського педагогічного ін с т и т у т у  ім, 
в.г.короленка. Працював викладачем історії в кремен- 
чузькому медичному училищі. В 1970 р. після захисту 
кандидатської дисертації - викладач історії в Кремен
чуцькій філії Харківського політехнічного інституту. В 
1989 року захистив докторську дисертацію по проб
лемі історіографії історії заводів і фабрик України. В 
90-х роках - професор кафедри суспільно-політичних 
наук філіалі ХПІ. Автор близько 400 наукових праць. 
Досліджує проблеми становленя т а  розвитку робіт
ництво в Україні в кінці хіх - на початку хх cm., тео
рію краєзнавчих досліджень.

ОРГАНІЗАТОР ПРОМИСЛОВОГО 
ВИРОБНИЦТВА

(Свистун Пантелеймон Іванович)

Пантелеймон Іванович Свистун -талановитий організатор 
промислового виробництва, один із активних будівників віт
чизняної індустрії, член ЦВК СРСР, начальник будівництва і 
перший директор Харківського тракторного заводу народився
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в 1890 р. на хуторі Калашники Кременчуцького району Пол
тавської області в родині селянина-бідняка.

В п’ятнадцять років П.І.Свистун, як і його три старших 
брати та сестра, пішов в “люди” на заробітки. Відтоді і почав 
обчислюватись його робітничий стаж. Пантелеймон став уч
нем слюсаря Крюківських вагонних майстерень. Йшов 1905 
рік... Виступи робітників Крюківських майстерень вливались 
в загальний потік революційної боротьби пролетарів України. 
“ 12 жовтня о першій годині дня на станції Кременчук повин
ні зібратися всі робітники Крюківських вагонних майстерень 
і залізничного депо для вироблення різних своїх вимог, які во
ни бажають пред’явити управлінню дороги. О 3-й годині дня 
загальний страйк робітників продовжується”1.

Не все було зрозуміло юнаку - виступи ораторів на мітин
гах, вимоги робітників. Але згодом віц довідався, що бороть
бою робітників керують соціал-демократи, а їх очолює май
стер І.Ф.Котлов. Щоб краще усвідомити політичну ситуацію, 
П.Свистун звертається до нелегальної літератури, після тяж
кої і виснажливоїіроботи в майстерні, вечорами читає листів
ки, брошури, книжки.

В 1909 р. П.І.Свистун став членом РСДРП. Велике вражен
ня на Пантелеймона Свистуна справила зустріч з депутатом 
IV Державної думи Г.І.Петровським. Саме молодому робітни
ку доручили зустріти Петровського на вокзалі і непомітно 
провести на конспіративну квартиру2. В зв’язку з його приїз
дом до Кременчука соціал-демократи Крюківських вагонних 
майстерень зібрались у лісі на маївку. Було присутніх понад 
100 робітників. Півторагодинну розповідь ПІ.Петровського 
слухали всі з винятковою увагою3. П.І.Свистун розповсюджу
вав газету “Правда”, збирав кошти в її фонд. Кількість перед
платників газети в Кременчуці в кінці 1912 р. досягла 1504.

Чітку позицію він зайняв по відношенню до участі робіт
ників в першій світовій війні. Разом з керівниками міської ор
ганізації більшовиків І.С.Гаєвським, І.Ф.Котловим вів проти 
неї активну пропаганду5.

Уникаючи арешту в 1915 р., разом з І.Ф.Котловим 
ПЛ.Свистун виїхав до Харкова. Тут він продовжує революцій
ну роботу, за що був заарештований і висланий під нагляд по
ліції до Полтави.
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Настав 1917 рік. З перемогою лютневої революції Панте
леймон Іванович відразу потрапляє у вир революційних подій.

Великі організаторські здібності і залізну волю виявив він, 
коли очолив губернську раду народного господарства. То був’ 
час небаченої розрухи. Голова губРНГ завжди надавав допо
могу тим; хто до нього звертався, постійно відвідував заводи, 
фабрики, безпосередньо на місцях вирішував найбільш зло
боденні питання.

З червня 1921 року П.І.Свистун працював на Кремен- 
чуччині.

Становище в губернії, як і на всій Україні, було надзвичай
но складним. Більшість підприємств не працювало із-за від
сутності сировини, палива тощо. На обліку було 2393 безро
бітних, з них 525 підлітків. На ринку панувала дорожнеча. 
Пуц житнього борошна, зокрема, коштував 6500 крб., білого - 
10000 крб., фунт свинини - 350000 крб.7 В місті і навколиш
ніх селах лютували епідемії висипного тифу та інших хвороб.

Особливу увагу П.І.Свистун приділяв відбудові другого 
механічного заводу в Кременчуці. Адже це було єдине під
приємство в губернії по виробництву і ремонту сільськогос
подарських машин. Він особисто керував збиранням хліба 
для голодуючих Поволжя. В ту лиху годину Кременчуцька гу
бернія направила в потерпілі райони 121 вагон хліба.

Пізніше ПЛ.Свистуна обирають секретарем Сумського об
кому партії. Значну роль він відіграє працюючи головою Ки
ївського та Миколаївського губвиконкомів. З особливою си
лою розкрився організаторський талант як державного діяча, 
коли ПЛ.Свистуна обрали першим заступником голови 
Укрраднаргоспу. З його іменем пов’язана відбудова народно
го господарства, важливих промислових і сільськогосподар
ських районів України.

З його діяльністю пов’язано будівництво найбільшого в 
країні Харківського тракторного заводу. На початку 1930 р. 
ПЛ.Свистуна було призначено начальником будівництва, а по
тім директором заводу. 13 березня були вийняті перші кубо
метри землі. А вже 30 вересня 1931 р. велетень машинобуду
вання - Харківський тракторний завод був готовий до пуску. 
П.І.Свистун став найяскравішою постаттю на цьому будів
ництві. Він помічав усе до дрібниць і нещадно боровся проти
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спроб здавати в експлуатацію дільницю або цех хоча б з най
меншими недоробками. Недарма ХТЗ був одним з небагатьох 
підприємств, яке не знало “пускового періоду” і “хвороб пус
ку”. З першого дня роботи тут почала сходити з конвейєра 
точно за графіком запроектована кількість тракторів.

22 травня 1932 року в пресі була надрукована постано
ва Центрального Виконавчого комітету СРСР, якою за 
особливо видатні заслуги по швидкому освоєнню вироб
ничого процесу, доведення випуску в короткий строк до 
100 тракторів у день, вмілу організацію робіт по будівниц
тву підприємства і його керівництву П.І.Свистун нагород
жується орденом Леніна.

Очолюючи одне з найбільших підприємств, П.І.Свистун 
постійно турбувався про умови праці робітників, їх побут. На
чальник цеху заводу Г.Я.Лівінсон згадував: “Уперше Панте
леймона Івановича я побачив у 1931 році, коли за комсомоль
ською путівкою прийшов на Тракторобуд. Начальник особис
то зустрів посланців комсомолу. За його наказом нас забезпе
чили житлом, створили всі можливі на той час умови, щоб ми 
могли успішно трудитися. П.І.Свистун прагнув, щоб молодь 
набувала знань. Багато з нас пройшли “інститут Свистуна”, як 
заводчани жартома називали курси підвищення кваліфікації 
організовані за його ініціативою®.

На будівництві і виробництві доводилось долати багато 
труднощів. Ось роздуми ПЛ.Свистуна напередодні Харків
ської міської партійної конференції. “Так, ми на практиці... 
перемогли у боротьбі з маловірами, з суворою зимою, з кос- 
ністю і технічною відсталістю. Адже не можна заспокоюва
тись. Відстає житлове будівництво: замість 36 будинків закін
чено лише 4. Не вистачає робітничих рук, а треба збудувати 
фабрику-кухню, лікарню, хлібзавод, кінотеатр, школу, універ
маг, з запізненням надходить обладнання. Для початку роботи 
заводу потрібно 11 тисяч чоловік. Вони приїдуть з різних під
приємств. Треба їх навчити, допомогти оволодіти технікою... 
Треба зробити систему госпрозрахунку і довести її до кожної 
дільниці, робітника”9. Кожен день ставив нові завдання, які 
необхідно було оперативно вирішувати. •

В жовтні 1932 року за наказом Г.К.Орджонікідзе ПЛ.Свис
туна було призначено начальником створеного Головного уп
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равління автотракторної промисловості СРСР (ГЖГП) і чле
ном колегії наркомату10. Та на цій посаді він перебував лише 
рік. Тягнуло його до людей, у вир життя і зовсім не приваблю
вала кабінетна робота. Він переконав Орджонікідзе, що його 
місце - на заводі. П.І.Свистун знову на ХТЗ.

Всі ті, хто знав цю людину, справедливо називали його од
ним з організаторів вітчизняної важкої індустрії.

“Знав Пантелеймона Свистуна з 1917 року, - писав С.Сме- 
танич. - Ми разом працювали в Полтаві і Кременчуці. Я при
їздив до нього в Суми за дорученням ЦК КП(б)У проводити 
весняну посівну кампанію, брав участь у недільниках на бу
дівництві Харківського тракторного заводу. Не раз зустрічав
ся з ним у Харкові, а згодом - у Москві. Мене завжди приваб
лювали в ньому невичерпна енергія, безмежна відданість 
справі революції, любов до людей і постійна турбота про 
них...”11

Тяжким був 1937 рік. Масові репресії не минули і Харків
ський тракторний завод. За кожного працівника, на якого па
дала тінь, боровся директор заводу П.І.Свистун. До цього уск
ладнились стосунки з парторгом заводу Коп’євим, який в кож
ному бачив ворога. В квітні на заводській партконференції 
секретар парткому звинуватив П.І.Свистуна в троцькізмі. 
Виступаючі заводчани спростували це звинувачення12, але 
тривога увійшла в серце.

Страшний 1937 рік змінив новий, такий же 1938-й. Пер
шою важливою подією цього року став в січні Пленум ЦК 
ВКП(б), який прийняв постанову “Про помилки парторганіза- 
цій при виключенні комуністів з партії, про формально-бю
рократичне відношення до апеляцій виключених з ВКП(б), 
про заходи усунення цих недоліків”.

Постанова ЦК породжувала надію, що наклепникам типу 
Коп’єва підріжуть крила. Його справді наклепницькі нападки 
на Свистуна припинились. Робити стало дещо спокійніше. 
Однак, як виявилось, ненадовго.

26 травня 1938 року за розпорядженням Наркома Внутріш
ніх Справ УРСР, комісара Державної Безпеки 3-го рангу О.Ус- 
пенського Пантелеймон Іванович Свистун був заарештований 
і “направлений спеціальним конвоєм у розпорядження НКВС 
СРСР до м.Москви”13.
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Почалась серія виснажливих допитів14. Щоб уявити собі 
їх хід, наведемо лише декілька запитань і відповідей на них 
заарештованого.

Питання: Обирались Ви в керівні партійні органи?
Відповідь: Так. До 1937 року я протягом ряду років був 

членом бюро районного комітету партії, членом Харків
ського обкому КП(б)У і близько року членом ЦК КП(б)У. 
В кінці 1937 року я із складу цих керівних партійних ор
ганів був виведений.

Питання: 3 яких причин Вас вивели з названих партійних 
органів?

Відповідь: Мені було пред’явлено звинувачення у політич
ній сліпоті, внаслідок якої я прогледів ворожу роботу колиш
ніх працівників обкому, з якими я протягом довгого часу пра
цював.

Питання: Ви даремно, Свистун, намагаєтесь відбутися 
визнанням своєї політичної сліпоти. Справа не тільки в цьо
му. Ви заарештовані за активну антирадянську і змовницьку 
діяльність, яку Ви проводили протягом ряду років як учасник 
прав- троцькістської організації і як старий український наці
оналіст. Чи маєте Ви намір давати свідчення по суті цього 
пред’явленого Вам звинувачення?

Відповідь: Я категорично заперечує свою провину у 
пред’явленому звинуваченні. Ніякої антирадянської боротьби 
проти партії і Радянського уряду я не вів. Ніколи я троцькіс- 
том не був, а також не вважав себе націоналістом15.

Питання повторювались в різних варіантах, слідчі зміню
вали один одного, атмосфера була нестерпною. Усвідомивши 
безвихідність становища, Пантелеймон Іванович врешті-решт 
визнав себе винним, підтвердив, як вимагали слідчі, свою 
участь в неіснуючій антирадянській націоналістичній 
організації у Харкові16.

27 липня 1938 року звинувачувальний висновок затвердив 
прокурор Союзу РСР А.Я.Вишинський. Військова Колегія 
Верховного Суду Союзу РСР на своєму виїзному засіданні 28 
липня 1938 року визнала Свистуна П.І. винним в уявних зло
чинах і відповідно до ст. 58 пп. 6,7, 8,9,11 КК РРФСР засуди
ла його до вищої міри покарання - розстрілу. В цей же день 
вирок було виконано.
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Ще у довоєнні роки слідчі, що вели справу П.І.Свисту- 
на, були притягнуті до відповідальності. Григор’єв В.П. і 
Кононов А.А. за фальсифікацію слідчих справ, інші вчин
ки в органах НКВС були засуджені до вищої міри пока- » 
рання - розстрілу17.

Проходили роки. П.І.Свистуна, безвинно страченого, вик
реслили з історії. Не згадували про нього в музеї заводу ХТЗ, 
в книжках про рідну Полтавщину, де він народився і працю
вав. Жінка і дочка були заслані в спецтабори. Та прийшла по
літична відлига, під час якої чесно і відверто було сказано про 
сталінські репресії. Розпочався процес реабілітації.

В 1956 році, було переглянуто і справу ПЛ.Свистуна. Як 
виявилось, вона повністю була сфальсифікована. Юристами 
було встановлено, що в прилучених до справи машинописних 
копіях свідчень та їх оригіналах відсутні відомості про конт
рреволюційну діяльність Свистуна18. Військова Колегія Вер
ховного Суду СРСР вирок відмінила, а справу припинила за 
відсутністю складу злочину. 1 11

1 ЦЦІА України. - Ф.340, оп.1, спр.314. - Арк.416.
2 Львов Ю.Л.,Енштейн А.И. След на земле. - М., 1966. - С.14.
3 Див. Летопись революции. - 1926. - № 5. - С. 184.
4 Рабочее движение на Украине в годы нового революционного 

подъема 1910-1914 гг. Сб. док. и материалов. - 1959. - С.47.
5 ЦДАВО України. - Ф.2117, оп.1, спр.2. - Арк.114.
6 Известия. Орган Кременчугского губернского Совета. - 2 ию

ня, № 144.
7 Там само.
8 Вагонобудівник. - 1980. - 8 серпня.
9 Львов Ю.Л., Енштейн А.И. Вказ. робота. - С.53.
10 Там само. - С.64.
11 Там само. - С.57.
12 Там само. - С.75.
13 Архів УБУ у Харківській області. - Спр. 010190. - Арк.4.
14 Там само. - Арк.9.
15 Там само. - Арк.10-11.
^  Там само. - Арк. 79.
17 Там само. - Арк. 126.
18 Там само. - Арк. 129,132.
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Ерайченко Олексій Дмитрович - 
аспірант відділу регіональних проблем історії України 
Ін с т и т у т у  історії України НАН України. Народився у 
1954 році на Черкащині. Після закінчення Смілянського 
технікуму харчової промисловості - студент істо
ричного ф акультету університету імені Т.Г.Шевчен- 
ка. Із 1981 року викладач, доцент, заступник декана, 
декан Історичного факультету, проректор із науко
вої, навчально-виховної роботи Кіровоградського дер
жавного педагогічного університету ім. В.Вінниченка. 
Із 1996 року одночасно очолює науковий центр дослід
ження історії ЦентральноїУкраїни інституту історії 
України НАН України. Кандидат історичних наук, ди
сертація присвячена вивченню історії фабрик і заво
дів Подніпров'я (науковий керівник - проф. Є.М.Скля- 
ренко). Заслужений працівник освіти України (1997). 
Автор 90 наукових праць, із них 3 монографії. Дослід
жує історію фабрик і заводів України.

С.В.ШАМРАЙ 
(доля і трагедія вченого)

/

...Вами засіяне небо, 
убієнні невинно історики вичахлих націй...

Оксана Забужко 
Портрет К.М.Грушевської в юності

Двадцяті-тридцяті роки XX ст. в історії України, її держав
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ності, економіці, культурі, науці, зокрема - історичній, пері
од своєрідний і ще довго буде досліджуватися, як в окремих 
зрізах, так і у їх найрізноманітніших поєднаннях. Оскільки 
час невикористаних можливостей національно-визвольних 
змагань завершився і тогочасна дійсність мов у кривому 
дзеркалі переломлювалася і не мала нічого спільного із дек
ларованими лозунгами: проголошення української респуб
ліки насправді означало втрату нею державності, колективі
зація, як шлях до добробуту, ознаменувала винищення най
більш працьовитих і заможних, а хто виживав перетворю
вався у раба, у культурі на хвилі позитивного досягнення 
всезагальної грамотності винищувався цвіт культури: пись
менники, художники, зодчі. Розвиток історичної науки не 
був виключенням. І йому були притаманні злети і прорахун
к у  значне, величне і трагічне.

Повернення М.С.Грушевського в Україну зробило можли
вим реалізацію задуму по витворенню власної школи, завер
шенню фундаментальних праць і перш за все “Історії Украї- 
ни-Руси”. Із обранням академіком він очолює історичну сек
цію і науково-дослідну кафедру історії України. В історичній 
секції діяли: академічна кафедра історії українського народу, 
історико-економічна підсекція та комісії: історико-географіч- 
на та українсько-молдавська. Академічна кафедра об’єднува
ла десять комісій, які вивчали історію Києва, Правобережжя, 
Лівобережжя, Полудневої, Західної України, археологію, нову 
українську історіографію, стару і новішу історію України, іс
торичну пісенність, історію культури. Вона складалася із від
ділів: історія України, примітивної культури та народної твор
чості. Якщо до переліку додати підготовлювані видання, які і 
по сьогодні не втратили свого значення, а це, перш за все, пуб
лікації в журналі “Україна”, численних “Записках”, “Збірни
ках”, “Студіях” і, стає зрозумілою титанічна праця і самого 
М.С.Грушевського і його сподвижників. Однак поряд із цим 
мала місце і нетерпимість до інших - видатних вчених
А.Ю.Кримського, С.О.Єфремова. Певна опозиційність часто 
переходили межі і перетворювалася у конфронтацію, у воро
жість, яка не додавала честі жодній із сторін. І цілком можли
во, що за інших обставин їх дискусії з наукових питань, супе-
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речки за першість в вартових інституціях, чи прагнення виз
нання у наукових чи державних колах завершувалися б марно. 
В Україні ж того часу кинути в запалі полеміки звинувачення, 
програмоване і підтримуване партійним та державним керів
ництвом ставало вироком.

У своїй діяльності М.С.Грушевський спирався на відомих 
вчених та на найближче оточення - брата Олександра, дочки 
-Катерини, внесок яких був досить вагомим. До найбільш ви
датних працівників уха без виключення дослідники відносять 
і небожа Сергія Вікторовича Шамрая, хоч правильніше Шам- 
раєва, сина сестрі Михайла Сергійовича Ганни. Ганна Сергі
ївна Грушевська {4J04.1869-7.08.1943 рр.) одружилася з Вікто
ром Іллічем Шамрашим у  Владикавказі, де мешкала тоді з 
батьками. Там і народився у 1900 році у них син Сергій. У 
1907 р. вони розлучилися і  Ганна Сергіївна з дочкою і сином 
переїздить до Києва. Сергій навчався тут у гімназії, а згодом 
закінчив історичний факультет Київського університету (існ- 
титут народної ©свгш|. Одночасно навчався в Інституті етног
рафії та археології З 1924 р. починає працювати в історико- 
географічній ш ш с а  У  ц ш  же час з’являються перші праці 
молодого вченого. Того ж року Сергій Вікторович одружився 
з Валентиной» Іванівною Андрійко (4/27.11.1903-18.12.1983 
р.) студеніймо медичного інституту. 1925 р. народилася дочка 
Вікторія. Мешкала cm ’s  по сусідству з Михайлом Сергійови
чем по вушці Пзчьтгтсьтгта 9. Протягом семи років наукових 
занять СШамрай виявляв зацікавленість соціально - еконо
мічною історією ХУіШ-ЖХ сторіччя, зокрема із під його пера 
виходять пращ присвячені вінницькому селянству середини 
ХГХ сторіччя, боротьбі тульчинських міщан із графами По- 
тоцькими, ісгоршю-гешрафічній та економічній характерис
тиці київської сотні XVH-XVIH сторіччя. В цей же час він 
плідно працює над історією залюднення степової України у 
ХУЛІ сторіччі У 1929році ця робота була опублікована в “За
писках” історико-фпшлогічного відділу ВУАН. Цікавий мате
ріал був представлений у  краєзнавчих нарисах з історії Києва,

гочасної наукової періодики ним були опубліковані численні 
рецензії та замітки.

Як засвідчує перелік старшого аспіранта В.Шамрая, він 
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вивчав у 1926 році тему “Лівобічні міста за Румянцевським 
описом” та “Київська козаччина 1855 року”. Остання і стала 
його кандидатською (промоційною) дисертацією. Грунтовний 
аналіз причин, перебігу селянських рухів на Київщині під
кріплений порівняльними характеристиками з іншими регіо
нами України, дозволив автору зробити висновок про те, що 
“мав місце не стихійний, а глибоко обумовлений рух селянс
тва за умов переходу від товарного до промислового капіта
лізму”. Під час захисту 19 лютого 1928 року виступили Ми
хайло Сергійович Грушевський,звіт про роботу аспіранта 
curriculum vitae зачитав секретар кафедри С.В.Глушко, який 
підкреслив, що Сергій Вікторович виступав із рядом рефера
тів, а протягом осені 1927 року зачитав на кафедрі промоцій- 
ну працю. В обговоренні взяли участь дійсний член кафедри
B. І.Щербина, професор О.С.Грушевський, академіки 
М.С.Грушевський, М.П.Василенко, представник Головнауки 
М.Л.Левицький, які підкреслили широку джерельну базу ро
боти, наявність нових оцінок, зазначали, що це крок уперед у 
дослідженні проблеми. Згодом робота була опублікована ок
ремим відбитком. “В Україні” була поміщена схвальна рецен
зія Сельвестра Глушка.

В іншій рецензії “цінним внеском у розробку історії полуд
невої України” назвав рецензент Теодор Гавриленко працю
C. Шамрая “До історії залюднення степової України”. Моног
рафічний характер праці присвячений невеликій території, 
притягнення численних архівних матеріалів є її позитивна ри
са. Праця належить до “серйозних студій над колонізацією 
полудневої України - студій дуже пожаданих, особливо з огля
ду на велику роль, яку... в 19 сторіччі почала відігравати по
луднева Україна в економічному і суспільному житті всієї Ук
раїни”. Мине небагато часу і Т.Гавриленко заявить “... прими
ренська рецензія потребує на те щоб її рішуче засудити і зрік- 
тися її...” Розпочався етап активного розгрому української іс
торичної науки. Розпочинався він задовго до цього. Ще 1926 
року почала лунати критика М.С.Грушевського, а з 1928 р. по
ряд з критикою методологічних засад праць історика та його 
школи розпочинається руйнування структури наукових уста
нов із передачею окремих напрямків колегам, скорочується 
кількість співробітників, припиняється видання журналу “Ук
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раїна” та інших періодичних видань. Названий серед учасни
ків “Українського національного центру” М.С.Грушевський 
був заарештований, зазнав принизливих допитів і зрештою 
змушений був виїхати до Москви. Не легкою була доля і його 
сподвижників. Із стенограми засідання:

“Гладківський. Треба сказати, що наукова продукція 
С.В.Шамрая - це найбільша продукція серед робітників, котрі 
гуртувалися навколо академіка Грушевоького. І ясно, що її 
треба приділити більше уваги ніж комусь іншому... Тема 
С.В.Шамрая “Козацтво 18 сторіччя” ... (має. О.Б.)... виразне 
націоналістичне настановлення історичного досвіду, це ідеа
лізація України безкласової, України козацької.

Але це на початку, згодом цього виявилося недостатньо і 
О.Оглоблін в лютому 1932 року в ході “Дискусії з приводу 
викриття ворожих концепцій у працях С.В.Шамрая” підкрес
лює, що ідеологія куркуля - це є безумовно ознака цілої кон
цепції С.В., цілої школи академіка Грушевського, а це є певна 
історична база української фашистської ідеології, її вияв у ца
рині української історіографії. Я вважаю, що в наших даль
ших обговореннях треба буде поставити питання не про осіб 
окремих, як це робиться, а треба ставити питання про цілі 
школи, про певні осередки...”

За умов розгрому інституцій очолюваних М.С.Грушев- 
ським, С.Шамрай наважився врятувати архів історичної сек
ції і отримавши дозвіл забрати деякі матеріали спільно з 
М.Карачківським та І.Щитківським вивозить архів кафедри, 
комісій, журналу “Україна” на вулицю Паньківську 10. Та 
невдовзі І.ІЦитківський проінформував вченого секретаря іс
торичного циклу І.Кравченка про здійснену акцію. 15 липня 
президія ВУАН розглянули питання про вивіз архіву та майна, 
звільнила з посади С.Шамрая, а 17 липня 1933 року він був 
заарештований за стандартним звинуваченням у належності 
до контрреволюційної націоналістичної організації. Протягом 
тривалих місяців перебування в ув’язненні його змушували 
зізнатися в злочинах, до яких він не був причетний. Незважа
ючи на те, що Шамрай себе винним не визнав. Постановою 
судової трійки при колегії ДПУ УРСР від 8.03.1934 року, згід
но статті 54.П. карного кодексу УРСР, він був ув’язнений у 
виправно-трудовому таборі строком на три роки як учасник
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контрреволюційної організації, метою якої було створення 
Української незалежної держави. Перший термін, перший та
бір під назвою “Свободный”. У червні 1935 року мати Ганна 
Сергіївна в листі до наркома В.Балицького зазначала, що го
ловна провина її сина це те, що він рідний племінник академі
ка Грушевського. На той час до покійного Михайла Сергійо
вича та його сім’ї ставлення змінилося на співчутливе та сер
дечне, сім’ї була призначена персональна пенсія, а син її про
довжує працювати на БАМі, працює сумлінно, має книжку 
ударника, а тому вона звертається з проханням скоротити тер
мін ув’язнення. Клопотання було відхилено.

С.Шамрай повністю відбув термін та повернення радісним 
не було. Сім’я розпалася, годі було й мріяти про роботу в іс
торичних наукових установах. Сергій Вікторович переїздить 
до Чернігова, як зазначає його дочка, жити в Києві йому було 
заборонено. В Чернігові ж він отримав посаду старшого рефе
рента обласного управління народногосподарського обліку.

На початку серпня 1937 року новий арешт “учасника конт
рреволюційного націонал-фашистського підпілля”. При 
арешті було вилучено 53 листи, 4 блокноти з записами, 2 зо
шити праць, 3 пачки різного листування, посвідчення ударни
ка. 13 жовтня матеріали як такі, що не мали прямого відно
шення до справи, треба думати, не підтверджували контрре
волюційної діяльності, були спалені. Нам ніколи не дізнатися 
над чим працював учений в останні роки.

Напевно під тиском слідчих Сергій Вікторович почав зіз
наватися... Він визнав, що допускав протягування націоналіз
му, визнав свою вину в тому, що повстання Богдана Хмель
ницького визначав як козацьку революцію, а роль селян-се- 
редняків в повстаннях XIX століття переоцінював. Інші мо
менти, теж певно не менш “жахливі” вказав, що не пам’ятає. 
Окремо зазначив, що Грушевський, Ляскоронський, Щербина 
здійснювали певний антирадянський націоналістичний вплив 
на його діяльність. Сьогодні важко сказати якими методами 
впливали слідчі на Сергія Вікторовича, щоб витягнути з ньо
го навіть такі зізнання. Особлива нарада при НКВС СРСР від 
28 березня 1938 року ухвалила по справі № 34933 Шамрая 
С.В. 1900 року, судимого... “за контрреволюційну діяльність 
ув’язнити у виправно-трудовий табір строком на 8 років, ра

487



Історія України:

хуючи строк з 16.08.1937 року”. Лаконічні рядки справи про 
останню межу життя: дата смерті 4 січня 1939 року. “Севвос- 
тлаг”, бухта Нагаєво. Причини смерті не зазначаються.

Лише через 20 років чоловік сестри Сергія Шамрая
B. С.Денисенко зміг звернутися до Голови Верховної Ради 
СРСР К.Є.Ворошилова з проханням про реабілітацію. Він 
зазначив, що були вони товаришами по університету, аспіран
турі, науковій діяльності, називав його безпартійним більшо
виком, блискучим істориком, автором праць. Відділ помилу
вань ВР СРСР передав листа до прокуратури, а в Чернігові бу
ло здійснено розслідування обставин справи, заслухані свід
чення співробітниць які знали Шамрая, які згадували його як 
чесного вдумливого працівника. Незважаючи на те, що вче
ний був засуджений необгрунтовано, докази вини його були 
сумнівні і не підтвердилися в ході слідства, президія Чернігів
ського обласного суду постановила справу по відношенню до
C. В.Шамрая припинити за недостатністю зібраних доказів. 
Саме так - не виправдати, а припинити справу за недостатніс
тю доказів. Ім’я С.В.Шамрая тривалий час замовчувалося, а 
праці були відомі вузькому колу фахівців. І лише 1985 року 
С.Білокінь готує випуск.біобібпіографії києвознавців, буклет, 
у якому вмістив фото, коротку біографію та перелік праць 
вченого. І лише в останнє десятиліття з’являються праці, в 
яких детально проаналізовано останнє десятиліття діяльності 
М.С.Грушевського та його сподвижників. Це праці Р.Пирога, 
Ю.Шаповала, В.Пристайка, І.Матяш. На часі аналіз і переви
дання грунтовних праць С.В.Шамрая, одного з найбільш ви
датних представників історичної школи М.С.Грушевського, 
які і по сьогодні не втратили своєї наукової значимості.
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Кузьмінська Ольга Дмитрівна - 
старший науковий співробітник відділу історико-кра- 
єзнавчих досліджень. Народилась в 1944 році на Київ
щині. В Ін с т и т у т і історіїУкраїни НАН України працює 
з 1961 року. Свою трудову діяльність почала у відділі 
джерелознавства т а  допоміжних історичних дисцип
лін, обіймаючи посаду ст.лаборанта. У 1968 році за
кінчила історичний ф акультет (вечірнє відділення) 
КДУ. 1974-78 рр. - молодший науковий співробітник від
ділу історії міст та сіл. 3 1979 року працює у відділі іс- 
торико-краєзнавчих досліджень. Під керівництвом  
доктора історичних наук А.В.Санцевича у  1985 р. за
хистила кандидатську дисертацію "Преса як джерело 
дослідження культурного співробітництва України з 
братніми республіками". 1986-1987 - науковий співро
бітник, а з 1988 - старший науковий співробітник від
ділу. Автор 70 наукових праць. Досліджує питання 
джерелознавства т а  історичного краєзнавства.

КИЇВСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 
М.П.ВАСИЛЕНКА

Історик, історик права, громадський та політичний діяч, 
академік УАН (з 1920 р.) Микола Прокопович Василенко наро-
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дився 2 лютого 1866 р. в родині службовця - нащадка дав
нього козацького роду. Освіту здобув у Глухівській шес
тикласній прогімназії, Полтавській гімназії, у 1885-1890-х 
рр. навчався у Дерптському (нині Тартуському) універси
теті на медичному та історико-філологічному факультетах. 
По їх закінченню отримав звання кандидата російської іс
торії. В університеті під впливом праць історика О.Брик- 
нера оволодів навичками методичних підходів до аналізу 
історичного процесу.

Приїхавши до Києва, вдосконалює свої знання у Київ
ському університеті, відвідуючи лекції В.Антоновича, 
М.Владимирського-Буданова, В.Іконникова. Під керівниц
твом О.Лазаревського готує магістерську дисертацію, пра
цює у складі редколегії журналу “Киеївская старина”. Са
ме в цей період він починає займатися проблемами джере
лознавства. Працюючи в Київському Центральному архіві, 
Чернігівських та Полтавських архівах окружного суду та 
казенної палати, в архівах Київських монастирів, Лаври та 
в кількох приватних архівах, Василенко вивчає історію Лі
вобережної України, земельно-майнові відносини, розви
ток адміністративної та судової системи. Результатом цієї 
копіткої роботи стає публікація в “Киевской старине” пер
ших наукових статей “До історії церковних і монастир
ських архівів”, “Пам’ятник української літератури кінця 
XVIII ст”, “До історії малоруської історіографії та мало
руського суспільного ладу (1890-1894)” У 1893-1894 рр. 
були опубліковані перші монографічні дослідження вчено
го “Історичні відомості про дворянський рід Рахманіно- 
вих” та “Сервітути і сервітутне питання у Південно-захід
ному краї”. Визнанню в наукових колах Василенка як вче
ного сприяло видання циклу важливих джерел з історії 
землеволодіння на Україні - так званих “Генеральних 
слідств про маєтності українських полків 1729-1730 рр.” 
Протягом 1892-1908 рр. їх було видано чотири томи.

В кінці 90-х рр. XIX - поч. XX ст. молодий вчений бере 
активну участь у підготовці Енциклопедичного словника 
Брокгауза і Єфрона. Ним підготовлено більше 30 статей, се
ред яких “Козаки”, “Литовсько-руська держава”, “Магдебур
зьке право”, “Пугачовщина”, “Унія та уніатська церква у ме
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жах Польші та Росії”. Згодом, враховуючи грунтовність та 
важливість цих наукових розвідок для дослідників, він пи
ше статті до “Нового энциклопедического словаря Брокгау
за-Ефрона” та “Энциклопедического словаря Российского 
биографического института Гранат”. Всього у цих видан
нях ним опубліковано близько 90 статей.

Необхідність мати постійний заробіток змушує Миколу 
Прокоповича 1893 р. працювати викладачем історії у серед
ніх учбових закладах Києва- приватній жіночій гімназії 
А.Бейтель, згодом - Київській фундуклеївській гімназії та 
Кадетському корпусі.

У 1903 р. він залишає викладацьку діяльність і перехо
дить на службу в губернській комітет попечительства про 
народну тверезість, де стає неодмінним членом і одноразо
во працює секретарем статистичного комітету. Тут він от
римує можливість вивчати статистичні матеріали Київської 
губернії. До його обов’язків входила і підготовка система
тичних випусків “Пам’ятної книжки Київської губернії”. У 
1904 р. вийшло друком два випуски цього видання.

Вивчаючи історію України, М.П.Василенко переважну 
більшість своїх праць присвячує періоду Гетьманщини. 
Серед них особливої уваги заслуговує фундаментальне 
дослідження “Нариси історії Західної Русі та України”, 
опубліковане у 1916 р. Багато часу і зусиль він віддає дос
лідженню ролі видатних діячів, вчених, письменників в 
історії України. Зокрема ним написані та видані описи 
життя та діяльності П.Полуботка, Б.Хмельницького, 
М.Костомарова, О.Лазаревського, М.Грушевського, О.Бо- 
дянського. Всього за 1890-1917 рр. ним опубліковано 
близько 200 наукових праць.

Впродовж всієї наукової діяльності Василенко, дослід
жуючи загальні питання історії України, постійно зверта
ється до вивчення місцевої історії. У різні роки він публікує 
окремі розвідки, виступає редактором та рецензентом ста- 
тистико-економічних та історичних нарисів, праць вчених- 
краєзнавців. Так, в журналі “Киеївская старина” опубліко
вано його статті: “Куди подівся будинок в Полтаві, де Пет
ро Великий відпочивав після перемоги” (1901), “До питан-
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ня щодо походження назви Полтави” (1903), “До історії ре
форми 19-го лютого 1861 р. в Чернігівській та Полтавській гу
берніях” (Чтения в ист. об-ве Нестора Летописца, 1912), “Ки
єво-Печерська лавра”, “Київський університет св. Володими
ра”, “Київське велике князівство” у Новому енциклопедично
му словнику Брокгауза та Єфрона та Енциклопедичному 
словнику Граната (1914). У 1923 вийшли його праці “Кон
трактовий ярмарок у Києві” та “Кременецький ліцей і універ
ситет св.Володимира”.

Поряд з науковою та службовою діяльністю вчений брав 
активну участь в суспільному житті. Він працював в науко
вих, просвітницьких, історичних товариствах, гуртках, гро
мадських об’єднаннях. М.П.Василенко співробітничав у нау
ковому Товаристві ім. Т.Шевченка у Львові, був одним із фун
даторів створення Українського наукового товариства у Києві, 
членом “Історичного товариства Нестора-Літописця”, това
риств “Любителів соціальних знань”, “Стара громада”, Київ
ського товариства громотності та інших.

Після лютневої революції 1917 р. працює попечителем Ки
ївського навчального округу, а з жовтня 1917 р .-  заступником 
міністра освіти Тимчасового уряду. За часів Центральної Ра
ди він увійшов до Генерального суду України, був обраний 
професором Українського народного університету. За Гетьма
нату обіймав посади Голови Ради Міністрів, а згодом - мініс
тра народної освіти. У цей час на Україні було відкрито понад 
150 українських гімназій, два державні університети у Києві 
та Кам’янці-Подільському, засновано національні установи- 
архів галерея мистецтв, історичний музей, бібліотека тощо. 
Визначна роль належала Василенку у заснуванні Української 
Академії наук та Національної бібліотеки України при УАН як 
національно-культурної скарбниці всього українського наро
ду. У липні 1920 р. його було обрано академіком УАН, а з лип
ня 1921 р. до лютого 1922 р. - президентом ВУАН. Не дивля
чись на короткий термін перебування на цій посаді, М.П.Ва- 
силенко зумів вжити заходів до поліпшення матеріального 
становища академії. Було відкрито нові науково-дослідні ка
федри технічного циклу на чолі з Є.О.Патоном, К.К.Симін- 
ським, Є.В.Опоковим. УАН було перейменовано на Всеукра
їнську Академію наук (ВУАН). Після цього він продовжував
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роботу як голова соціально-економічного відділу ВУАН, вик
ладав у вузах Києва, займався науковою роботою. У вересні 
1923 р. його було разом з великою групою інтелігенції безпід
ставно заарештовано і віддано до суду за участь у підпільній 
організації “Київський обласний центр дій”. Завдяки настій
ному клопотанню академічної громадськості після річного 
ув’язнення, в листопаді 1924 р. М.Василенко було звільнено і 
він знову поринає у науку. : і

У ці роки характер творчості вченого істотно змікився. Він 
все більше починає зосереджуватись на історико-правових 
питаннях. Вчений видає менше творів, однак кожний із них 
носить фундаментальний характер. Це такі праці як “Литов
ський Статут” “Право по которым судится малороссийский 
народ”. “О д  и расправа в делах малороссийских”, “Конститу
ція Пилипа Орлика” та багато ін.

У 30-ті роки після закриття очолюваного ним у ВУАН со
ціально-економічного відділу та Комісії по вивченню історії 
західноруського та українського права, активне життя Васи- 
ленка поступово припиняється. Микола Прокопович помер З 
жовтня 1935 р. від тяжкої хвороби.
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Прокопчук Віктор Ст епанович - 
асп ір ан т  відділу регіональних проблем іст о р ії 
України. Народився 20 липня 1944 р . в с.Блиш анівка 
н а  Хмельниччині. 1967 р . закінчив іст орико-ф ілоло- 
гічний ф акульт ет  Кам'янець-Подільського педагогіч
ного інст ит ут у. Працю вав учит елем іст орії, дирек
т ором М аківської середньої ш коли. Н ин і завідує відді
лом освіт и Дунаєвецької райдерж адмініст рацїї, за  
сумісницт вом - доцент Кам'янець-Подільського дер
жавного педуніверситету. 1994 р . під керівницт вом  
академ іка НАН України П.Т.Тронька захист ив дисер
т ацію  на. т ему "Розвиток історичного краєзнавс
т ва н а  Поділлі", н а  здобут т я наукового ст упеня 
кандидат а іст оричних наук. Авт ор 200 наукових 
праць. Досліджує іст орію краєзнавчого руку на Поділлі 
в Ш  -XX cm. Заслужений працівник освіти України.

ПОДОЛЯНИ — ПРАЦІВНИКИ ВУАН, 
РЕПРЕСОВАНІ У СПРАВІ “СПІЛКИ 

ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ”
(Голоскевич Г.К., Підгаецький В.Я.)

Справа “Спілки визволення України” (СВУ) була не пер
шим і не останнім, але досить відчутним ударом по старій
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українській інтелігенції, яка багато сил доклала до втілення в 
життя в 1917— 1920 рр. ідеї незалежної демократичної Украї
ни і не могла прийняти ідеологію насильства, диктату більшо
вицької влади.

Ще в травні 1921 року відбувся процес у “справі Голу
бовича”, репресій зазнали колишні члени ЦК УПСР. 1922 
року за кордон вислано групу інтелігенції з Росії, у т.ч. 77 
осіб —  з України. Серед них —  32 професори з Харкова, 
Києва, Одеси, Кам’янця-Подільського, Катеринослава1. 
Репресивну політику генерувала і втілювала Компартія 
більшовиків України. Скажімо, у січні 1923 року Полит
бюро ЦК КП(б)У своїм рішенням ініціювало чергову чис
тку вузів “від політично шкідливих та антирадянських 
“елементів”. 26 червня 1925 року на закритому засіданні 
було створено комісію у складі Кагановича, Чубаря, Шум- 
ського, Гринька і Балицького “для вивчення питання про 
українську інтелігенцію, нашої тактики щодо неї, зокрема 
—  стосовно Академії та Грушевського”2. Направлений у 
квітні 1925 року на Україну Л.М.Каганович повів шале
ний наступ проти “національного ухилу”, що згодом ви
лився у цілий ряд гучних процесів.

Вирішальною в розгромі національної наукової інтелі
генції стала справа Спілки визволення України. Сценарій 
процесу, що проходив у Харкові з 9 березня по 19 квітня 
1930 року,, був добре продуманий в кабінетах ДПУ й зде- 
ригований партійними лідерами Києва та Москви. Були 
сфабриковані як внутріукраїнський, так і закордонний 
центри Спілки, організаційні структури в Києві та на пе
риферії, хоч насправді їх не існувало. Роль Центра відве
дена Всеукраїнській академії наук, керівником СВУ зроб
лено непокірного академіка Сергія Олександровича Єфре- 
мова. Слідство велося з травня 1929-го па лютий 1930-го 
року. У політбюро не раз погоджувались списки першої 
черги підсудних —  учасників Харківського процесу, наз
ваного сучасниками “гран-оперою СВУ на лібрето ДПУ”, 
визначались учасники засідання від політбюро. Вимога 
Й.Сталіна “согласовать с Москвой план ведения дела на 
суде”, дана в шифрограмі 2 січня 1930 року на ім’я С.Ко- 
сіора та В.Чубаря, виконувалась безапеляційно і старан
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но3. За даними, наведеними доктором історичних наук 
Ю.І.Шаповалом, крім 45 осіб, засуджених у відкритому 
процесі СВУ, відразу було заарештовано 700 чоловік, а 
всього постраждало більше ЗО тисяч невинних людей4.

У складі 45 підсудних, в епіцентрі харківського проце
су, опинилися співробітники ВУА.Н, педагоги, вихідці з те
риторії, що нині входить до складу Хмельницької області 
—  Голоскевич Г.К., Карпович Й.Р., Підгаєцький В.Я., То- 
каревська Н.С., Туркало К.Т.

За задумом творців справи, головною визначалася “ака
демічна лінія”, а Всеукраїнській академії наук відводилась 
роль “опорного пункту й бази організаційної діяльності 
СВУ”5. Керівна роль приписувалася Єфремову, Ніковсько- 
му, Гермайзе, Дурдуківському, Ганцову, Дозі, Дем’янчуку. 
У числі керівництва опинився й Голоскевич Григорій Кос
тянтинович (1885— 193?).

Народився він у с.Супруньківці, що на Кам’янеччині, у 
сім’ї сільського священика. Навчався у Приворотському 
духовному училищі, Подільській духовній семінарії, де й 
формувався світогляд. “З дитинства я був зв’язаний з ук
раїнською народною стихією в родині сільського свяще
ника, мого батька, і в духовній провінційній школі, де рід
ною мовою була українська мова. Національна свідомість 
прокинулась у мене в Подільській духовній семінарії, ко
ли я попав у напівлегальний український гурток Чехів- 
ського В.М., що був тоді, 1902— 1904 рр., вихователем у 
нас в семінарії. У тому гуртку ми знайомились з україн
ською історією і письменством”, —  згадував пізніше6. 
Протягом 1906— 1911 рр. навчався в Петербурзькому уні
верситеті на історико-філологічному факультеті. Входив 
до лінгвістичної секції гуртка українознавства при універ
ситеті. Його наукові заняття спрямовував академік О.Шах- 
матов. Розвідка про подільські говірки була опублікована 
в Збірнику РАН. Після закінчення університету три роки 
учителював у Ризі, 1914— 1917 рр. —  у Петербурзі. Там, 
на чужині, національна свідомість посилилась. На це 
впливала участь в гуртку соціалістів-федералістів, що 
об’єднував М.Корчинського, О.Слюсаренка, К.Широцько-
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го, П.Зайцева, О.Шульгина. Члени гуртка співпрацювали з 
П.Я.Стебницьким, О.Г.Лотоцьким, часто зустрічались в 
Українському клубі, Шевченківському товаристві допомо
ги українцям-студентам, у “Вищій школі” —  українознав
чих курсах для студентів вищих шкіл, організованих Неро- 
новичем. Звідси в квітні 1917 р. українським земляцтвом у 
парі з О.Шульгіним був делегований до Києва для участі в 
Національному конгресі та учительському з’їзді. Став чле
ном Української Центральної Ради7.

Восени перебрався до української столиці на постійне 
проживання. Брав участь в роботі комісій Центральної Ра
ди. У вересні—жовтні 1917 року очолював відділ серед
ньої школи Генерального секретарства освіти, 1918 року 
—  видавничий відділ Міністерства народної освіти УНР° 
1917— 1920 рр. працював в українському видавництві 
“Друкар”, що перенесло свою діяльність з Петрограда, 
учителював у першій українській гімназії. Брав участь в 
процесі реформування освіти, 1918— 1920 рр. входив до 
Товариства шкільної освіти. Багато зусиль докладав до ви
дання історичного журналу “Наше минуле”, шкільних 
підручників, завідував складом та книгарнею9. 1919 року 
був на Поділлі. У Вінниці мав зустріч з товаришем мініс
тра народної освіти П.Холодним, домагався фінансової 
підтримки Товариству шкільної освіти. На пропозицію од
нокашника по духовній семінарії В.Приходька виступав з 
доповіддю на зборах кам’янецьких есерів. По ордеру, під
писаному І.І.Огієнком, отримав з державної скарбниці 250 
тис.гривень на видавничі справи10.

Протягом 1922— 1929 рр. очолював правління видав
ництва “Слово”. Його утворило товариство, Раду якого 
очолювали відомі вчені Єфремов, Лобода, Дорошкевич. За 
час існування “Слово” дало світ 46 виданням, котрі скла
ли 240 друкованих аркушів. Серед них —  праці С.О.Єфре- 
мова “Коцюбинський”, “Нечуй-Левицький”, “Панас Мир
ний”, “Іван Франко”, збірник матеріалів з досвіду роботи 
першої української гімназії в Києві, очолюваною 
В.Ф.Дурдуківським, твори Г.Косинки, Т.Осьмачки. 
М.Рильськош, М.Зерова та інші11. Як висококваліфікова
ний коректор і редактор.ще 1919 року був запрошений до
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Інституту української наукової мови ВУАН. Був редакто
ром “Словника живої української мови”, у 1926— 1928 ро
ках очолював Правописну комісію Народного комісаріату 
освіти. Уклав найкращий і найповніший “Правописний^ 
словник” української мови на 40^ тисяч слів. 1952 року 
словник був перевиданий в Нью-Йорку, користувався ве
ликим попитом та авторитетом в діаспорі12.

Наукові справи лінгвіста Голоскевича Г.К. складалися 
непогано. Але сталінські репресії поламали його наукову 
кар’єру.

Григорій Костянтинович був заарештований 17 серпня 
1929 року. У слідчій справі №67098-ФП, у томі 99-му, пер
шим документом підшито ордер за №4346 на обшук та 
арешт. На талоні ордера рукою оперуповноваженого ДГГУ 
Калніна зроблена відмітка, що арештований цього ж дня 
був зданий в спецкорпус Лук’янівської в’язниці13.

29 серпня відбувся перший допит. Слідчий зафіксував 
анкетні дані, повідомив причину арешту, взяв перші пояс
нення.

Голоскевич Г.К. зазнав двадцяти семи запротокольова
них допитів. Такої кількості моральних і фізичних зну
щань зазнав далеко не кожен з 45 арештованих у справі 
СВУ: страшною для тогочасного режиму була українська 
мова та Інститут української наукової мови (ГУНМ), який 
її вивчав. Поведінка і покази Григорія Костянтиновича, в 
силу відомих причин, зазнали діалектики —  від здивуван
ня і заперечення —  до повного “роззброєння” і “каяття”.

4 вересня він заявив: “Підтверджую свої попередні 
свідчення і знову повторяю, що в жодних підпільних орга
нізаціях я не був і навіть про існування таких організацій 
не знав до мого арешту”14.

Стояв на своєму і 5 вересня: “Я знаю, що єдиний шлях 
довести щирість свого бажання спільно й чесно працюва
ти з Радянською владою —  це одверте зізнання в своїх ан- 
тирадянських вчинках. Але я свідчу ще раз —  у жодних 
антирадянських організаціях —  ні в БУДІ, ні в СВУ (про 
ці організації я довідався після мого арешту від тов. слід
чого) участи не брав і членом тих організацій не був. То
му зрозуміло, що я не можу говорити про себе те, чого в
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дійсности я не робив” 15.
Це не могло подобатися слідчому і Голоскевич Г.К. заз

нав “обробки”, бо вже 6 вересня —  по змісту й стилістиці 
видно, що під диктовку —  пише слідчому записку —  “зіз
нання”: “Я цілком щиро й свідомо відмовляюся від моїх 
політичних поглядів, через які я був членом підпільних 
українських організацій під назвами “БУД” (“Братство Ук
раїнських державників”) і “СВУ” (“Союз визволення Украї
ни”), які існували: перша — в 1920— 1924 рр. включно, друга 
— з 1925 до останнього часу”16.

А далі почався складний процес боротьби честі, спра
ведливості з шантажем і тиском, у ході якого з ’явились су
перечливі твердження, вияв покори і спалахи протесту. 7 
вересня писав: “Рішуче й щиро відмовляюся від тієї ста
рої ідеології, що привела мене до антирадянських вчинків, 
до участи в підпільних українських організаціях”. А закін
чив текст “зізнання” висновком: “Про СВУ, кажу правду, 
нічого не знаю” 17. І, звичайно, знати не міг, бо насправ
ді такої організації не існувало. Технологія обробки ареш
тованих була ієзуїтськи витонченою. Вхопившись за нит
ку, слідчий Брук спішив вибити необхідні свідчення. Чого 
варті його погрози типу: “Ех, слід би всю Україну перес
тріляти, та, на жаль, —  не можна. Але вас, українських ін
телігентів, ми всіх знищимо” 18. 9 вересня з’являється 
“Моє розкаяння”. Наступний допит відбувся 11 вересня, 
потім 12, 13, 15, 21, 22, 23, 25 вересня. Нарешті, 26 верес
ня слідчий досяг мети, адже його жертва визнала: “Гадаю, 
шо наша Комісія, Комісія Словника живої української мо
ви, була академічним осередком під керуванням С.О.Єф- 
ремова” 19.

Після цього наступила перерва. 10 днів було дано Гри
горію Костянтиновичу на узагальнення свідчень в єдино
му на 38 сторінках документі.

Голоскевич Г.К. був занесений до списку кандидатів 
для відкритого процесу і після схвалення політбюро ЦК 
КП(б)У переправлений до Харкова. 22 січня 1930 року йо
му пред’явлено звинувачення в активній участі в підпіль
них контрреволюційних організаціях БУД та СВУ, які ста
вили завданням “шляхом збройного повстання повалити 
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Радянську владу на Україні, силоміць територію України 
відірвати із складу СРСР”, що підпадало під ст.ст. 54-2, 
54-11 кримінального кодексу20.

Він був засуджений до. 5 років позбавлення волі. Ув’яз- 
ііеїшя відбувай у ярославській в ’язниці, потім висланий до 
Тобольська, де й загинув за нез’ясованих обставин21. “Ен
циклопедія українознавства” уточнює: “ ...Засланий до То
больська, де вчинив самогубство”22.

Не легша доля дісталась уродженцю Кам’янця-Поділь- 
ського, сину учителя Підгаєцькому Володимиру Яковичу 
(1889— 1937). Він потрапив до списку представників так 
званої медичної лінії, на створенні якої особливо наполя
гав Сталін у шифрограмі Косіору, Чубарю 2 січня 1930 ро
ку: “Мы здесь думаєм, что на суде надо развернуть не 
только повстанческие и террористические дела обвиняе
мых, но и медицинские фокусы, имевшие своей целью 
убийство ответственных работников”23. Тому в доповід
ній записці про діяльність медичної лінії СВУ, 1 грудня 
1929 року, направленій голові ДПУ УСРР В.А.Балицькому 
головними сценаристами і режисерами справи СВУ В.Го
рожанином, начальником секретного відділу ДПУ УСРР, 
та Б.Козельським, начальником 2-го відділку секретного 
відділу24, арештованим представникам медицини припи
сувалася діяльність, “у відповідності з якою пацієнта-ко- 
муніста треба розглядати не як хворого, а як ворога”25. 
Під цю формулу і підганялися “свідчення”, вибиті на до
питах.

Володимир Якович Підгаєцький потрапив у поле зору 
каральних органів давно. Його активність не могла бути 
непоміченою в державі тотального стеження, пошуку “во
рогів народу”. Тим більше, що за його плечима була ціка
ва життєва —  професійна та громадська —  практика.

Випускник Острогожської гімназії, він навчався спо
чатку в Харківському медінституті, потім —  у Дерпті та 
Ленінграді. Тягнувся до студентської громадсько-політич
ної діяльності, був активним, невгамовним. У 1913— 1917 
рр. працював лікарем на Далекому Сході. Проводив укра
їнську культурницьку роботу серед робітників та військо
вослужбовців Благовіщенського лазарету, Амурської річ
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ної флотилії. Брав участь в І офіцерському з ’їзді в Ленін
граді в травні 1917 року. Цього ж року вступив у члени 
УСДРП, був делегатом українського медико-санітарного 
з ’їзду в Києві, обраний до Морської Генеральної ради, з 
грудня 1917 року з деякими перервами по грудень 1918 
року виконував обов’язки начальника санітарної частини 
флоту УНР. У січні 1918 року обраний до Центральної ра
ди, у квітні ввійшов до складу Малої ради. За Гетьманату 
був без роботи. Потім працював секретарем редакції “Віс
ника Міністерства охорони здоров’я”, 1918— 1920 рр. — 
шкільним лікарем26. 1918 року ввійшов до ради Всеукра
їнської спілки лікарів, 1919 року —  до Центрального бю
ро Всеукраїнської спілки учителів, очолив її медичну ко
місію. “У Київ же я переїхав виключно для наукової праці 
та наукової кар’єри в умовах розвитку української культу
ри”2'. Свій задум реалізовував чітко і послідовно. Удоско
налював професійні знання, ставши професорським сти
пендіатом, потім —  асистентом медфакультету універси
тету. 1920 року Підгаєцький В.Я. —  професор Київського 
інституту народної освіти, 1923 року —  Київського медін
ституту, мав викладацьку практику в інших вузах —  КПІ, 
КСГІ, КВЗІ.

Після злиття УНТ з ВУАН, очолив Інститут фізкульту
ри зі штатом та лабораторіями, розгорнув науково-дослід
ну роботу. Немало часу від давав медичній секції Науково
го педагогічного товариства при ВУАН. Заснував у Києві 
станцію НОП, написав низку праць з цього питання, що 
дало йому можливість 1927 року взяти участь в наукових 
форумах у Німеччині та Італії, зробити доповідь на III 
Міжнародному конгресі НОП у Римі. Мав нагороди за на
укові досягнення. Обирався депутатом Київської міської 
Ради28.

1926— 1927 рр. тричі викликався в ДПУ, після чого нас
торожено почали ставитись до нього колеги по роботі.

А 18 жовтня 1929 року його забрали з дому по вулиці 
Пушкінській, 7/5. Трьохтомна слідча справа Підгаєцького 
В.Я (369 аркушів різноманітних документів) —  то траге
дія, якої зазнала творча та наукова інтелігенція в 20— 30-і 
роки за свою активну діяльність та причетність у минуло
502



маловідомі імена, події, факти

му до різних державних чи політичних організацій укра
їнського спрямування.

9 грудня, пройшовши більш як півторамісячну “шко
лу” спілкування зі слідчим та однокамерниками, він, 
“викрив методи своєї боротьби супроти радянської влади 
на Україні”. Всі наступні допити були нічим іншим як де
талізацією, вибиванням “фактів”, уточненням “обста
вин”. Термін перебування під вартою, як і іншим арешто
ваним, прокурором не раз продовжувався. На папір ляга
ли нові рядки самообмови, “свідчення” інших в’язнів.

21 січня 1930 року, вже в Харкові, уповноважений 
ДПУ УСРР Правдін звинуватив Підгаєцького В.Я. в конт
рреволюційній діяльності. У звинувачувальному виснов
ку була зафіксована формула, яку наступного дня записав 
слідчий Голоскевичу Г.К. Тобто —  “шляхом повстання 
повалити на Україні Радвладу, силоміць відірвати терито
рію України із складу СРСР та відновити на Україні капі
талістичний лад у формі УНР”29. Сценарій був написа
ний, висновки сформульовані, слідчим дозволялась лише 
деяка словесна інтерпретація. Звідси —  ті ж 54-2 та 54-11 
статті кримінального кодексу УСРР, а після Харківського 
скороспішного судилища —  8 років позбавлення волі та 
З роки погашення в правах30.

29 квітня 1930 року на блокнотному в клітинку лис
точку написав доручення дружині на отримання “речдо- 
ків у справі “СВУ”. 5 травня Олена Вікторівна Чаушан- 
ська-Підгаєцька ствердила: “Всі особисті документи за
судженого Підгаєцького отримала”31.

Потім була Ленінградська пересильна тюрма, важка 
праця в концтаборі на Медвежій горі. 1937 року переслав 
додому речі і повідомив, що його етапом направляють на 
поселення. Це був етап у вічність...

12 вересня 1956 року дружина зі ст.Роздільна, 
вул.Старченка, 17 Одеської області, а син з Києва, вул.Го- 
голівської, ЗО, кв. 11 звернулись до Генеральної прокура
тури СРСР та ГУЛАГу із запитом про місце перебування 
Підгаєцького Володимира Яковича. Відповідь гласила: 
“Підгаєцький В.Я. повторно засуджений на 10 років суво
рої ізоляції без права листування”32.
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Правду ховали навіть після XX з ’їзду, постанови ЦК 
КПРС “Про подолання культу особи і його наслідків”. Ли
цемірність відповіді головної правоохоронної установи 
СРСР розвінчує лист MBС від 20 листопада 1956 року в 
різні інстанції. У ньому зазначалось, що 9 жовтня 1937 ро
ку Підгаєцький В.Я. був засуджений повторно до вищої 
міри покарання, вирок виконаний 3 листопада 1937 
року. Міністерство внутрішніх справ СРСР рекомендува
ло повідомити дружині, що її чоловік помер у місці ув’яз
нення 5 лютого 1943 року від токсичної пневмонії...*3 

Минуле вчить: тільки багатопартійність, демократія 
може бути гарантом неповторності цього жахливого кош
мару, особливо —  у перехідний період, коли іде запопад
ливий пошук ворогів труднощів і негараздів. 1

1 Володимир Пристайно, Юрій Шаповал. Справа "Спілки визво
лення України". Невідомі документи і факти. - К., 1995. - С. 23.

2 Там само. - С. 24.
3 Замятина Т. Иосиф Сталин: "Виновных судить ускоренно. 

Приговор - расстрел" // Известия. - 1992. - № 135. - И июня.
4 Юрій Шаповал. Україна як об'єкт політичного терору (20-і - 

початок 50-х рр.) // Історія в школі. - 1998. - №2. - С. 8.
5 Володимир Пристайно. Юрій Шаповал. Вказ. праця. - С. 205.
6 Архів Служби безпеки України (далі - Аріхв СБУ). - Спр. 

67098-ФП, т. 99. - Арк. 140.
2 Там само. - Арк. 34.
8 В.Верстюк, Т.Осташко. Діячі Української Центральної Ради. 

Біографічний довідник. - К., 1998. - С. 82.
f A Архів СБУ; - Спр. 67098-ФП, т. 99. - Арк. 33.

Там само. - Арк. 146.
Там само. - Арк. 221-222.
Енциклопедія українознавства. - Т. 2. - Львів, 1993. - С. 407. 
Архів СБУ. - Спр. 67098-ФП, т. 99. - Арк. 1.

14 Там само. - Арк. 6.
^  Там само. - Арк. 6 зв.
}6 Там само. - Арк. 13.

Там само. - Арк. 16.
Володимир Пристайко, Юрій Шаповал. Вказ. праця. - С. 415.
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19 Архів СБУ. - Спр. 67098-ФП, т. 99. - Арк. 115.
20 Там само. - Арк. 243.
21 Володимир Пристайно, Юрій Шаповал. Вказ. праця. - С. 86.
22 Енциклопедія українознавства. - Т. 2. - Л., 1993. - С. 407. ’
23 Замятина Т. Вказ стаття.
24 Начальник секретного відділу ДПУ УСРР, єврей з Аккермана 

Валерій Михайлович Горожанин (справжнє прізвище - Купель- 
ський) після успішно провденої операції "СВУ" був підвищений по 
службі - переведений в Московське ОДПУ, 1937 року розстріляний. 
Начальник 2 відділку секретного відділу ДПУ УСРР Борис Володи
мирович Козельський (справжнє ім'я - Бернард Вольфович Голова- 
невський) народився 1902 року в єврейській родині в Проскурові. 
1936 року пострілом з пістолета покінчив життя.

25  ̂ Володимир Пристайко, Юрій Шаповал. Вказ. праця. - С. 211.
26 Архів СБУ. - Спр. 67098-ФП, т. 120. - Арк. 129.
27 Там само. - Арк. 8.
2  ̂ Там само. - Арк. 130.
29 Там само. - Арк. 134-134 зв.
30 Володимир Пристайко, Юрій Шаповал. Вказ. праця. - С. 358.
31 Архів СБУ. - Спр. 67098-ФП, т. 120. - Арк. 138.
32 Там само. - Арк. 140.
33 Там само. - Арк. 140 зв.
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Дмитрук Володимир іванович- 
аспірант відділу регіональних проблем історії Украї
ни. народився 10.01.,1976 р. на Вінниччині. В1998 р. за
кінчив з відзнакою історичний ф акультет Вінницько
го державного педагогічного університету імені Ми
хайла Коцюбинського. Працює над дисертацією, яка 
присвячена чехословацьким подіям 1968 року. Автор 
10 наукових праць.

ГРО М А Д С ЬК И Й  р у х  з а  л е г а л із а ц ію  
У К РА ЇН С ЬК О Ї ГРЕКО -ІКА ТО ЛИ Ц ЬКО Ї Ц ЕРКВИ  

В К О Н Т Е К С Т І п о д ій  в  ч е х о с л о в а ч ч и н і  
1968 РО К У

П о д і ї  1968 року в Чехословаччині, пов’язані з ними проце
си, обумовили вироблення нових орієнтирів в сфері політики, 
економіки, культури, сприяли формуванню нового, неуперед- 
женого погляду на історичне минуле не лише народу цієї кра
їни, а й народів інших європейських країн. Зокрема, в прин
ципово новому світлі постала історія Української греко-като- 
лицької церкви, силоміць ліквідованої вищим партійно-дер
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жавним керівництвом СРСР в другій половині 40-х рр. 
при активній і беззаперечній підтримці вищої ієрархи Ро
сійської православної церкви. Щодо місця і ролі останньої 
яскраве уявлення дає Звернення голови Ради у справах 
РПЦ при РНК СРСР Г.Г.Карпова до Й.В.Сталіна, в якому 
говорилося: “...Російська православна церква, яка в мину
лому не докладала достатніх зусиль для боротьби з като
лицизмом, зараз може і повинна відіграти значну роль у 
боротьбі проти римо-католицької церкви (і проти уніатс
тва), яка стала на шлях захисту фашизму і добивалася сво
го впливу на післявоєнне облаштування світу”. Як переко
нуємося, пропозиції Г.Г.Карпова лягли на благодатний 
грунт і були повністю схвалені “вождем народів”1.

Таким чином, ліквідація Греко-католицької церкви у Захід
ній Україні ставила за мету повністю підпорядкувати РПЦ 
близько 2,5 тис. парафій, позбутися потенційного опонента 
заходам по “радянізації” регіону, позбавити підтримки широ
кий повстанський рух, послабити по$иції/Ватикану практич
но в центрі Європи*

Наскільки “демократично” Проходив сумнозвісний Львів
ський собор (1946 р.) засвідчують тогочасні релігійні хроні
ки*: “Предсідник Собору відчитує проект ухвали Собору, яка, 
хоч логічно становить одну тезу - поворот до віри батьків, 
проте може бути поділена на такі чотири: 1) Анулювати пос
танови Берестейської унії 3,1596 р. 2) Відірватись від рим
ської (папської) ЦерквийЗ) Повернутися до прадідівської пра
вославної віри. 4).Возз’єднатися з Всеросійською Православ
ною Церквою в Радянському Союзі. Відбувається голосуван
ня. Стихійним піднесенням рук Собор однодушно прийняв ці 
історичні рішення...”3

Яким чином досягалася подібна одностайність дають уяв
лення такі факти. Лише за період підготовки Львівського со
бору, або відразу після його завершення були заарештовані і 
засуджені митрополит Йосип Сліпий, 4 єпископи, близько 350 
священиків, ліквідовані 48 монастирів4.

Мало чим відрізнявся від Львівського і сценарій проведен
ня Ужгородського собору (1949 р.), який поклав край діяль

* Стилістика і орфографія збережена.
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ності греко-католицьким парафіям на Закарпатті. Одночасно з 
цим жорсткий тиск здійснювався на священнослужителів і ві
руючих в інших європейських країнах, що опинилися під 
впливом могутньої радянської імперії.

Особливо болісно проходив цей процес в Чехословаччині. 
Йдеться, перш за все, про долю ГКЦ на Пряшівщині, яка в 
1950 р. під тиском владних структур була змушена заявити 
про свій саморозпуск і перехід під юрисдикцію Російської 
православної церкви.

Спираючись на досвід вищого політичного керівництва 
СРСР, яке вже встигло завдати католикам східного обряду ни
щівного удару, комуністичний режим в Чехословаччині 28 
квітня 1950 р. у спішному порядку скликав т.зв. Пряшівський 
синод, який і мав вирішити долю близько 300 парафій Пря- 
шівської єпархії і понад 300 тис. віруючих5.

Як свідчать сучасники, Пряшівський синод, відомий також 
як “Акція П” (акція православізації), зібраний в залі пряшів- 
ського готелю “Чорний орел”, являв собою дуже сумне видо
вище. Два десятки священиків, делегатів сіл, невдаючись до 
особливих подробиць, швидко і безумовно винесли свій вер
дикт. 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 пророчими. 
Внаслідок репресій і переслідувань вкоротили життя десятки 
ієрархів, священнослужителів і віруючих ГКЦ.

Одним з перших потрапив у жорна репресій єпископ гре
ко-католиків у Чехословаччині Павло Гойдич. Його життя ї 
сьогодні залишається прикладом самовідданого служіння ві
рі, незрадливості виробленим моральним принципам.

Заради справедливості необхідно відзначити, що як у Че
хословаччині, так і в Україні, незважаючи на рішучі заходи з 
боку владних структур, залишалося значне число священнос
лужителів і віруючих, які активно виступали проти ліквідації 
греко-католицької церкви. Наприклад, за даними уповноваже
них у справах РПЦ лише у Львівській області на кінець 
50-х рр. було виявлено 158 священиків - прибічників унії, За
карпатській - 109, Станіславській - 60, Тернопільській - 41 6.
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Різноманітним за своїми формами і змістом був опір като
ликів східного обряду відвертим репресіям з боку владних 
структур, шаленим пропагандистським кампаніям, іншим 
аналогічним заходам. Значною мірою він активізувався’ в 
зв’язку з проведенням в 1962-1966 рр. II Ватиканського 
собору, який в усій своїй площині поставив питання про 
відродження і ствердження^ГКЦ, підтримав рішення папи 
Павла VI про призначення Й.Сліпого (емігрував у лютому 
1963 р. з СРСР до Риму) кардиналом і Верховним архіє
пископом українських греко-католиків. Різкого пожвав
лення серед прибічників унії не міг не визнати навіть апа
рат Уповноваженого Ради у справах релігій при Раді Мі
ністрів СРСР по УРСР, який в своїх інформаційно-аналі
тичних матеріалах відзначав: “Галасливе рекламування в 
націоналістичному дусі літургій і проповідей колишнього 
помічника А.Шептицького архієпископа Івана Бучка та ін
ших уніатських авторитетів з приводу становища греко- 
католицької церкви на Україні, виступ папи Павла VI з на
годи піднесення Й.Сліпого, а також богослужінь за уніат
ським обрядом в перервах між засіданнями Ватикансько
го собору був сприйнятий уніатами як сигнал для органі
зації кампанії за відновлення греко-католицької церкви в 
республіці”7.

З тих же позицій оцінювалися події 1968 року в Чехосло- 
ваччині, коли на хвилі демократизації суспільства греко-като
лики з ЧССР зуміли рішуче і послідовно відвоювати відібра
ні в них права. 19 березня 1968 року до парламенту Чехосло- 
ваччини надійшло звернення близько 40 тис. віруючих ГКЦ, 
які вимагали відновити історичну справедливість, віддати їм 
можливість повернутися до віри своїх батьків.

Звернення віруючих ГКЦ знайшло свою підтримку і розу
міння з боку політичних і державних кіл Чехословаччини, 
громадських організацій, широких кіл громадян країни. В 
цьому переконало ряд конструктивних зустрічей єпископа 
В.Гопка в квітні 1968 року з представниками уряду ЧССР, де
путатами парламенту тощо. їх ініціатором виступила ново- 
призначений керівник секретаріату по культах д-р Кадлінцо- 
ва, яка свого часу аргументовано доводила необхідність конс
труктивного діалогу між церквою і марксизмом8. 5 квітня
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1968 року в присутності представників православної церкви 
митрополита Дорофея та єпископа Миколая, уповноваженого 
секретаріату по культах по Словаччині вона запропонувала 
утворити змішану комісію за участю православних і греко-ка
толиків, яка б могла розглянути і вирішити питання розподілу 
храмів, культового майна, відновлення прав священиків9.

Характерно, шо таку позицію поділяла переважна біль
шість депутатів Національних Зборів Чехословаччини. Навіть 
А.Жіак, відомий своїми симпатіями до Радянського Союзу і 
православної церкви, відверто заявляв, що унія була ліквідо
вана насильно в період культу особи, тому у депутатів немає 
підстав заперечувати проти надання свободи уніатам10.

Іншої думки дотримувалися представники православної 
церкви. Так, митрополит Дорофей після консультацій з патрі
архатом РПЦ запропонував передати греко-католикам 20 не- 
возз’єднаних уніатських парафій з тим, щоб іменуючись като
лицькою церквою східного обряду, підпорядковувалася като
лицькій ієрархії. Цілком очевидно, що за такою пристайністю 
приховувалася одна єдина мета - не допустити відродження 
ГКЦ. А саме це і найбільше хвилювало проводирів Російської 
православної церкви.

В травні 1968 року митрополит Київський і Галицький, 
екзарх України Філарет (М.А.Денисенко), інформуючи про 
своє перебування в Чехословаччині, з нехарактерною для 
церковного ієрарха політичною заангажованістю писав: 
“Відновлення уніатської церкви має далекоглядні наслідки. 
Вістря цієї боротьби спрямоване на Україну, і перш за все, 
на Закарпаття, з яким Чехословаччина має тісні зв’язки. Ре
зультатом відновлення унії в Чехословаччині буде активіза
ція уніатів на Україні. Українські уніати матимуть надію на 
реставрацію унії. Для Чехословаччини уніатство не є проб
лемою, тому що воно, спрямоване проти Православної цер
кви, яка в Чехословаччині складає меншість, не представляє 
загрози нації. Уніатство завжди було спрямоване проти Ро
сійської православної церкви... Тому нам, як і раніше, необ
хідно зміцнювати православ’я в західних областях України 
і боротися з залишками унії'”11.

Однак ніякий тиск партійно-державного керівництва, Ро
сійської православної церкви вже не міг призупинити процес
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відродження в Чехословаччині греко-католицької церкви. 10 
квітня 1968 року ініціативна група, очолювана В.Гопком, зіб
рала в м.Кошице 113 українських і словацьких священиків, 
ЯКІ В СВОЮ чергу утворили ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ комітет ГреКОуКа- 
толицької церкви, ухвалили ряд резолюцій, спрямованих на 
легалізацію ГКЦ1* 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 заподіяні нам, греко-католикам, протягом останніх 18 
років, будуть уповні направлені...

Ми, греко-католицькі священики, яких з людського, грома
дянського та станового боку незаконно покривдили, з нагоди 
нашої сьогоднішньої зустрічі та в імені наших вірних прого
лошуємо т.зв. Пряшівський собор з 1950 р. недійсним, бо йо
го організували в обманливий спосіб і в суперечності з дер
жавними та церковними законами. Тому ми вимагаємо:

1. Щоб державні чиновники чим скоріше проголосили, що 
Греко-католицька Церква в Чехо-Словаччині не була зліквідо
вана й тому греко-католики можуть свобідно признаватися до 
віри своїх батьків.

2. Щоб реабілітувати Греко-католицьку Церкву в Чехо- 
Словаччині як релігійну спільноту й уважати її як перед зако
ном, так і в практиці, рівноправною з іншими признаними 
державою Церквами і як теж засадничо та вповні реабілітува
ти греко-католицьких єпископів, священиків, монахів і мона
хинь, а теж всіх греко-католицьких вірних. Вимагаємо, щоб 
ця реабілітація була переведена негайно, тому що цей неза
конний стан триває ще досі...”13

Зважаючи на численні звернення віруючих, 13 червня 1968 
року уряд ЧССР легалізував в країні Греко-католицьку церкву 
і погодився з відкриттям Пряшівської єпархії. Одночасно з 
цим був проведений плебісцит, в ході якого 205 парафій, на
сильно підпорядкованих православній церкві, повернулися до 
ГКЦ. Важливою подією в житті католиків східного обряду 
стало повернення їм 7 липня 1968 року кафедрального собо
ру св. Іоанна Хрестителя у Пряшеві14.

Реальна перемога єдиновірців в Чехословаччині стала сво
єрідним сигналом для віруючих УГКЦ, які протягом десяти
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річ активно боролися за свої права. 11 червня 1968 року до Го
лови Президії Верховної Радці УРСР Д.С.Коротченка звернув
ся Верховний архієпископ Йосип Кардинал Сліпий. В його 
листі серед іншого говорилося: “Останні всесвітні події спо
нукають мене звернутися до Вас, Громадянин Голова, з усиль
ним проханням привернути давні права, які мала наша Церква 
в Радянськім Союзі, а які скасовано не правним, а тільки ад
міністративним порядком. Воно не тільки болить нас, україн- 
ців-католиків (греко-католиків), але й дуже дивує всіх, що ми, 
українці, позбавлені релігійних прав, коли ними користують
ся на Україні інші національні меншини. Нам є заборонено 
правити в своїх церквах, а навіть лучаються нові арешти за 
відправу. Наші священики мусять критися по домах. А причи
ною того мала бути наша здогадана зрада Держави”15.

Голова українського парламенту не лише не спромігся да
ти належну відповідь предстоятелю УГКЦ, а й проінформу
вав відповідні державні органи та спецслужби про “нові під
ступні вихватки українських буржуазних націоналістів”.

Тривожні для владних структур повідомлення надходили і 
з місць. Так, апарат Уповноваженого Ради у справах релігій 
при Раді Міністрів СРСР по УРСР через свої низові органи, 
єпархіальні управління, а також спецслужби збирав інформа
цію про активізацію діяльності після виходу зу в ’язнення ко
лишнього ігумена монастиря ордена редемптористів В.Ве- 
личківського, колишнього ігумена монастиря василіан М.Ше- 
питько, священика В.Стернюка та багатьох інших. Інформую
чи своє керівництво, інспектор Уповноваженого Ради у спра
вах релігій при Раді Міністрів СРСР по УРСР О.Кецко 8 груд
ня 1968 року писав: “Є підстави вважати, що Величківський 
при зустрічі з Сліпим перед його виїздом з СРСР отримав від 
останнього повноваження єпископа уніатської церкви на Ук
раїні. Крім того, в квітні 1967 року Величківський виїжджав у 
приватних справах до сестри в Югославію, де, вірогідно, зус
трічався з представниками Ватикану, а також з перебуваючим 
там уніатським єпископом Едмонтонським Максимом (Кана
да) і отримав від них відповідні настанови.

Виношуючи надії на можливість відновлення греко-като- 
лицької церкви, ця група уніатів приділяє велику увагу підго
товці уніатського духовенства. Величківський висвятив в сан
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священиків М.І.Вінницького, 1926 р.н., П.І.Пирожка, що по
вернулися з ув’язнення, та багатьох інших. Одночасно з цим 
ведеться посилена обробка служителів культу, що об’єд
налися з православ’ям. Після такої обробки 12 священи-> 
ків, які проживають у Львівській області, будучи пенскк 
нерами православної церкви, повернулися в унію і займа
ються відправленням богослужінь і обрядів, а священики 
Маковей (с.Велике Колодно Кам’янсько-Бузького району), 
Хрущ (с.Новосілки-Гостинні Симбірського району) від
реклися від православ’я і отримали настанову залишатися 
на православних парафіях” ' 6. -

Нерідко, щоб задовольнити духовні потреби віруючих, 
греко-католицькі священики вдавалися до неордйнарних 
кроків. Так, вже згадуванні Вінницький та Пирожок,-а та
кож Богун, Бильо, Чолий, Савчин, Яворський, Янтух, 
влаштувавшись заготівельниками лікарських.рослин на 
базі Львівського аптекоуправління під час службових від
ряджень здійснювали богослужіння-і обряди в різних на
селених пунктах Львівщини1'. .

Велику місіонерську діяльність проводили підпільні мо
настирі, яких лише на Львівщині на 1968 рік нараховувалось 
23. Створені безпосередньо в комунальних квартирах за озна
кою чернечих монастирів, вони повністю дотримувалися мо
настирського статуту1®.

В другій половині 60-х рр. значною мірою збільшилася 
кількість клопотань щодо реєстрації греко-католицьких пара
фій. Лише в 1967-1968 рр. від католиків східного обряду 
Львівщини до державних органів надійшло 15 таких заяв. 
Особливо настійно ставили ці питання віруючі сіл Конюшки- 
Тулиголовські, Конюшки-Королівські, Круковець Самбір- 
ського району, Заверещиця, Мілана, Добряни Городецького 
району, Хоросниця Мостиського району19.

Непоодинокими були випадки захоплення культових 
приміщень, що раніше належали греко-католикам, або ви
користання для богослужінь спеціально пристосованих 
приміщень. Лише на Львівщині на 1968 рік було нарахо
вано 52 таких випадки20.

Доцільно відзначити, що рух за легалізацію УГКЦ певною 
мірою активізувався в зв’язку з подіями в Чехословаччині не
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лише на Західній Україні та Закарпатті, а й у східних областях 
України. З доповідної записки Голові Ради у справах релігій 
при Раді Міністрів СРСР В.Куроєдову, датованої серпнем 
1968 року, довідуємось про істотне пожвавлення прибічників 
УГКЦ в Донецькій області. Одна з таких общин діяла в с.Вер- 
хня Кам’янка Артемівського району, якою керувала ПЯциник. 
Остання для виконання богослужінь і обрядів запрошувала 
священиків з Львівської області21.

Формування стійкої думки про можливість і необхідність 
відновлення УГКЦ сприяли контакти віруючих з громадяна
ми зарубіжних країн. Зокрема, за даними Ради у справах релі
гій при Раді Міністрів СРСР по УРСР лише з Волинської об
ласті, закритої для іноземців, у 1968 році виїжджало в Поль
щу, Чехословаччину, Угорщину, Румунію, Югославію 3347 
осіб, в Канаду, Аргентину, Бельгію, Голландію та ФРН - 26 
осіб. Причому, при митному догляді у них нерідко вилучала
ся релігійна література22.

Піднесення руху за легалізацію УГКЦ викликало негатив
ну оцінку вищого політичного керівництва СРСР та УРСР, со
юзного та республіканського органів у справах релігій. Як 
своєрідну реакцію на рішення уряду Чехословаччини про ле
галізацію ГКЦ і утворення Пряшівської єпархії слід розгляда
ти постанову Ради у справах регілій при Раді Міністрів СРСР 
(від 20 серпня 1968 р.) “Про протизаконні дії колишніх уніа
тів в ряді областей України”. На її виконання був розроблений 
комплекс заходів, які включали в себе заглушування передач 
“Радіо Ватикану”, вилучення літератури релігійного змісту на 
контрольно-пропускних пунктах станцій Чоп та Мостиська, 
обмеження контактів з релігійними діячами з числа україн
ської діаспори, видання відповідної літератури, кінопродукції 
тощо. Особливо слід сказати про широку популяризацію, 
створеного у 1960 році талановитим українським режисером 
В.Івченком фільму “Іванна”. За його драматичним сюжетом 
приховувалась мета всіляко скомпрометувати ієрархів УГКЦ 
А.Шептицького та Й.Сліпого, розкрити антинародну сутність 
Української греко-католицької церкви23.

Питання протидії УГКЦ і надалі не випадало з поля зору 
вищого політичного керівництва республіки та Комітету дер
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жавної політики при Раді Міністрів УРСР. Саме за поданням 
останнього від 2 грудня 1969 р. відділами пропаганди і агіта
ції та науки і учбових закладів ЦК КПУ була проведена ре
тельна перевірка релігійної ситуації у Львівській області. 
У висновках комісії, підписаних Г.Шевелем та В.Цвєтко- 
вим відзначалося: “В окремих вузах, науково-дослідних та 
деяких інших установах м.Львова викладацьку, науково- 
дослідну і навіть виховну роботу ведуть особи, які спові
дають греко-католицьку віру, допускають антирадянські 
висловлювання націоналістичного характеру... Обкому 
КП України треба провести роботу з кожним, хто підпав 
під вплив уніатства, знешкодити можливості такого впли
ву у майбутньому. З цією метою необхідно увільнити від 
роботи тих викладачів, працівників ідеологічних установ, 
які притримуються антирадянських поглядів, а за службо
вим обов’язком повинні чи мають можливість спілкувати
ся і справляти свій вплив на населення, особливо дітей і 
молодь”24.

На основі вищезгаданих критеріїв до числа “неблаго- 
надійних” були занесені викладач Львівського політехніч
ного інституту Л.Я.Панькевич, професор того ж вузу 
Ю.Т.Величко, директор дитячого комбінату № 48 І.І.Ліга, 
старший редактор музичної редакції Львівської студії те
лебачення К.Р.Паламарчук, старший інженер Львівського 
відділення Інституту економіки АН УРСР К.І.Петришин, 
викладач Городоцького музучилища Б.Р.Мендрунь, доцент 
Львівського медінституту Б.Т.Бєлінський, вчителька 
Львівської середньої школи № 36 В.В.Купчик та багато ін
ших25.

Положення і висновки комісії лягли в основу постано
ви ЦК КПУ від 28 квітня 1970 р. “Про недоліки в роботі 
партійних і радянських органів Львівської області по при
пиненню протизаконної діяльності залишків уніатського 
духовенства”. Зазнавши суворої критики, Львівський об
ком КПУ визнав за доцільне “широким фронтом розгор
нути боротьбу з уніатством”. Крім пропагандистських пе
редбачалися і чисто силові методи, які нерідко йшли в роз
різ з Конституціями СРСР та УРСР, чинним законодавс
твом. Серед них:
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-виявити організаторів і активістів нелегальних уніат
ських угрупувань, провести з ними індивідуальні бесіди 
про незаконну діяльність, попередити про відповідаль
ність відповідно до радянського законодавства. Встанови
ти всебічний контроль за способом життя всіх активно ді
ючих уніатів і сектантів, і в випадку порушення радян
ських законів, притягувати їх до адміністративної і кримі
нальної відповідальності;

-в населених пунктах, де активізувались уніати, про
вести збори трудящих, на яких обговорити питання про 
хід виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
від 23 липня 1966 р. про посилення боротьби з уніатством, 
про дотримання радянського законодавства про культи;

-встановити контроль за способом життя осіб, які в ми
нулому притягалися до кримінальної відповідальності за 
антирадянську, націоналістичну діяльність і зараз підтри
мують зв’язки з антигромадянськими елементами, поси
лити профілактичну роботу з ними26.

Не меншим розмахом відзначалась постанова ЦК КПУ 
від 6 лютого 1973 р. “Про заходи по посиленню боротьби 
проти ворожої діяльності залишків уніатського духовенс
тва на території Української РСР”. На її виконання в Іва
но-Франківській області було взято на облік, а значить і 
під опіку спецслужб 319 прибічників УГКЦ. В Тернопіль
ській області - 35 колишніх греко-католицьких священи
ків, 2 псаломщики, 76 ченців і черниць. У Львівській об
ласті в поле зору потрапили 145 греко-католицьких свя
щеників, з них 41 раніше відбував покарання за антира
дянську діяльність*7.

Спрямовуючи вістря своєї боротьби проти УГКЦ, орга
ни партійного керівництва та спецслужби всіляко прагну
ли використати можливості Російської православної цер
кви. Вже згадувані Г.Шевель та В.Цветков у своїй допо
відній на ім’я першого секретаря ЦК КПУ П.Шелеста від
значали: “У боротьбі з впливом уніатів, можливо, слід 
ширше використати православну церкву. Вважаємо за до
цільне доручити Управлінню в справах культів при Раді 
Міністрів УРСР забезпечити переведення православних 
монастирів з Києва до Львівської та Івано-Франківської
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областей, публікацію в “Православному віснику” статей 
проти уніатства, проведення серії проповідей у  православ
них церквах проти католицизму і уніатства”2®.

Як довела подальша практика, Російська православна 
церква стала дієвим засобом боротьби проти вільнодумс
тва в Чехословаччині, важливим знардядцям протидії від
родження греко-католицької церкви як на теренах Украї
ни, так і в Європі в цілому. Особливу роль відіграв у цьо
му митрополит Київський і Галицький, екзарх України Фі- 
ларет, який чітко і послідовно відстоював позицію вищого 
політичного керівництва країни. Доповідні, аналітичні за
писки одного з найвищих ієрархів РПЦ, які в силу зрозу
мілих причин потрапляли не лише до Уповноваженого Ра
ди у справах релігій при Раді Міністрів СРСР по УРСР, а 
й відповідних партійних структур і спецслужб, служили 
своєрідним жупелом, який розпалював і без того вибухо
небезпечну ситуацію. Чого, наприклад, варта його допо
відна записка про участь в роботі IV Генеральної асамблеї 
Всесвітньої ради церков, яка проходила 4-14 липня 1968 р. 
в м.Упсала (Швеція). Згущаючи фарби, митрополит Філа- 
рет повідомляє про захоплення в Чехословаччині греко- 
католиками православних храмів, непослідовність свяще
ників, невизначеність позицій Ватикану29.

Відсутністю будь-яких моральних критеріїв, відданості 
християнським принципам сповнена промова митрополи
та Філарета на спільному засіданні Робочого комітету та 
Міжнародного секретаріату Християнської мирної конфе
ренції в Массі поблизу Парижу 2 жовтня 1968 року. Пов
ністю зневажаючи факти та ігноруючи реальний стан ре
чей, в дусі радянського пропагандиста він говорив: “...Я 
не можу погодитись з о.Полем Вергезе в питанні розвитку 
в Радянському Союзі сил миру. Радянський Союз перший 
засудив у себе культ особи. Він підтримує розвиток де-- 
мократії і в інших соціалістичних країнах. Реальна дій
сність свідчить, що соціалістична демократія продовжує 
розвиватися в нашій країні. Радянський Союз підтримав 
січневу програму ЧССР, спрямовану на розвиток соціаліс
тичної демократії, і коли над соціалізмом в Чехословаччи
ні нависла загроза, керівники нашої країни, як і раніше,
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підтримували січневу програму КПЧ. Хіба це не доказ 
вірності СРСР принципам соціалістичної демократії? А 
чи не говорить поведінка радянських військ в Чехословач- 
чині про їх гуманність? Хіба вона схожа на поведінку оку
пантів? Говорячи про гуманізм, демократію, ми повинні 
розрізняти соціалістичну демократію і так звану “західну 
свободу”. Супротивники соціалізму використовують сво
боду в соціалістичних країнах для своїх цілей, і коли їм це 
не вдається, вони на весь світ кричать про відсутність де
мократії”30.

Якщо на вказаних релігійних форумах дискусія щодо 
подій в Чехословаччині, відродження ГКЦ носили толе
рантний характер, то під час перебування делегації Укра
їнського екзархату в СІЛА і Канаді 19 листопада - 17 груд
ня 1968 року митрополиту Філарету довелося стикнутися 
з цілим рядом “незручних” питань. Зокрема, йому довело
ся відповідати чому РПЦ одна з небагатьох підтримала 
вторгнення в Чехословаччину, чому за підтримки остан
ньої тисячі католиків східного обряду позбавлені гаранто
ваних їм прав і свобод.

Очевидно, що аргументованої відповіді митрополит 
Філарет на ці та інші питання дати так і не зміг, оскільки 
в матеріалах до інформаційного звіту, отриманих з екзар- 
хії за 1968 рік читаємо: “Події в Чехословаччині, що уск
ладнили зовнішньополітичну діяльність Російської пра
вославної церкви, посилили активізацію уніатського під
пілля в західних областях України. Однак, в результаті 
вжитих екзархатом заходів певною мірою вдалося призу
пинити розвиток уніатства. Діяльність Українського ек
зархату в цьому напрямку продовжується”3*.

Таким чином, викладені матеріали дають підстави для 
таких основних висновків:

-події 1968 року в Чехословаччині, легалізація ГКЦ 
значною мірою сприяли активізації громадського руху за 
відродження УГКЦ;

-громадський рух за відродження УГКЦ проявлявся в 
самих різноманітних проявах: проведення несанкціонова-, 
них богослужінь і обрядів, розгортання широкої петицій
ної кампанії, захоплення культових споруд тощо;
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-з метою протидії громадському руху за легалізацію 
УГКЦ вище політичне керівництво, підпорядковані їм 
державні органи та спецслужби застосовували самі різно
манітні засоби від галасливих пропагандистських кампа^ 
ній, “профілактування” віруючих до масових незаконних 
арештів;

-непринадну роль у протидії УГКЦ відіграла Російська 
православна церква, чиї ієрархи, зневаживши християнські і 
людські принципи виступали апологетами тогочасних полі,-: 
тичних та ідеологічних доктрин. * 11

1 Єленський В.Є. Церкви України і зовнішня політика: уроки не
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РЕЛІГІЙНІ т р а д и ц ії  н ім е ц ь к о г о ,, 
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ 

ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ВІДРОДЖЕННЯ
Історія німецького етносу в Україні, відносин українсько

го та німецького народів сягають в сиву давнину і налічують 
як чимало прикладів взаємодії та співробітництва, так і
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вдосталь важких випробувань, багатостраждальних воєн та 
відчуження. Цілком природньо, що в час розбудови і зміцнен
ня української державності, вирішення проблем гармонізації 
міжнаціональних стосунків виникає потреба в глибокому 
об’єктивному аналізі досвіду минулого, процесів взаємовпли
ву українського і німецького народів в соціально-економічній, 
політичній та кутьтурно-духовній сферах їх життя та діяль
ності.

Сьогодні вже м * на стверджувати про певні здобутки вче
них у дослідженні і торичних коренів та долі німецького ет
носу в нашому краї, про його господарсько-прогресивну ді
яльність, місця розселення, культурне життя. Проте, далеко не 
повного мірою вивчена релігійна культура німецьких посе
ленців, особливості її прояву, здобутки і втрати на теренах Ук
раїни, наслідки взаємодії з релігійними традиціями україн
ського народу.

Дослідники вказують на кілька великих хвиль міграції ні
мецького етносу на українську територію, починаючи з най
першої значної колонізації Приазов’я та Причорномор’я ні
мецькими племенами готів у другій половині II ст. Найширша 
ж хвиля переселень іноземців, і в першу чергу німців, на те
риторію Півдня України та Криму починається з другої поло
вини - кінця XVIII ст. з ініціативи та при всілякій підтримці 
уряду царської Росії.

Істотні матеріальні вигоди, релігійна толерація, яку нада
вав переселенцям царський маніфест 1763 р .\  привабили на 
Україну з Німеччини велику кількість членів різних релігій
них конфесій, насамперед протестантських: менонітів, бап
тистів, гуттерів та інших. Меноніти розраховували відшукати 
в Росії пристанок для вільного облаштування життя на заса
дах свого віровчення. Інші - брати євангелісти, брати вальден- 
си (відомі під назвою сепаратистів), що наслідували аугзбур- 
зький напрям, сподівалися врятуватись від переслідувань ка
толицької та лютеранської церкви у Німеччині й Австрії, пок
ращити своє тяжке матеріальне становище, спричинене нев
рожаєм, голодом та феодальними війнами на рубежі XVIII- 
XIX ст. у численних німецьких державах2.

Появу перших німецьких колоній в Україні можна віднес
ти до 60-х років ХУІП ст., коли на Чернігівщині переселенця
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ми із Франкфурта-на-Майні було засновано п’ять землероб
ських та одну ремісничу колонії. Дещо пізніше поруч з ними 
поселилися меноніти із Нідерландів. Перші німецькі пересе
ленці на Півдні України з’явилися вже наприкінці 80-х років
XVIII ст. Вихідці із Прусії у 1787 р. заснували колонію Альт- 
Данцин поблизу Єлизаветграду (нині Кіровоград). На запо
різьких землях в районі Хортиці меноніти влаштували колонії 
Ейнлаге, Кронсвейде, Нейбург, Нейендорф, Розенталь, Шен- 
візе, Шенгорст. Неподалік від Катеринослава (нині Дніпро
петровськ) поселилися німецькі лютерани (Йозефсталь) і ка
толики (Ямбург). Першим поселенням німців навколо м. Оде
си стала колонія Марієнталь. Селилися німці також у Херсон
ській, Таврійській губерніях, на Волині, Київщині, Харківщи
ні, Чернігівщині.

Процес колонізації вільних земель німецькими переселен
цями значно активізувався після закінчення війни з Туреччи
ною у 1791 р. і остаточного закріплення за Росією Північного 
Причорномор’я та Криму. У цей період не лише значно збіль
шується кількість колоній та їх населення, але й розширюєть
ся географія розселення. На поч. - першій третині XIX ст. у 
Марийському окрузі поблизу м. Одеси кількість колоній дося
гає 10. У цей же час було засновано 6 колоній у Кучургансько- 
му окрузі Одеського повіту, 5 поселень - у Тираспільському 
повіті, 11 колоній - на р. Березань у Херсонському повіті. 
Швидкими темпами відбувалося заселення колоністами Тав
рійської губернії. У першій чверті XIX ст. у Феодосійському 
повіті було засновано 4 колонії, у Сімферопольському - З, 
Бердянському - 27. Лише на р. Молочній та її притоках було 
облаштовано 60 менонітських поселень. У 30-40-х роках
XIX ст. існувало 33 католицькі та євангельсько-лютеранські 
колонії у Мелітопольському повіті. Понад ЗО менонітських, 
лютеранських та католицьких колоній на середину XIX ст. 
засновано в межах Катеринославської губернії3. Через 100 ро
ків з часу виходу Маніфесту 1763 р. на території Росії нарахо
вувалося понад 500 іноземних колоній, заселених переважно 
німцями4. Основними ареалами розселення німців на терито
рії нинішньої України стали західні (Галичина, Буковина, За
карпаття) та південні регіони.

Цілеспрямовано і ефективно використовуючи надані їм
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урядом привілеї, німецькі колоністи створили на українських 
землях високорозвинені господарства. З часу свого виникнен
ня німецькі колонії вирізнялися з поміж інших технічною за
безпеченістю, раціональним використанням угідь, раціоналі
зацією виробництва. Від середини XIX ст. німецькі колонії на 
південних українських землях стають вагомим соціально-еко
номічним чинником. Серед факторів, які дозволили німець
ким переселенцям не лише вижити у незнайомій країні, але й 
домогтися значних успіхів, слід відзначити виняткову працез
датність, високу культуру праці, особисту свободу та націо
нальну єдність, солідарність, особливу релігійність (кожна 
справа розпочиналася з молитви), пунктуальність, схильність 
до порядку і підприємництва. Обов’язковими атрибутами 
кожної колонії, облаштованої на зразок традиційних німець
ких сіл, були розташовані в центрі добротні споруди кірхи чи 
церкви, волосного правління, школи, благодійних установ. У 
колоніях менонітів взагалі не було пивних чи таверен, а свят - 
значно менше, ніж у православних. .

Істотні зміни в соціально-економічній сфері життєді
яльності німецьких колоністів, викликані їх переселенням 
на нові неосвоєні землі, породжували і виникнення нових 
течій традиційних конфесій німецького протестантизму. 
Процеси, що відбувалися в релігійних громадах німець
ких поселенців привертали увагу і місцевого українського 
населення. До того ж, зросійщення і обюрокрачення духо
венства офіційної православної церкви посилювали релі
гійні пошуки серед українців.

Саме в кінці XVIII - на поч. XIX ст. серед громад німців- 
протестантів поширюється рух “штунди” - особливо набож
них віруючих, яких не задовільняло традиційне лютеранське 
богослужіння. Для читання Святого Письма, співання псалмів 
та розмов на релігійну тему вони збиралися в особливу годи
ну (звідти і назва “der Stunde” - година). На цей же час припа
дає і розшарування німецького протестантизму на ряд течій: 
серед гутгерів - на прихильників усуспільненого і індивіду
ального господарювання; серед менонітів - з’являються течії, 
аналогічні баптизму і майбутньому п’ятидесятництву.

З іншого боку, завдяки своїй організованості, високим мо
ральним вимогам до своїх членів, енергії та місіонерському
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завзяттю проповідників згадане релігійне поле з 70-х років 
XIX ст. почав активно освоювати німецький баптизм. 
Упродовж останнього десятиріччя XIX ст. баптизм абсор
бував в Україні майже усі євангельські течії. Так, україн
ські послідовники “штундизму” приймають найменування 
баптистів, крім офіційних противників протестантизму, 
яких у подальшому називали “штундою” або “штундо- 
баптистами”. Перехідні до баптизму течії виникають се
ред інших євангельських громад (наприклад, менонітські 
брати-баптисти, штундо-молокани та інші).

Слід зауважити, що місіонерський рух німецького баптиз
му відзначався великим прозелітизмом, не характерним для 
перших поселенців-протестантів. Попередні проповідники 
чітко дотримувались положень згаданого царського маніфес
ту 1763 р., якими заборонялось навертати православних у 
свою віру. Пастори ж і пресвітери нових релігійних течій де
монстративно влаштували хрещення українських прозелітів, 
справляючи тим самим великий вплив на місцеве православ
не населення, яке швидко засвоювало протестантське віров
чення і ставало його послідовниками.

Перехід українських “штундистів” до баптизму у кінці 
XIX ст. був викликаний, крім названих причин, і сподівання
ми останніх отримати ті ж права на релігійну толерантність, 
які визнавалися за німецькими колоністами-баптистами. Про
ти цього активно виступала офіційна православна церква, на
магаючись довести відмінність українських євангелістів від 
баптистів, називала їх “штундами” і відмовляла їм у праві на 
толерантність за відхід від державної релігії.

Попри всі переслідування українських “штундистів” (до 
1905 р. окремим указом зараховані до сект “особливо шкідли
вих”, а будь-які зібрання заборонено) їх громади у кінці 
XIX ст. постають на Херсонщині, Одещині, південній Київ
щині, Полтавщині, Чернігівщині, Волині, Поділлі.

Проте, досить широкий конфесійний простір поширення 
українського протестантизму не може бути визначальним 
фактором оцінки його впливу на процеси релігійного життя. 
Як справедливо зауважують дослідники5, на ньому суттєво 
позначилися деякі негативні фактори українського євангель
ського руху та організації його громад, а саме:
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- виняткова відчуженість від сільської громади, замкне
ність в тісному колі власних конфесійних інтересів, що межу
вали з особливою погордою у моральній оцінці тих, хто не 
визнав їх релігійних уподобань;

- зневажливе трактування православного культу, нетерпи
мість до православних обрядів породжувало роздратування 
православних віруючих, взаємну напругу між православ’ям і 
українським протестантизмом;

- відірваність євангельсько-баптистського руху від тодіш
нього українського життя, його ненаціональний характер та 
зросійщення, викликані використанням виключно російсько
го Святого Письма, збереженням російської мови у богослуж
бовій практиці.

Нова хвиля поширення протестантизму в Україні припадає 
на кінець XIX - початок XX ст. Шляхом розповсюдження дру
кованої літератури, яку надсилали українські та німецькі по
селенці з Америки, в Україну проникають зерна вчення адвен
тизму, п’ятидесятництва, свідків Єгови, а їх послідовники зас
новують громади різнопротестантських конфесій. Характер
но, що перша громада АСД з’явилася в Криму, у містечку Бер- 
дибулат у 1886 р., коли було охрещено 19 німецьких поселен
ців. За існуючими на той час законами поширення нового ре
лігійного вчення вважалося державним злочином. Саме тому, 
одного з перших послідовників адвентизму серед німецького 
населення Криму Перка було ув’язнено вже в день заснуван
ня громади. Переслідування адвентистів, як і послідовників 
інших протестантських конфесій з боку царських властей та 
Російської православної церкви продовжувалося до прийнят
тя указів Миколи II від 17 квітня та 17 жовтня 1905 р., які про
голошували “дарування” громадянських свобод у Росії. Хоча 
процес легалізації їх діяльності і після прийнятих указів від
бувався досить повільно, із систематичним порушенням прав 
віруючих.

Упослідження релігійного життя німців-поселенців в Ук
раїні наступає з початком першої світової війни 1914 р. і 
пов’язаними з нею масовими депортаціями. Царський уряд 
згідно указів від 2 лютого і 13 грудня 1915 р. та інструкцій до 
них позбавляє права іноземних вихідців німецького поход
ження в Росії на землеволодіння й землекористування6. На-
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сильницька депортація німецьких колоністів в глиб Росії, зок
рема Сибір і Поволжжя, супроводжувалася конфіскацією їх 
землі і майна на користь держави, а також націоналістичними 
погромами. ,

Припинена вона була лише Тимчасовим урядом. Біль
шість німецьких колоністів упродовж 1918-1920 рр. по
вернулася в Україну до своїх примусово полишених 
осель. На початку 20-х років у південних губерніях існу
вало 798 німецьких сільськогосподарських колоній. В 
173-х із них переважали меноніти, в решті - лютерани і ка
толики7. Але економічна розруха, спричинена світовою та 
громадянською війнами, антиселянська аграрна політика 
радянської влади, голод 1921 - 1922 років, що пройшовся 
південними районами України, драматично позначились 
на стані німецьких сільськогосподарських колоній.

Негативними наслідками для них супроводжувалася і ад
міністративно-територіальна реформа 1922-1923 років, в ході 
проведення якої не враховувався національний склад утворю
ваних адміністративно-територіальних одиниць, національні 
традиції та економічні особливості життя і побуту німецьких 
колоністів8. В результаті райони їх компактного проживання 
опинилися у складі національних адміністративно-територі
альних одиниць з інонаціональним складом населення. Так, у 
20-х роках у німецьких національних районах перебувало ли
ше близько 240 німецьких сільських рад. Одночасно понад 
200 їх входило до складу більш як 50 звичайних адміністра
тивних районів9. Подібні зміни призвели до розпорошення зе
мельних ділянок колоністів, втрати ними значної частини зе
мельних наділів, що перейшли у користування до нових влас
ників. Як результат, передові, з високим рівнем агротехнічної 
культури німецькі сільськогосподарські колонії, були значною 
мірою розорені, їх населення доведено до тяжкого і зубожіло
го стану, функціонування навчальних, культурно-просвітніх 
та релігійних установ дезорганізовано.

Становище ускладнювалося і тим, що істотні зміни у соці
альній та господарській структурі німецьких сільськогоспо
дарських колоній супроводжувалися здійсненням жорсткої 
податкової політики, огульним позбавленням німецького на
селення права голосу, застосуванням до. нього інших форм
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економічного та політичного тиску. Неспроможність керів
ництва адміністративно-територіальних одиниць, до яких бу
ли віднесені німецькі колонії та села, вирішувати складні і 
специфічні питання національних і міжконфесійних відно
син, у більшості випадків призводила до простого ігноруван
ня національно-культурних, мовних, релігійних та інших за
питів німецького населення.

У досить скрутній ситуації опинилися етноконфесійні гру
пи німецького населення, зокрема меноніти. Звинувачення в 
нерозумінні національної та економічної політики уряду, 
вузько націоналістичній відчуженості, релігійно-кастовому 
фанатизмі менонітського населення мали своїми наслідками 
посилення жорсткого соціального тиску, переслідування віру
ючих з боку войовничих безвірників, численні випадки зак
риття молитовних будинків. Німецькі секції губкомів КП(б)У 
і відділи ДГГУ зобов’язували місцеві органи влади ретельно 
вивчати релігійні рухи в німецьких колоніях, виробляти ме
тодику наступальної антирелігійної пропаганди серед німець
кого населення. Під пильним наглядом органів ДПУ знаходи
лися громади Лютеранського синоду, католицькі гуртки Свя
тої Марії. Доходило навіть до розробки спеціальних офіцій
них правил діяльності німецьких священиків та місіонерів, 
порушення яких каралося притяганням до суду за недотри
мання встановлених обмежень. Судовим процесам надавало
ся, як правило, гучного, гострополітичного звучання. Для 
контролювання зв’язків керівництва релігійних осередків із 
закордоном серед німецького населення створювалася розга
лужена агентурна мережа.

За таких обставин, з метою консолідації зусиль німецьких 
колоністів для задоволення власних господарських і культур
но-релігійних потреб, на початку 20-х років ними утворюють
ся різного роду кооперативні спілки і товариства. Вони опіку
валися не лише вирішенням суто господарсько-виробничих 
проблем, але й брали посильну участь в утриманні навчаль
них закладів, установ соціального захисту, культових споруд 
тощо. Керівництв,о заснованого 1921 р., “Союзу громад та 
груп менонітів Півдня України” мало на меті утворити розга
лужену організацію з господарсько-кооперативними та благо
дійницькими функціями і висловлювало щире сподівання, що
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її діяльність могла б відповідати не лише інтересам німецько
го населення, а й держави в цілому. Вона мала базуватися на 
етноконфесійній згуртованості, традиційних національних і 
релігійних цінностях. Колективна праця менонітів була до
сить ефективною і уряд України дав дозвіл на існування такої 
організації, затвердивши 14 серпня 1923 р. новий статут Сою
зу, що отримав назву “Сільськогосподарський Союз нащадків 
Голландських вихідців на Україні”10. Вже згодом, заходи, 
здійснені Союзом, вийшли далеко за рамки суто кооператив
ної діяльності, перетворивши його у своєрідного посередника 
колоністів у відносинах з органами радянської влади. Через 
уповноважених місцевих установ Союзу німецьке населення 
зверталося до владних структур із клопотаннями з приводу 
еміграційних питань, землевпорядкування німецьких сіль
ськогосподарських колоній, функціонування менонітських 
релігійних громад тощо.

Як справедливо відзначають ряд дослідників, принципова 
позиція Союзу у відстоюванні національно-культурних і релі
гійних інтересів, громадянських прав німецького населення 
України, його всезростаючий авторитет викликали у політич
ного керівництва республіки серйозне занепокоєння та праг
нення обмежити і поступово ліквідувати його діяльність1'. У 
серпні 1925 р. резолюція Пленуму Центрального бюро ні
мецьких секцій при ЦК КП(б)У визнавала “Союз Голланд
ських вихідців” як організацію, що не виправдала себе, що 
гальмує та стримує радянизацію німецьких колоній. Разом з 
тим, зважаючи на значний вплив Союзу на бідняцько-серед
няцькі прошарки менонітських колоній, Пленум вважав за до
цільне утриматися від “застосування адміністративних захо
дів у вигляді насильницької ліквідації його, так як це може 
тлумачитися як національно-релігійне переслідування мено
нітів”12. До справи упослідження діяльності Союзу доклали 
зусилля і органи Державного політичного управління Украї
ни, які вбачали в ньому організацію більше політичну, ніж 
господарську, з вузько обмеженою етноконфесійною орієнта
цією, в яку дозволялося приймати лише менонітів і заборо
нявся доступ навіть громадянам лютеранського та католиць
кого віросповідання. Нарешті, 25 серпня 1925 р. комісія 
ВУЦВК у складі представників ЦК КП(б)У, ДПУ та НКВС,
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прийшла до висновку про недоцільність існування Союзу в 
такому вигляді і зажадала його суттєвого “реформування як в 
політичному, так і в господарському відношенні”13. Остаточ
ну ж реорганізацію “Союзу Голландських вихідців на Украї
ні”, а по суті його ліквідацію завершено наприкінці 1925 - у 
середині 1926 р.р.

Тяжкий економічний стан німецьких колоній, відсутність 
належної уваги місцевої влади до питань забезпечення націо
нально-культурних, мовних та інших інтересів німецького на
селення, конфліктні ситуації, що виникали внаслідок числен
них випадків закриття молитовних будинків та переслідуван
ня віруючих викликали у представників німецької національ
ної меншини цілком законне обурення, бажання емігрувати в 
інші країни, як правило до США та Канади. Сотні німецьких 
родин змушені були, ліквідувавши свої господарства, залиши
ти Україну. У 1924-1925 рр. еміграційний рух охопив Катери
нославську, Донецьку, Харківську та Волинську губернії.

Еміграційні тенденції викликали серйозну занепокоєність 
радянських владних структур, які розглядали дану проблему, 
як таку, що носить ідеологічний та політичний характер. За 
рішенням ЦК КП(б)У для з’ясування мотивів та стану емігра
ції німців у квітні 1924 р. було утворено спеціальну комісію 
на чолі з В.Чубарем. У червні цього ж року аналогічна комі
сія утворюється по лінії Президії ВУЦВК. Вивчення причин 
еміграційних тенденцій та зростання соціально-політичної 
напруги в місцях компактного проживання німців виявило, 
що обумовлені вони неврегульованістю питань землекористу
вання німецькими громадами, обмеженням громадських прав 
німецького населення, а також “неправильним розумінням та 
перекрученням місцевими органами національної політики 
нашої партії, що приводило до національно-релігійного 
об’єднання німецького куркуля та бідняка й уповільнення 
класового розшарування колоній” та “деякі ненормальні дії 
місцевих органів, як-то: заборона здійснення релігійних обря
дів, а також незгода менонітів - німців з забороною викладан
ня закону божого до 18-річного віку”14.

Зважаючи на те, що еміграція німецького сільськогоспо
дарського населення була поширеною і в інших регіонах Со
юзу РСР, на загальносоюзному рівні були розроблені заходи
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по упередженню наростання еміграційних тенденцій, що ма
ли не лише адміністративний, але й економічний характер. 
Проте, ні адміністративний тиск, ні пропагандистська кампа
нія щодо недоцільності еміграції, ні спроби економічного ха
рактеру особливого впливу на перебіг еміграційного руху в 
німецьких колоніях України не мали. Продовжувався він і в 
кінці 20-х - на початку 30-х років. Спричинений відвертим по
літичним та релігійним терором, наслідками колективізації, 
іншими проявами сталінської економічної та національної по
літики, він поглиблював руйнацію специфічного національ
но-культурного, соціально-побутового та релігійного укладу 
життя німецького населення в Україні.

Посиленим наступом на “ворожі елементи” супроводжува
лось утвердження сталінського тоталітарного режиму в Укра
їні у 30-ті роки. До їх числа було зараховано і тисячі громадян 
німецького походження, що стали жертвами численних полі
тичних чисток і репресій. Щоденно органи державної безпе
ки виявляли та ліквідовували фашистські організації, махро
вих націоналістів, шпигунів, диверсантів, шкідників, основу 
яких складали колишні німці - колоністи.

Під особливим контролем в національних районах знахо
дилась діяльність представників церкви, їх зв’язки з різного 
роду “націоналістичними”, “контрреволюційними” зарубіж
ними центрами. Саме у таких контактах було звинувачене лю
теранське та католицьке духовенство, церковний актив ні
мецьких релігійних громад, які всіляко сприяли налагоджен
ню тісних зв’язків із спеціально створеними в країнах Європи 
і Америки громадськими товариствами з метою надання ними 
гуманітарної допомоги жертвам голодомору 1932-1933 років 
в Україні. Звідкіля б не надходила така допомога, вона одноз
начно сприймалася радянськими владними структурами не 
що інше, як “антирадянська провокація”, а причетні до неї 
звинувачувалися у “посиленні фашистського впливу” серед 
німецького населення в Україні. Задля “викорінення підрив
ної діяльності ворога”, “паралізування фашистської роботи в 
німецьких національних районах” органами ДПУ розробля
лись і втілювались у життя заходи, спрямовані проти німець
кого духовенства. Так, у доповідній записці голови ДПУ 
УСРР В.Балицького “Про гітлерівську допомогу” від 22 трав
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ня 1934 року, зокрема, повідомлялось: “...Здійснені арешти 
активних організаторів “гітлерівської допомоги” та фашист
ської агентури. Арештовано поки 85 чоловік, переважно пас
торів, сектантських проповідників, кистерів, осіб з церковно
го активу, куркулів і т. ін. Намічено для арешту ще майже 60 
чоловік...”1*.

Істотними змінами політичного та соціально-психологіч
ного клімату в країні позначений період середини - кінця 30- 
х років. Брутальні звинувачення у “шпигунстві”, “шкідниц
тві”, різного роду “контрреволюційній діяльності” супровод
жувалися масовими репресіями у відношенні як німців, так і 
представників інших народів, депортаціями національних 
меншин з місць їх компактного проживання. Подібні акції бу
ли піднесені в ранг державної політики і освячувалися рішен
нями високих партійних форумів. Зокрема, у резолюції листо
падового (1933р.) об’єднаного пленуму ЦК й ЦКК КП(б)У 
“Підсумки й найближчі завдання проведення національної 
політики на Україні” підкреслювалося, що “послаблення біль
шовицької пильності в роботі серед трудящих національних 
меншин, особливо серед польського і німецького населення... 
призвело до засмічення колгоспів, шкіл, клубів, інститутів та 
ін. польськими і німецькими фашистськими елементами...”16 
За таких обставин робота по виявленню “контрреволюцій
них” та “націоналістичних” організацій і фабрикації на них 
справ здійснювалося широким фронтом. Її наслідками стало 
масове закриття середніх, середніх спеціальних та вищих уч
бових закладів, національних газет і журналів, фактичне згор
тання будь-якої культурно-просвітницької роботи серед наці
ональних меншин.

Як правило, серед організуючих сил “контрреволюційної” 
діяльності в національних районах викривали і представників 
церкви. Так, “керівна роль у проведенні фашистської повстан
ської та диверсійної роботи” на Одещині, як відзначалося у 
підготовленій працівниками НКВС на адресу ЦК КП(б)У 
“Довідці до доповіді про політичний стан німецьких районів 
Одеської області” (вересень 1937 р.), відводилась так званій 
“Південно-Російській католицькій єпархії-”, очолюваної ко
лись вже засудженим на той час намісником папи Римського 
на Україні прелатом Йосифом Крушинським. Виявляється,
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що саме за його підтримки і керівництва в районах та колоні
ях області діяла група німців-ксендзів, яка проводила найак
тивнішу фашистську роботу. Як зазначалося у листі Наркома
ту внутрішніх справ, адресованому у 1935 р. С.Косіору та 
П.Постишеву, “маючи безпосередній зв’язок з закордонними 
фашистськими центрами і отримуючи від останніх під вигля
дом “матеріальної допомоги” грошові субсидії на контррево
люційну роботу, ця група під керівництвом прелата Крушин- 
ського вела роботу по організації масових звернень німнасе- 
лення в фашистські центри з проханням про надсилання “до
помоги”, направляючи за кордон провокаційні листи.

Група пропагувала серед німнаселення ідеї фашизму, вер
бувала агентуру в німколоніях і т.ін.”17. За результатами роз
гляду “справи” німців-ксьондзів прелата Й.Крушинського та 
настоятелів німецьких католицьких церков у Карло-Лібкнех- 
тівському районі Одеської області Лорана, Таубергера, Кеми- 
ра і Гофмана було засуджено до різних термінів ув’язнення в 
концтаборах та заслання до Казахстану18.

Подібні показові справи щодо німецьких служителів куль
ту не були виключенням. Вони переконливо засвідчували, що 
кампанія поборювання релігії і церкви тісно перепліталася з 
антинаціональною війною сталінського режиму, що руйнува
ло усталені традиції, кращі надбання матеріальної, духовної 
та релігійної культури народів України.

Завершальним акордом сталінської національної політики 
стало остаточне розформування національно-територіальних 
одиниць, поступове витіснення німецького населення з Укра
їни і наступною його насильницькою депортацією напередод
ні та в ході Другої світової війни. Якщо на початковому етапі 
“переселення” німців офіційно пояснювалися причинами еко
номічного, військо-політичного характеру, потребами зміц
нення прикордонної смуги і обмежувалися територією Украї
ни, то в подальшому вони набули відвертих форм масових де
портацій і спрямовування за межі республіки, як правило, в 
райони Сибіру і Казахстану.

На середину 1942 р. все німецьке населення, яке прожива
ло на території нинішньої України, було депортовано у східні 
райони колишнього Союзу РСР чи евакуйовано до Німеччини 
зі Східної Галичини, Волині, Бессарабії та Північної Букови-
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ни19. При цьому зауважимо, що за переписом 1939 р. німець
ке населення України становило біля 400 тис., а в Криму - по
над 51 тис. чоловік.

Невдалими виявилися спроби окремих німецьких сімей 
повернутися з місць переселень в райони свого традиційного 
проживання по закінченню Другої світової війни. Як правило, 
вони знову ставали жертвами депортаційної політики режиму 
в ході реалізації комплексних заходів по очищенню звільне
них регіонів України від “націоналістичних елементів”, “чле
нів оунівського підпілля” та ін. Так, з довідки спецвідділу 
МВС УРСР про кількість виселеного контингенту з України 
від 23 листопада 1948 р. довідуємось, що лише з території 
Рівненської, Волинської, Львівської, Тернопільської, Станіс- 
лавської, Чернівецької та Дрогобицької областей упродовж 
1945-1947 рр. було виселено у примусовому порядку 6225 
німців-репатріантів20.

Певні позитивні зміни у подальшій долі німців пов’язані з 
прийняттям Указу Президії Верховної Ради СРСР від 13 груд
ня 1955 р. “Про зняття обмежень у правовому стані з німців і 
членів їх сімей, які перебувають на спецпоселенні”. За цим 
документом вони звільнялися з-під адміністративного нагля
ду органів МВС. Однак Указ позбавляв їх права повертатися 
у місця свого попереднього проживання, а дозволяв посели
тися в Комі АРСР та республіках Середньої Азії. Остаточна 
політична реабілітація німців відбулася лише в середині 60-х 
років у зв’язку з виходом 29 серпня 1964 р. Указу Президії 
Верховної Ради СРСР “Про внесення змін до Указу Президії 
Верховної Ради СРСР від 28 серпня 1941 р. “Про переселен
ня німців, що проживають в районах Поволжжя”. Проте така 
реабілітація носила лише формальний характер, оскільки нім
ці, як і раніше мали залишатися в місцях виселення.

Як бачимо, сталінська політика етноциду 30-х років, що 
спричинила до занепаду своєрідного соціально-побутового, 
національно-культурного та релігійного життя німецького на
селення в Україні, мала своїм логічним продовженням денаці- 
оналізаційні процеси повоєнних десятиріч, упослідження 
спроб українських німців повернутися в місця свого тради
ційного проживання. Перспективи відродження німецької ет
нічної групи в Україні були невтішні. Офіційна влада всіляко 
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замовчувала існування даної проблеми. Скупі відомості про 
німців в Україні, які містили результати перепису населення, 
практично нічого не говорили про їхній соціальний статус та 
можливості відтворення їх як своєрідної етнічної групи у по- 
ліетнічній структурі українського суспільства.

Та навіть за таких обставин вони зуміли зберегти ознаки 
своєї етнічності, певну абсолютну і відносну чисельність і 
збільшити її в останні десятиріччя. Якщо в 1970 р. кількість 
німців в Україні складала 29871 чол., то в 1979 р. вона зросла 
до 34139 чол., а за даними останнього Всесоюзного перепису 
населення (1989 р.) в Україні їх проживало 37849 (0,07% на
селення республіки)21. За неофіційними ж даними, які наво
дять представники німецької громади в Україні, їхня чисель
ність дорівнює близько 80 тис. чоловік. Вони можуть бути 
цілком вірогідними, оскільки в ході офіційних переписів на
селення чимало німців приховували свою справжню націо
нальну приналежність, часто записуючи себе росіянами або 
українцями. Важливо те, що певній частині німців вдалося за
лишитися у регіонах традиційного розселення, що мало неа
бияке значення для прискорення відродження своїх націо
нальних, культурних і релігійних надбань. Так, в Дніпропет
ровській області мешкало 6396 німців (16,9% німецького на
селення республіки), Донецькій - 6333 (16,7%), Одеській - 
3551 (9,4%), Закарпатській - 3478 (9,2%), Кримській АРСР - 
2356 (6,2%), Запорізькій - 2330 (6,2%)22.

Розпад радянської імперії, утвердження України як неза
лежної самостійної демократичної держави на початку 90-х 
років радикально змінили етнополітичну ситуацію як для де
портованих народів вцілому, так і для німецької громади зок
рема. Серед певної її частини в пострадянський час набули 
особливої популярності еміграційні настрої - повернення на 
свою історичну батьківщину - Німеччину. Другим потужним 
рухом стало прагнення до відновлення Німецької автономії в 
Доволжжі Російської Федерації. Нарешті, третій напрямок ет- 
нополітичної активності та самоорганізації німецької менши
ни був зорієнтований на повернення в місця свого традицій
ного проживання, в тому числі і в Україну.

Повернення депортованих німців та їх нащадків, як і пред
ставників інших депортованих народів стало в роки незалеж
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ності України принципово важливим питанням відновлення 
історичної справедливості. Українською владою були створе
ні певні організаційні передумови для реалізації репатріацій
ного проекту, а Федеративною Республікою Німеччиною за
лучені навіть певні кошти. Розвитку політичного діалогу між 
Україною та об’єднаною Німеччиною в даному питанні спри
яли також встановлення дипломатичних відносин (січень 
1992 р.), підписання Декларації 1.993 р. про основи міждер
жавних відносин. Спадщина українсько-німецького партнерс
тва нараховує понад 40 двохсторонніх угод, укладення яких 
стало вагомим чинником етнічного ренесансу німецької мен
шини в Україні. 1
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Історія України:

Бажан Олег Григорович -
старший науковий співробітник відділу регіональних 
проблем України Ін с т и т у т у  історії України НАН 
України. Народився 1968 р. на Полтавщині. У 1992 р. 
закінчив історичний ф акультет Полтавського дер
жавною педагогічного університету ім.в.Р.Короленка. з 
1992 по 1994 р. викладач кафедри історії України Пол
тавського державного педагогічного університету. 
1994—1997 рр. —  аспірант Інституту історії України 
НАН України. У 1996 р. захистив дисертацію кандидата 
історичних наук по тем і: "Опозиційний рух в Україні 
(друга пол. 50-х —  8 0 -т і роки XX cm.) (науковий керів
ник —  кандидат історичних наук Ю.З.Данилюк). 
Автор 60 наукових праць. Досліджує проблеми утвер
дження і функціонування командно-адміністративної 
системи в СРСР, суспільно-політичнежиття в Україні в 
1960—80-ті роки в Україні.

МІЖНАРОДНІ КАМПАНІЇ ПО ДОТРИМАННЮ 
ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ В 1960—80-х РР.

І РЕАКЦІЯ НА НИХ З  БОКУ 
ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНОГО к е р ів н и ц т в а

СРСР

Питання забезпечення прав людини в СРСР в цілому та в 
Україні зокрема, в .1960—80-х роках розглядалось демокра-
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точними країнами. Заходу як неодмінна умова своїх політич
них та економічних відносин з Радянським Союзом.

Широку увагу світової громадськості до колоніального 
становища України, політичного безправ’я її громадян при-, 
вертало проведення в США, починаючи з початку 60-х років 
22 січня “Дня незалежності України”. Так, в 1963 році в “День 
України” був проголошений в штатах Нью-Джерсі, Пенсіль
ванії, Коннектикут, Іллінойс, Огайо, Арізона, Нью-Мексіко, 
численних містах Сполучених Штатів Америки. В Нью-Йор
ку за розпорядженням мера міста Роберта Вешера в цей день 
над будинком муніципалітету поруч з прапором США здій
мався український жовто-блакитний прапор.

В “День незалежності України” проводились спеціальні 
богослужіння за “врятування” українського народу в обох па
латах Конгресу США1.

В другій половині 70-х років термін “права людини” 
знайшов своє особливе поширення і для багатьох нерозрив
но пов’язувався з діяльністю адміністрації Президента 
США Джеймса Картера, для якого боротьба за права люди
ни стане невід’ємною складовою міжнародної політики. В 
лютому—березні 1972 року на сесії Комісії ООН по правам 
людини американська делегація за дорученням свого уряду 
вносила на розгляд документ з запитом до уряду СРСР в 
зв’язку з дотриманням в Радянському Союзі прав людини. 
Одночасно нею було поставлено на порядок денний питан
ня про створення в ООН особливого апарату (Верховний 
Комісар по правам людини, Суд в сферах прав людини), 
який би мав право контролювати, інспектувати становище з 
правами людини в окремих країнах і висловлювати з цього 
приводу відповідні рекомендації2.

З погляду на це, досить незграбними здаються нам дипло
матичні демарші СРСР, спрямовані на нейтралізацію негатив
них наслідків розпочатої на Заході міжнародної кампанії. 19 
травня 1977 р. Політбюро ЦК КПРС затвердило представле
ний МЗС СРСР та КДБ при РМ СРСР інструкцію “Про вказів
ки радпослам в зв’язку з галасом на Заході по питанню про 
“права людини”. В ньому на рівні шкільного підручника роз
криваються права і свободи радянських людей, яких вони ні
бито досягай за 60 років радянської влади.
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Що ж стосується переслідування інакодумців, то тут ра
дянська сторона визнавала, що “...в нашій країні, на жаль, не 
перевелися ще люди, чиє політичне чи моральне обличчя су
перечить суспільній свідомості. Таких ущербних, ображених 
в чомусь особисто людей, політичних переродженців, нігіліс
тів, наклепників на Заході називають “інакодумцями”. Цих 
відщепенців лише жалюгідна купка”3.

В кампанії дезінформації вищим політичним керівництвом 
було використано “відступництво” ряду активних діячів диси
дентського і правозахисного руху. Це дало підстави радян
ській стороні заявити, що багато з притягнутих до криміналь
ної відповідальності І.Дзюба, М.Холодний та інші виступили 
з викривальними заявами, в яких не лише визнали здійснені 
ними злочини, але й розкрили ініціаторів їх діяльності — ан- 
тирадянські зарубіжні організації та ідеологічні центри воро
га, з якими вони були зв’язані4.

Окремі вказівки отримали посли в країнах — союзниках 
СРСР — “Лише для Варшави, Праги, Берліна, Будапешта, Бу
хареста, Софії, Гавани, Улан-Батора, Ханоя, Белграда”: “...Оз
найомте зі змістом цих вказівок міністра іноземних справ кра
їни перебування або особу, яка її заступає і висловіть надію, 
що країна перебування буде також проводити відповідну ро
боту в даному напрямку”5.

Спеціальний сценарій був розроблений для посла СРСР в 
Сполучених Штатах Америки А.Добриніна, затверджений на 
засіданні політбюро ЦК КПРС 18 лютого 1977 року. В дано
му випадку радянська сторона неоднозначно натякнула на те, 
що готова застосувати санкції до ряду представників посольс
тва США в СРСР (І секретар посольства Пресел), журналіс
тів, які вдаються до відкритої підтримки опозиційних кіл6.

Грунтовні рекомендації отримали щодо свого ставлення до 
“кампанії по правам людини” отримали керівники комуніс
тичних і робітничих партій. Радпослам доручалось передати 
“керівництву друзів” наступне: “Спільна відсіч політичним 
диверсіям імперіалістам, переконливе спростування наклеп
ницьких вигадок про життя в СРСР та інших соціалістичних 
країнах, важливі і для нас і для вас. Переконані, що наше спів
робітництво буде зміцнюватись і в цій галузі, сприяючи успі
ху боротьби за мир, демократію та соціалізм і нашій спільній
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ком ун істи чн ій  сп р ав і” 7. Я кщ о  врахувати , щ о до  п о д іб н и х  
реком ен д ац ій  д о давали ся  значн і сум и у  ін озем н ій  валю ті, 
то  м ож н а зрозум іти  той  "н еп ід р о б н и й  зап ал ” , з яки м  л ід е 
ри  ко м ун істи чн и х  і р о б ітн и чи х  п артій  зар у б іж н и х  кра їн  
ви го р о д ж у вал и  перед  св ітовою  гр о м адськ істю  сво їх  м о с 
ковськи х  п окрови телів .

П р и ч о м у  варто було як ій сь  з ком ун істи чн и х  т а  р о б ітн и 
чи х  п артій  в ід ій ти  в ід  в и р о б л ен и х  в М оскв і п о зи ц ій , як  во 
н а  зр азу  п ід д авалася  кри ти ц і і цькуван н ю . Н ап р и кл ад , в 
1977 ро ц і кер івн и ц твом  К П Р С  р ізко  кр и ти ку вал и сь  л ід ер и  
Італ ій сько ї ком ун істи чн о ї партії, як і не зум іли , а  м ож е 
п р о сто  не схотіли  в ідм еж увати ся  в ід  сер ії т.зв. "ан ти р а - 
д ян с ь к и х ” заходів  —  “ С ах ар о вськи х  сл у х ан ь” в Рим і 
(25— 27 ли сто п ад а  1977 р .) "‘д и ск у с ії по д и с и д е н там ” у 
Ф лорен ц ії, м іж н ар о дн о ї ви ставки  у  В ен ец ії д ля  п р о п аган 
ди  д іял ьн о ст і д и си д ен т ів  (15— 17 грудня 1977 р .)°.

Н е сп р а в д и л и с ь  н а д ії р ад я н сь к о го  к е р ів н и ц т в а  н а  
п о м ’якш ен н я  пози ц ій  С Ш А  в гал у зі прав  лю д и н и  і з п р и 
ходом  д о  влади  П р ези д ен та  Р о н ал ьд а  Р ейгана. О стан н ій  
щ е н а  етап і п ер ед ви б о р н о ї б оротьб и  при зн ачи в одн и м  з 
сво їх  р адн и к ів , п р о ф есо р а  Д ордж таун івського  у н ів ер си те 
ту; голову  Н ац іон альн ого  ком ітету  п о н ево лен и х  н ац ій , од 
ного з ін іц іатор ів  і авторів  закон у  86— 90 п ро  п р о вед ен н я  
ти ж н я  “ п он еволен и х  н ац ій ” , затвердж ен ого  К он гресом  
С Ш А  і п рези ден том  Д .Е й зен хауером  в л и п н і 1959 року, 
укр а їн ц я  за  походж енн ям  Л ьва  Д обрян ського .

Згадане призначення викликало розгубленість як в М оскві, 
так і в Києві. Думки щодо реакції на цей крок кандидата в 
президенти Р.Рейгана діаметрально розділилися. Якщ о дирек
тор Інституту соціальних та економічних проблем зарубіжних 
країн, член-кореспондент А .Ш лєпаков пропонував розгорну
ти в українській пресі ш ироку кампанію  по дискредитації 
Л .Добрянського, то завідуючий відділом зарубіжних зв ’язків 
ЦК Компартії України А .М еркулов з вищ их міркувань радив 
не привертати уваги до цієї особи9.

З приходом до влади П резидента СШ А Р.Рейгана, увага до 
проблем забезпечення прав людини в національних республі
ках значною  мірою посилю ється.
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В иступаю чи 10 березня 1982 року на церемонії проголо
ш ення П резидентом Рейганом так  званого “Дня А фганістану” 
віце-президент Дж.Буш  заявив, що Сполучені Ш тати “ ...не за
буваю ть про становищ е поневолених націй у Східній Європі 
від Балтійських держ ав до України та Узбекистану” . В інш о
му своєму виступі та  з ’їзді Українського Н аціонального С ою 
зу 28 травня того ж  року Дж.Буш  запевнив українську емігра
цію, що проблеми її історичної батьківщ ини не забуті і закін
чив свою  промову словами: “Щ е не вмерла Україна!” 10.

В кінці червня 1982 року зусиллями спеціального контин
генту К онгресу СШ А з питань балтійських держ ав і України 
та  української ем іграції в палаті представників Конгресу було 
влаш товано “Тиж день українських національних та  лю дських 
прав” , в ході якого за участю  американських конгресменів бу
ло розглянуто і оприлю днено чимало фактів поруш ення прав 
лю дини в Україні.

21 вересня 1982 року свою позицію  щодо України, актив
них борців за  політичні, економічні, соціальні, національні та 
релігійні права українського народу засвідчив особисто П ре
зидент Р.Рейган, який підписав П рокламацію , що оголош ува
ла 9 листопада 1982 року “Д нем  української Гельсінської гру
пи” . В ній П резидент С П ІД  підтвердив "...ріш учість ніколи не 
забувати см іливої боротьби народу України за свої невід ’ємні 
права” і зоб ов’язався робити “все можливе” , щоб “полегш ити 
страж дання тих  українців, щ о переслідую ться радянською 
владою  за їх  спроби добитися своїх прав” 11.

В коментарях світових засобів масової інформації говори
лося, щ о згадана прокламація стала перш им в історії СІЛА 
президентським  актом, який стосується виключно України.

Д еш о пізніш е, ЗО вересня 1982 року, палата представників 
Конгресу, слідом за Сенатом схвалила резолю цію  18, яка твер
дить про “повну фізичну ліквідацію  Української П равослав
ної і католицької церкви, звинувачую чи СРСР в геноциді і 
пропонує П резиденту СШ А домагатись “відновлення обох 
церков і забезпеченню  релігійних свобод на Україні” 12.

Ш ирока між народна підтримка надавалася українським 
інакодумцям, активним учасникам правозахисного руху і на
далі, хоч остання і не гарантувала їм  особистої безпеки, але 
значною  мірою  гальмувала д ії владних структур, змуш увала
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зважати на світову громадську думку.
Т ак, не м огли  ні ви щ е п о л іти ч н е  кер івн ицтво , н і зо в 

н іш н ьо -п о л іти ч н е  в ідом ство , ні сп ец служ би  п о вн істю  іг 
н орувати  д іял ьн ість  ряду  м іж н ародн и х  орган ізац ій , як і 
стави л и  за  м ету  боротьбу за  п рава  лю дини. С ер ед  них: 
“Л ікар і за  п рава  лю д и н и ” , “ С ою з захи сту  р ад ян сь ки х  єв 
р е їв ” , “К ом ітет  у кр а їн ськи х  п о л іт в ’я зн ів ” п ід  головуван 
н ям  Р ом ан а  К упчинського  т а  багатьох  інш их. О собли ве за 
н еп окоєн н я  ви кли кала  д іял ьн ість  тако ї автори тетн о ї о р га 
н ізац ії як  “М іж н ародн а  ам н іст ія” . П и тан н я  про  ставл ен н я  
до  н е ї за  подан н ям  А .Гром ико, Ю .А н д роп ова , Г .К орнієнка 
д в іч і розгл ядал о ся  н а  зас ідан н ях  П ол ітбю ро  Ц К  К П Р С  —  
10 ч ер вн я  1977 року  та  25 л и п н я  1980 року. З одного  боку, 
акц ії “М іж н ар о дн о ї ам н іст ії” на п ідтри м ку  рад ян сь ки х  п о 
л іт в ’язн ів  ви кли кало  у  кер івн и ц тва  К П Р С  т а  Р ад ян сько ї 
д ер ж ав и  в ідверте  роздратуван н я , з другого  ж  —  у ч асть  в 
ц ій  о р ган ізац ії багатьох  д ер ж авн и х , п о л іти чн и х  т а  куль
ту р н и х  д іяч ів  загрож увало  для  С Р С Р  втратою  б агатьох  
важ л и ви х  к о н так т ів 13.

Н е м огло  п овн істю  п ереш кодити  кер івн и ц тву  С Р С Р  і 
зд ій сн ен н я  на практи ц і п р и н ц и п у  в ільного  обм ін у  ін ф о р 
м ації. Я к щ о  в 1956 роц і н а  тер и то р ії С РС Р п рослуховува- 
л о ся  до  80 ін озем н и х  рад іо стан ц ій , то вж е ч ер ез р ік  їх  н а 
л іч у в ал о сь  9 6 14. Так, зн ачн ою  м ірою  зр о став  ін тер ес  до  
зару б іж н о го  р ад іом овлен н я  з боку  м ісц евого  н аселен н я . 
О р ган и  К Д Б  повідом ляли , щ о  в Л уган ськ ій  та  ін ш и х  о б 
л астях  У країни  ш и роки й  розм ах  отри м ала  п ер ер о б ка  р а д і
оп ри й м ач ів  д ля  слухання ін о зем н и х  рад іо стан ц ій . О кр ем і 
р ад іо л ю б и тел і влаш товували  у  при йм ачі наявн і у  м ісц ев о 
го н асел ен н я  короткохвильовий  д іап азон , почи н аю чи  з 10 
м етр ів . У  Л ьв івськ ій , О деськ ій  та  інш их областях  сп ец 
служ б ам и  р еєстр у вали ся  ч и слен н і ф акти  регулярн ого  сл у 
х ан н я  п р ограм  “Голос А м ер и к и ” , “ Б і-Б і-С і” та  інш их. 
П рагн уч и  переш кодити  в ільн ом у  обм ін у  ін ф орм ац ії С ек 
р етар іат  Ц К  К П Р С  19 ли п н я  1960 р оку  ухвали в  п о стан о ву  
“П ро  заходи  акти вн о ї п ро ти д ії ворож ій  р ад іо п р о п аган д і” , 
яка  п ер ед бач ала  ш и роки й  ком плекс заходів —  від  с тв о р ен 
ня ц ікави х  та  високохудож ніх р ад іоп рограм  до  загл у ш у 
ван н я  заруб іж н и х  рад іоп ередач*5.
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Однак, як показала вся подальша практика, вжиті захо
ди виявилися неефективними. Спираючись на матеріали 
кримінальних справ, порушених проти українських інако
думців, голова КДБ при РМ УРСР В.Нікітченко на нараді 
працівників правоохоронних органів 31 січня 1963 року 
повідомив, шо близько 25% осіб, що стали на шлях актив
ної боротьби з радянською владою здійснили це під впли
вом інформації, отриманої під час прослухування зарубіж
них радіопередач1”.

Заходи по протидії зарубіжному радіомовленню потре
бують свого спеціального дослідження. Однак, вже сьо
годні можна твердити, шо найбільш активно вони втілю
вались в життя наприкінці 70-х —  в першій половині 80-х 
років після ганебних акцій СРСР в Афганістані, масових 
хвилювань в Польщі, в період широкої міжнародної кам
панії за права людини в СРСР.

Як довідуємося з інформації Міністерства зв’язку 
УРСР В.Саванчука спеціальні технічні засоби здійснюва
ли “радіопротидію” (читай: заглушування —  авт.). Таким 
радіостанціям: “Свобода” —  працювала цілодобово на 60 
частотах; “Албанік” працювала цілодобово на ЗО часто
тах; “Ізраїль” —  працювала цілодобово на 145 частотах: 
“Китай” —  працювала цілодобово 21 сеанс на 140 часто
тах; “Південна Корея” —  3 сеанси —  9 частот; “Вільна Єв
ропа” —  сеанси польською, угорською, чеською мовами 
(за розкладом).

З 20 серпня 1980 року за вказівкою Міністерства зв’яз
ку УРСР здійснювалось заглушування радіостанцій: 
США (“Голос Америки”) —  16 сеансів — 151 частота: 
Англія (“Бі-Бі-Сі”) 10 сеансів —  78 частот; ФРН (“Німець
ка хвиля”) —  4 сеанси 24 частоти. Всього в Україні на про
тидію зарубіжним радіостанціям було зорієнтовано 297 
передавачів, розташованих у Дніпропетровську, Донецьку, 
Львові, Одесі, Сімферополі, Ужгороді, Харкові, Чернів
цях. З них 71 відповідний передавач знаходився в столиці 
України —  Києві.

Незважаючи на такий технічний потенціал, В.Саман- 
чук вважав можливості Міністерства зв’язку України по 
заглушуванні зарубіжних радіостанцій явно недостатнім,
544



маловідомі імена, події, факти

оскільки вони не могли повністю перешкодити зарубіжно
му радіомовленню на території республіки17.

Не вдалося поставити щільного заслону для зарубіжно
го радіомовлення і в 80-ті роки. Секретар ЦК КПРС Є.Лі- 
гачов та голова КДБ В.Чебріков 25 вересня 1986 року по
відомляли Політбюро ЦК КПРС про те, що для заглушу
вання іноземних радіостанцій використовується 13 радіо
центрів дальнього захисту і 81 станція місцевого захисту 
загальною потужністю порядку 40 тисяч кВт. Далеким за
хистом забезпечується заглушування передач приблизно 
на 80% території Радянського Союзу. Станції місцевого 
захисту розгорнуті у 81 місті та забезпечують зрив пере
дач в зоні радіусом до ЗО км. За межами цієї зони якість 
заглушування різко зменшується. Засобами далекого і 
близького захисту з різної ступені ефективності перекри
ваються регіони України, в яких проживає біля 100— 130 
млн.чоловік.

В зв’язку з цим Є.Лігачов і В.Чебріков пропонували 
припинити заглушування урядових радіостанцій “Голос 
Америки”, “Бі-Бі-Сі”, а також радіостанцій “Радіо Пекін”, 
“Радіо Корея”, вивільнивши потужності для заглушування 
радіостанцій “Радіо Свобода”, “Вільна Європа”, “Німець
ка хвиля”, “голос Ізраїлю”, передачі яких, на їх думку, ма
ли “відверто антирадянський характер” 18.

Важливим каналом поширення і обміну інформацією 
стало в останні три десятиріччя листування українських 
громадян зі своїми іноземними кореспондентами. Вибірко
вий аналіз подібного листування здійснено спецслужбами 
показав, що воно несло в собі не лише побутову інформа
цію, а й містило важливі факти політичного, економічного, 
та культурного життя різних країн. Найбільш інтенсивно 
листування за кордоном здійснювалось в західних областях 
УРСР, що можна простежити за поданою таблицею.

Відзначаючи зростання чисельності іноземних корес
пондентів на нараді перших секретарів міськкомів та рай
комів партії Львівської області, а також під час обговорен
ня в партійних організаціях звіту Львівського обкому пар
тії на Політбюро ЦК КПУ в 1972 році говорилося водно
час про зростаючу кількість надходження таким шляхом
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самої різноманітної літератури, забороненої для ввезення 
в СРСР19.

Кількість кореспондентів по роках
1970 1971 1972 1973

Радянські кореспонденти  
з капіталістичними країнами 261301 283634 312230 327900

Радянські кореспонденти  
з соціалістичними країнами 403150 422700 457930 485900

Інокореспонденти  
з капіталістичних країн 180216 189096 213835 229505

Інокореспонденти  
з соціалістичних країн 317600 339800 368120 392300

Не зменшувався потік листування між українськими і інозем
ними кореспондентами і надалі. Лише у згадану Львівську об
ласть в другій половині 70-х — на початку 80-х років щоріч
но надходило біля 400 тисяч листів, 80 тисяч посилок і банде
ролей20.

Широке розповсюдження інформації здійснювалося за 
допомогою іноземного туризму, від’їзду українців за кордон 
і відвідування іноземними громадянами України. Його під
несення особливо спостерігається в другій половині 60-х 
років після усунення ряду штучних перепон, створених ра
дянськими владними структурами. Лише на дільниці Захід
ного Прикордонного Округу з 1964 по 1967 рік пропуск осіб 
через кордон збільшився в півтора рази і потік транспор
тних засобів збільшився на 20% 2\  Причому тенденція 
зростання кількості туристів зберігала свою динаміку і в 
наступні роки. Зростання потоку туристів супроводжува
лось істотним збільшенням кількості ввезення забороненої 
в СРСР літератури. Якщо в 1964 році контрольно-пропус
кними пунктами Західного Прикордонного Округу було ви
лучено близько 1500 екземплярів книг, брошур і журналів 
т.зв. "антирадянського, націоналістичного та релігійного
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змісту”, то в 1966— 1967 році і в першому кварталі 1968 ро
ку вилучено 74317 екземплярів такої літератури, а також чи
мало предметів релігійного культу22.

Як повідомляв 22 травня 1968 року Політбюро ЦК КПРС 
1-й секретар ЦК КПУ П.Шелест “...ідеологічно-шкідлива лі
тература вилучається у прибуваючих у нашу країну інозем
ців з капіталістичних держав, особливо з США, ФРН та 
Франції, у деяких громадян соціалістичних країн, а також у 
значної кількості радянських громадян, здійснюючи зару
біжні поїздки23.

Через канал туризму робилися спроби передати також ви
готовлений в Україні самвидав, документи правозахисного 
руху, відомості про політв’язнів, заборонені до друкування в 
УРСР твори українських письменників, журналістів, тощо. 
Звернемося до зведень Чопського відділу Управління КДБ по 
Закарпатські області:

— З липня 1967 року при виїзді з СРСР в ЧССР громадян
ка Геник-Березовська Ірина намагалася вивезти за кордон ру
кописи і машинописні тексти статей літературних творів та 
фотографій націоналістичного змісту (?!! — авт.). В їх числі 
твори відомого своїми націоналістичними поглядами І.Драча 
на 48 аркушах...

31 січня 1968 року у громадян ЧССР Покорної Єви та Чер- 
вени Власти — співробітниці Інституту мовознавства Чехос
ловацької академії наук, при виїзді з СРСР була виявлена і ви
лучена фотокопія антирадянського і наклепницького матеріа
лу під назвою “Репортаж із заповідника ім.Л.Берія” на 48 ар
кушах. Документ провозився з застосуванням хитромудрос- 
тей і призначався для передачі на Захід24.

Незважаючи на те, що далеко не всі спроби вивезення з 
України документів та матеріалів виявились вдалими, а ряд 
з них закінчився для українських дисидентів трагічними 
(наприклад, Симоненка вивезти матеріали самвидаву бель
гійським студентом Добошом, чеською студенткою Ганною 
Коцуровою та ін.) таким чином вдавалося передавати на За
хід свідчення про діяльність українських нонконформіст
ських кіл.

Таким чином, боротьба за права людини в СРСР стала не
від’ємною складовою міжнародної політики країн Заходу в
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1960—80-х роках. Поширення інформації про сили опору то
талітарному режиму в УРСР, реальна підтримка українських 
дисидентів з боку світової громадськості відіграли велику 
роль у зміцненні та активізації опозиційного руху в Україні.

1 Центральний державний архів громадських об'єднань України 
(далі - ЦДАГО України). - Ф. 1, оп. 24, спр. 5740. - Арк. 46-48.

2 Центр збереження сучасної документації (далі - ЦЗСД). - Ф . 
89, оп. 25, спр. 50. -Арк. 9.

3 Там само. - Арк. 15.
4 Там само. - Арк. 17.
5 Там само. - Арк. 14.
6 Там само. - Спр. 44. - Арк. 5.
7 Там само. - Спр. 42. - Арк. 2.
8 Там само. - Оп. 37, спр. 34. - Арк. 20-21.
9 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 25, спр. 2058. - Арк. 58.
10 Там само. - Спр. 2404. - Арк. 43.

Там само. - Арк. 44.
12 Там само. - Арк. 43.
*3 ЦЗСД. - Ф. 89, оп. 25, спр. 51. - Арк. 1-4; спр. 52. - Арк. 1-3.
14 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 24, спр. 4538. - Арк. 70.
15 ЦЗСД. - Ф. 89, оп. 46, спр. 14. - Арк. 53-54.
16 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 31, спр. 2323. - Арк. 58.
17 Там само. -Ф. 1, оп. 25, спр. 2051. - Арк. 11-12.
18 ЦЗСД. - Ф. 89, оп. 18, спр. 105. - Арк. 1-2.
19 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 25, спр. 878. - Арк. 16-20.
20 ЦЗСД. - Ф. 5, оп. 68, спр. 458. - Арк. 4.
21 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 25, спр. 65. - Арк. 21.
22 Там само. - Арк. 20.
23 Там само.
24 Там само. - Арк. 32.

548







Історія України:

Заремба Сергій Захарович - 
директор Центру пам'яткознавства НАН України і 
Українського товариства охорони пам 'яток історії 
т а  культури. Народився у 1947 р. на Волині. У 1969 р. 
закінчив історичний ф акультет Одеського універси
тету ім. /Мечникова. Трудову діяльність розпочав в 
Одеському товаристві охорони пам’яток історії та 
культури. У 1971-1974 році - аспірант Інституту іс
то р ії України АН України. У 1974 захистив дисертацію 
кандидата історичних наук, а у  1996 р. - доктора іс
торичних наук на тему: "Українське пам'яткознавс- 
тво". Заслужений діяч науки і техніки України. Автор  
більше 100 наукових праць. Досліджує історію України 
доби середньовіччя.

ЧАС НАДІЇ І СПОДІВАНЬ
Д о в г о  думав, що написати: наукові дробки Відділу, що 

особисто пережив і зробив за сім перших років функціону
вання Відділу. Як результат - вирішив, нехай говорить душа 
людини, а не науковця.

Доля моя нелегка. Батько після трьох місяців від одружен
ня за пів мішка мерзлих буряків отримав сім років тюрми 
(1940). Потім зеків із карабінами, часто без патронів, кидали 
в бій. Так було і в Сталінградській битві. Бать-
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ко вижив, (“Родина ему простила”), воював під командуван
ням майора Ващенка (пізніше Голови Верховної Ради УРСР). 
Мати - комсорг, учителька, пошила костюм із літнього одіяла 
і пішла добровольцем на Волинь. Де була всю війну. Після 
війни батько розшукав маму, там народився я і моя старша 
сестра. У кінці 1952-1953 рр. почалися колосальні репресії, 
нас “ночніки” на возі відправили до Луцька. Незабаром були 
в рідному Поділлі, де навчалися в школах п’яти сіл. Не бажаю 
нікому в дитячому віці чути слова: “Бандеровці, западенці”, 
при цьому ми не мали свого житла. Так радянська влада від
дячила батьків за їх, я вважаю, подвиг, особливо мамин.

Після Одеського державного університету (паралельно 
працював в нічну зміну на заводі “Запчастини”) була служба 
в рядах Радянської Армії (в 20 років став комуністом, був зам. 
комсоргу полку). Потім аспірантура в Інституті історії НАН 
УРСР та Інститут історії СРСР АН СРСР. Повернувся до Ки
єва, двічі завалили монографію “Хронологія козацького літо
писання”, добрі люди порадили краще в цей період суслов- 
сько-маланчуківського розгулу зайнятися тематикою радян
ського періоду, ніж історією козацького літописання. Профе
сор Є.М.Скляренко запропонував навідатися до віце-прези
дента АН УРСР П.Т.Тронька. Він зустрів привітливо. За
пам’ятав одну фразу, сказану ним (її можна вважати народ
ною поговіркою): “Історія без краєзнавства - це півень без 
хвоста”. Так розпочалася моя робота у Відділі історичного 
краєзнавства, який створив і очолював академік П.Т.Тронько. 
Скоро Відділ поповнився новими людьми - кандидат архітек
тури В.І.Тимофієнко, Л.В.Шевченко, Т.Ф.Григор’єва, Г.І.Сє- 
рєбряков, Г.ГДенисенко, О.Д.Кузьмінська, чуть пізніше - док
тор історичних наук В.О.Горбик, кандидати історичних наук 
О.І.Лугова і Є.П.Талан, Р.І.Бондаренко, Г.І.Вербиленко. Неза
баром у Відділ були зараховані талановиті молоді вчені 
С.І.Кот, Ю.З.Данилюк.

Це був єдиний, дружній колектив^ який втілював в життя 
потужні ідеї академіка П.Т.Тронька. Його енергійності, енту
зіазму можна позаздрити молодим вченим. Добрим і надій
ним помічником в творчій, організаційній роботі був профе-

* Стилістика і орфографія збережена.
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маловідомі імена, події, факти

сор, фронтовик Є.М.Скляренко. Скільки добрих починань 
зробив Відділ. Одне із них - це започаткування Всеукраїн
ських конференцій з історичного краєзнавства. Оргкомітет 
конференцій очолює і до сьогодні П.Т.Тронько. Таких конфе
ренцій проведено уже дев’ять.

Перша з них (“Республіканська наукова конференція з іс
торичного краєзнавства”) проходила в 1980 р. в Полтаві. Вче
ним секретарем Оргкомітету був С.З.Заремба, відповідальним 
за випуск тез професор Полтавського педінституту П.М.Де- 
нисовець і С.З.Заремба. Були певні труднощі, адже у мене в 
організації і проведенні таких форумів досвіду не було. Та 
витримка і організаційні можливості П.Т.Тронька сприяли ус
пішному проведенню конференцій, виданню тез. На ній бра
ли участь біля 80 учених.

У 1982 р. у Вінниці відбулася “Друга наукова конференція 
з історичного краєзнавства”. Вченим секретарем Оргкомітету 
конференції і відповідальним за випуск тез і матеріалів був 
знову С.З.Заремба. У конференції взяло участь біля 100 чоло
вік. Так було покладено початок проведенню Всеукраїнських 
конференцій з історичного краєзнавства, зініційованих 
П.Т.Троньком.

Відділом було започатковано також видання “Матеріалів 
до Зводу пам’яток України” (перший випуск у 1984 р.). Але 
найбільш фундаментальним виданням у перші роки існуван
ня Відділу (я працював у Відділі перших сім років) були “Ис
тория завода “Арсенал” имени В.И.Ленина” (К., 1986) і “Па
мятники истории Украинской ССР. Каталог-справочник” (К., 
1987), обсяг останнього видання більше 100 друкованих арку
шів. Я мав за честь брати участь у цих виданнях. Іноді ми си
діли і працювали у Відділі і по вихідних, але незмінно з нами 
був академік П.Т.Тронько. Я з впевненістю можу говорити 
про “Школу академіка П.Т.Тронька”, до якої я також належу.

Було багато добрих інших починань у відділі. Так, до 1500- 
ліття Києва, П.Т.Тронько, Ю.Ю.Кондуфор і С.З.Заремба орга
нізували виставку на ВДНГ СРСР в Москві. Отримали ми за 
її організацією і проведення нагороди: академік П.Т.Тронько - 
срібну медаль ВДНГ СРСР, академік Ю.Ю.Кондуфор і С.З.За
ремба - бронзові медалі ВДНГ СРСР.

Останніх три роки у Відділі працював над темою “Україн
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ське історичне краєзнавство в Україні в 20-30-х роках”. Напи
сав на цю тему монографію, яка була рекомендована Вченою 
Радою Інституту до друку, вже була перша верстка. Але тоді 
ще не настав час для таких тем. Книга з друку не вийшла, я 
шість місяців був без будь-якої роботи. Так закінчилася моя 
робота у Відділі. Я з повагою і добротою згадую тих людей, з 
якими довелося працювати на першому етапі створення цьо
го наукового академічного підрозділу.
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