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РЕГІОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
ІСТОРИЧНИЙ а с п е к т

Реєнт О .П . (Київ)

10-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНИХ НАУК

Нині людство перегортає сторінку другого тисячо
ліття нової ери і задумливо вглядається - що ж буде на 
незаповненій третій? Адже навіть значно коротший 
проміжок часу (сторіччя спресовує в собі стільки по
дій: доленосних, трагічних і тих, що змінюють світ на 
краще. На тлі таких епох в історії людських цивіліза
цій десятирічний вік окремої держави може здатися 
"дитячим". З цим можна було б погодитися, коли не 
знати, який шлях пройшов народ України за останні 10 
років.

Помиляється, хто вважає, що незалежність нам "по
дарували". Наш народ заслужив її тривалою бороть
бою, незчисленними жертвами. Омріяну багатьма по
коліннями мислителів і патріотів "українську ідею" 
спробували її дискредитувати. Провісниками і предте
чами суверенної України стали такі постаті як Тарас 
Шевченко, Іван Франко, Михайло Грушевський, Воло
димир Винниченко. Для них, як і для багатьох інших 
ідеологів та активних учасників національного руху, 
екзистенцій не за своєю суттю питання Степана Руц- 
ницького "Чому ми хочемо самостійної України?" було 
водночас риторичним. Адже тільки у власній державі 
народ "розіп'ятий на хресті" за своє волелюбство, мо

3



Історія України:

же відчути себе вільним. І в тому, що це зрештою ста
лося, вбачається вища справедливість історичного пос
тупу. "Дорогу до храму" національної державності то
рували тисячі січових стрільців та вояків УПА, мільйо
ни тих, хто словом чи ділом сприяв збереженню й ут
вердженню національної свідомості. На скрижалях 
вітчизняної історії довіку залишаться імена справжніх 
звитяжців духу - в'язнів совісті: Василя Стуса, В ячес
лава Чорновола, Левка Лук'яненка, Миколи Руденка, 
Ліни Костенко, Івана Світличного, Юрія Литвина, бра
тів Горинів, Євгена Сверстюка, Алли Горської і бага
тьох їх побратимів та .однодумців. Яку силу переко
нань, стійкість, мужність треба мати, щоб не лише 
встояти перед нестримним натиском тоталітарної сис
теми, а й перемогти її!

Вінцем багатовікової національно-визвольної бо
ротьби нашого народу стала поява на світовій карті ще 
однієї незалежної держави - України. 16 липня 1990 р. 
Верховна Рада Української РСР ухвалила Декларацію 
про державний суверенітет України, а 24 серпня 1991
р. позачергова сесія Верховної Ради УРСР ухвалила 
Акт про незалежність Української республіки. Рефе
рендум 1 грудня 1991 р. легітимізував новий статус 
держави: за її повну незалежність висловилося 76% ді
єздатних її громадян. Це спростувало твердження ок
ремих заангажованих політологів, що адептами націо
нальної державності в Україні була обмежена купка 
людей. Щоправда, важко назвати переконаними при
хильниками такого способу її проголошення всіх, хто 
прийшов віддати свої голоси на підтримку Акту про 
незалежність. Але ситуація склалася така, що в одному 
таборі виявилися й активні поборники відродження су
веренної держави, й колишні її супротивники, й до то
го ж пасивні, що в силу обставин дістали можливість 
здійснити своєрідний акт історичної сатисфакції тота
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літарній системі за всі заподіяні нею кривди. То був 
унікальний момент єднання в ім'я майбутнього і проти 
повернення минулого. Загальну ейфорію стимулювала 
міжнародна підтримка України. У грудні 1991 р. Укра
їнську державу визнали 68 країн світу. Та доля готува
ла цілу низку випробувань для новонародженої держа
ви. Всі ці роки існували тертя між різними гілками вла
ди, вищий рівень яких уособлювали Президент, Вер
ховна Рада і Кабінет міністрів, хоча на сьогодні зробле
но дуже багато, аби існував чіткий вододіл у компетен
ції кожного з цих органів. На жаль, публічні політики 
часто діяли популістськими методами заради власних 
амбіцій, а не в ім'я інтересів народу і держави. На не
виправдано довгий термін затягувався конституційний 
процес, який вдалося завершити тільки в знаменну ніч 
з 27 на 28 червня 1996 р. прийняттям нового Основно
го Закону. За словами президента Л.Кучми "Україна та 
її народ отримали довгостроковий правовий фунда
мент для динамічного розвитку в умовах соціального 
миру та громадянського спокою". (Виступ на урочистій 
церемонії підписання Конституції України. - К., 2000. - 
С. 201).

90-ті роки стали новим етапом розвитку культурної 
духовності нашого народу. Його визначальними риса
ми стали позитивні зрушення щодо відродження істо
ричної пам'яті, повернення забутої, забороненої куль
тури та мистецької спадщини, вивільнення творчої іні
ціативи, піднесення народної творчості, сплеск куль
турного життя в регіонах. Одним з найважливіших 
напрямів культурної політики стало утвердження укра
їнської мови як державної та створення належних умов 
для функціонування мов основних етнічних груп, що 
мешкають в Україні. Держава розпочала поглиблене 
реформування системи освіти, її адаптацію до ринко
вих умов і нових засад організації суспільства. У цій
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сфері ще багато невирішених питань, які вимагають 
спільних зусиль владних структур, громадських об'єд
нань, підприємницьких кіл.

На сьогодні ж ми мусимо відверто визначити: про
вина за відсутність науково обґрунтованої, комплек
сної, цілісної, всеохоплюючої державної політико-пра- 
вової доктрини як теоретичної програми розвитку сус
пільства частково лежить і на тих, хто зайнятий у сфе
рі суспільних наук. Відчувається дефіцит фундамен
тальних ідей на вирішальних напрямках регламентації, 
регулювання політико-економічних, етнічних, конфе
сійних, соціокультурних відносин, реформування дер
жавних та недержавних інституцій.

Сучасний етап державного будівництва вимагає по
силеної уваги до теоретичних та практичних проблем 
права. Становлення демократичної, правової, соціаль
но орієнтованої держави дикіує реформування всієї 
юридичної системи, оновлення практично всіх галузей 
законодавства, його кодифікації та систематизації, 
вдосконалення організаційно-правового механізму за
безпечення прав людини і громадянина, законності і 
порядку.

Юридична наука повинна сприяти розвитку нових, 
заснованих на гуманістичних принципах суспільних 
відносин, розробці ефективних засобів і шляхів пере
ходу від командно-адміністративної моделі керівниц
тва державою до демократичних, становленню громад
ського суспільства, ринкової економіки, ефективних 
політико-правових інституцій.

Виконання вказаних завдань вимагає нових методо
логічних підходів до вивчення і формулювання законо
мірностей діалектики зв'язку суспільства і права, виок
ремлення в цій системі особливої світоглядної струк
тури знань про право, його сутність та форми здійснен
ня. Мова йде про нову філософію права, на базі якої
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розвиватимуться теоретичні основи галузей правоз
навства, вдосконалюватиметься технологія правотвор- 
чості і практичного застосування юридичних актів.

В сучасних умовах набуває особливого значення ви
роблення теоретичних і практичних засад громадсько
го суспільства, різних форм самоорганізації та грома
дянської самодіяльності його членів. Маргінальній 
психології пасивного обивателя, який чекає всього від 
держави слід протиставити умови, за яких творча, іні
ціативна та енергійна особистість дістане цілком при
родні переваги при рівних конституційних правах та 
соціальних гарантіях.

Готуючи майбутніх правознавців для школи, слід 
мати на увазі, що на їх плечі ляже тягар початкової лан
ки "правового лікбезу", популяризації правових знань 
серед співгромадян. Особливо гостро ця проблема сто
їть у сільській місцевості, де рівень правової усвідом- 
леності та забезпечення юридичними послугами на 
кілька порядків нижчий, ніж у містах. Водночас, як ви
могу суспільства, слід сприймати потребу у кваліфіко
ваних правниках. Тому учнівська молодь, яка мріє об
рати дану професійну нішу, повинна отримати належ
ну підготовку ще на шкільній лаві.

Сьогодні не обійтися без вичерпної інформації про 
головні тенденції в житті українського суспільства, 
зміни в його соціальній структурі, системі соціальних 
відносин, зразках поведінки різних груп і верств насе
лення. Аналіз процесів соціальної диференції і страти
фікації, соціальної мобільності, важелів соціокупьтур- 
ної інтеграції, складання нових мотивацій та ціннісних 
орієнтирів населення України дозволяє оперативно ре
агувати на ті явища, які визначають поступ держави, а 
також з більшою вірогідністю прогнозувати майбутнє.

На нашу думку, ані державні структури, ані україн
ське суспільство в цілому, ще не усвідомлюють конс-
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трукгивного потенціалу соціальних наук. І, якщо на те
оретичному рівні успіхи наукових розробок вітчизня
них соціологів досить помітні, то практичне їх вико
ристання залишається вкрай незадовільним. В цьому 
сенсі слід міркувати над формами і засобами, якщо хо
чете, реклами здобутків і можливостей соціології, 
впровадження результатів соціологічних досліджень і 
рекомендацій у повсякденну діяльність державних ор
ганів, громадських об'єднань, політичних партій тощо.

Візьмемо конкретні приклади. Україна, як відомо, є 
осередком кількох великих церков і багатьох малих кон
фесійних об'єднань. Цей своєрідний "релігійний Ваві
лон" вимагає зважених підходів усіх, хто займається да
ними питаннями. Вибір правильних рішень у такій делі
катній сфері як релігія життя повинен базуватися на "З 
китах": 1) глибоких знаннях з історії релігій, 2) релігій
ній толерантності та відмові від силових методів 
розв'язання міжконфесійних протиріч і, нарешті, 3) пер
спективному моделюванні і прогнозуванні сучасних 
процесів у релігійному житті. Важливо, щоб у суспіль
ній думці, а особливо у свідомості учнів, закріплювали
ся не лише високі духовні ідеали й цінності, але й пова
га до представників інших віросповідань, відмова від аг
ресивності, ворожості у ставленні до т. зв. "іновірців".

Історики також долучалися до того, що диференціація 
політичних вподобань надмірно підняла температуру у 
відносинах між окремими групами суспільства. Після 
десятиліть тоталітарної задухи науковці змогли вдихну
ти на повні груди. Однак це не зняло, а, навпаки, загос
трило проблему заангажованості істориків. В даний мо
мент варто давати собі звіт у тому, що політизовані, іде- 
ологізовані праці на історичну тематику провокують по
ляризацію суспільства, сприяють ескалації напруженос
ті в ньому. Це лише шкодить і державі і народу України.

В цілому ж історична наука поступово долає такі ру
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дименти минулого як упередженість, міфотворчість, 
схематизм. На зміну доктрині вульгаризованого мар
ксизму приходять новітні методи історичного пошуку, 
об'єктивне зображення подій минулого. Та щоб відійти 
від фотографічного відтворення історичних процесів, 
слід виробити нові методологічні підходи, очистити 
термінологічно-понятійний апарат від безплідних на
шарувань та псевдонаукових неологізмів, перейти до 
концептуального осмислення конкретно-історичних 
явищ. Слід відмовитися від надто жорсткої прив'язки 
до російської історичної моделі, так і модерної вестер- 
нізації нашої історії. Очевидно, більш плідним буде 
системний, конвергентний підхід, який передбачає 
вивчення різнобічних впливів на етногенез, державот
ворення, соціально-економічні, конфесійні умови роз
витку українського народу впродовж віків.

Значну роль у перебудові не лише вищої, але й се
редньої освіти мають відіграти філософські досліджен
ня. Вони покликані забезпечити надійну світоглядно- 
методологічну основу для кардинального оновлення 
навчально-виховного процесу.

В галузі фундаментальних розробок провідної нау
кової установи цього профілю - Інституту філософії 
НАН України - пріоритетними стали дослідження фун
даментальних проблем соціальної філософії, філософії 
нації та етносу, історіософії, філософської антрополо
гії, філософії культури, етики та естетики, філософії 
релігії та релігійних процесів, аналітичної філософії, 
логіки, методології та філософії науки і т. ін.

Певні позитивні напрацювання є у розробці акту
альних світоглядних і методологічних проблем розвит
ку сучасного суспільства і науки, обґрунтуванні цивілі- 
заційного підходу у вивченні історичних процесів, фе
номену української культури, питань становлення гро
мадського суспільства тощо.
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Водночас доводиться констатувати, що чималий по
тенціал академічної науки реалізується не повністю. 
Значно тіснішими мають бути зв'язки інституту з філо
софськими кафедрами вузів, активнішою - спільна ро
бота по підготовці підручників. Малоосвоєним напря
мом діяльності залишається інтеграція філософії та 
спеціальних галузей науки та освіти.

В Україні історично склався секторіальний поділ на
уки на академічну, галузеву, вузівську. Головними не
доліками такої організаційної форми є: 1) відрив фун
даментальних досліджень від нагальних, практичних 
потреб суспільства; 2) певна ізольованість галузевої та 
вузівської наукових сфер від проривних, авангардних 
напрямів наукового пошуку; 3) погана корельованість 
між окремими структурами, що ускладнює орієнтацію 
на пріоритетні завдання науковців і досягнення ваго
мих конкретних результатів; 4) надмірний консерва
тизм, відсутність динамічності, гнучкості академічних 
установ в плані адаптації тематики досліджень до ос
вітніх потреб і загального прогресу. Враховуючи пе
ретворюючий потенціал суспільствознавчих наук. 
Зрештою, необхідно ставити в практичну площину їх 
реальний вплив на шляхи реформування і розбудови 
нашої держави.

Окремі фахівці вважають за доцільне передати ака
демічні установи до складу вузів. Однак механічне по
єднання академічних інститутів з вищими навчальни
ми закладами може завдати більше шкоди, аніж при
нести користі. Адже лише незначна частина вузів має 
ідентичну з академічними установами організаційно- 
функціональну парадигму діяльності. З цієї причини 
більшість академічного наукового персоналу є мало 
пристосованою до умов академічних установ. Діяль
ність такого симбіозу викликає сумніви ще й огляду на 
сучасні економічні умови, цілком ясно, що механічно
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му копіюванню іноземного досвіду слід протиставити 
зваженим, продуманим кроком у справі оптимізації на
уково-освітньої сфери.

Найбільш раціональний і продуктивний шлях, оче
видно, полягає в поступовій інтеграції академічного й 
вузівського секторів науки, передусім в їх найбільш ін
телектуально насичених сегментах. Організаційно- 
правові й управлінські засади для цього вже існують - 
освітні й наукові заклади об'єднані під дахом Мініс
терства освіти і науки. Наступними кроками може ста
ти формування інтегрованих структур, спрямованих на 
поєднання і використання потенціальних можливостей 
як академічного інституту, так і вузу. Одним з перспек
тивних напрямів цього процесу може бути створення 
академічних кафедр у кращих навчальних закладах Ук
раїни - університетах, академіях. Залучення до роботи 
таких інституцій провідних представників фундамен
тальної науки дозволить перетворити їх на своєрідні 
наукові центри, спроможні генерувати нові ідеї, здій
снювати напрацювання теоретичних, методологічних, 
орієнтованих на перспективу.

Поява академічних кафедр у вузах покликана:
об'єднати науково-дослідну й пошукову роботу 

науковців обох секторів науки;
забезпечити піднесення загальнотеоретичного 

рівня навчальних програм шляхом експертизи, вироб
лення відповідних рекомендацій, всього навчально-ви
ховного процесу;

сприяти зростанню професійного рівня профе
сорсько-викладацького складу базового та споріднених 
вузів України у формі стажувань, консультацій тощо;

активізувати спільну видавничу діяльність, по
пуляризацію останніх досягнень науки серед студентів 
і широких кіл громадськості.

Академічні кафедри можуть стати організуючим,

ї ї



Історія України:

координуючим, консультаційним, експертним центром 
для підготовки нових професорсько-викладацьких кад
рів - кандидатів і докторів наук. їх діяльність має ста-’ 
мупювати інтерес студентів до наукових досліджень, 
сприяти виробленню вмінь і навичок наукової роботи, 
а згодом і підготовки фахівців магістерського рівня.

На закінчення треба відзначити історикам є що ска
зати на сьогоднішній день. Ставши на шлях незалеж
ності, народ України засвідчив свою самодостатність, 
реалізував історичний шанс стати державним народом. 
Як і кожна держава, що долає такий складний етап Ук
раїна зустрічається з труднощами, які наш народ пере
живає з гідно піднятою головою, інколи з сумом в очах, 
а часом - з іронічною усмішкою. І нехай саме такими 
ми увійдемо в історію, нехай саме такими - без по
зування й ретуші - побачать нас нащадки. Бо це і є 
Правда життя.

Верменич Я .В.(Київ)

“ЗЕМЛЯ” ЯК КАТЕГОРІЯ 
ІСТОРИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ

Земля - одне з найглибше закорінених у пласти історії 
географічно-політичних понять. До нас дійшли комента
рі митрополита Солунського Євстафія, що жив у другій 
половині XII століття, до “Землеопису” давньогрецького 
поета і географа Діонісія Периегета, створеного у II ст. 
н.е.1 Поняття “Скіфська земля” застосовували і Діони- 
сій, і Геродот. В ХПІ ст. з’явилося поняття “землезнавс
тво” як синонім географії; саме так назвав частину своєї 
“Великої праці” Роджер Бекон2.

На Русі поняття “земля ” вживали і на означення всі
12
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єї держави (“откуду есть пошла Русская земля” у “По
вісті временних літ”), і у назвах окремих князівств. На 
думку А.Насонова, з якою солідаризувався Б.Рибаков, 
термін “Руська земля” спочатку відносився до Серед
ньої Наддніпрянщини і лише пізніше поширився на 
всю Русь. Із введенням земельного поділу дослідники 
пов’язують завершення тривалого процесу політичної 
консолідації східнослов’янських племен навколо Киє
ва: в ході проведеної Володимиром Святославичем ад
міністративної реформи 988 р. “замість племінних кня
жінь були введені землі навколо великих міст, в які бу
ли посаджені сини або.посадники Володимира”3.

Перетворення слов’янських союзів племен у землі- 
князівства (Київську, Чернігівську, Турово-Пінську, 
Волинську, Галицьку) відбувалося в міру розвитку фе
одальних відносин і зміцнення князівської влади. Як 
вважав М.Владимирський-Буданов, з кінця X ст. члени 
князівського роду “ділять між собою владу територі
а л ь н о цей порядок і створив т.зв. удільну систему4. 
Відтоді землі-князівства з осілими в них династіями 
втягуються у процес державотворення. Швидкий еко
номічний розвиток окремих земель, міст, складання ре
гіональних ринків зумовив істотні зміни в усій полі
тичній системі Русі. Землі перестають бути просто те
риторіальними одиницями, перетворюючись в осеред
ки політичної влади. На думку М.Павлова-Сільван- 
ського, землі Русі були аналогами таких великих тери
торіальних князівств Європи, як Нормандія, Бретань, 
Фландрія, Бургундія; їхні володарі, як і західні титуло
вані сеньйори, здійснювали владу не лише над власни
ми володіннями-доменами, але й над вільними грома
дами та боярськими володіннями5.

Природно, що поняття “земля” виступає як ключо
ве в аналізі процесів феодальної роздробленості Русі. 
М.Грушевський писав про “автономні, незалежні зем
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лі-князівства”, що визнавали над собою старійшинство 
київського князя. Відносини між ними від середини XI 
ст. багато в чому нагадували федерацію, але брак орга
нів федерального устрою дозволяє говорити не про фе
деративний устрій, а лише про певні елементи, з яких 
він міг би утворитися6.

В традиціях радянської історіографії (які беруть 
свій початок від зауважень Й.Сталіна, А.Жданова та 
С.Кірова на проект підручника з історії СРСР) було 
трактувати землі як “самостійні напівдержави”, які ви
никли в кінці XI ст. внаслідок розвитку феодальних 
відносин в Київській Русі. Б.Рибаков, як і Павлов-Сіль- 
ванський, порівнював князівства-землі із західними ко
ролівствами, зазначаючи, що така форма політичного 
устрою відповідає умовам розвинутого феодалізму7. 
С.Юшков вважав, що кожне з князівств-земель було 
феодальною монархією8.

По суті з цими авторами солідаризується і П.Толочко, 
який вважає, що загальноруський устрій політичної вла
ди і в часи роздробленості ґрунтувався “на принципах 
ранньофеодального монархізму і федералізму”9. Офор
млення поземельної географічної структури колишнього 
територіального ядра Київської Русі він відносить до 
другої половини ХШ-XVII ст. Вона мала такий вигляд: 
Волинь, Поділля, Червона Русь (Галичина), Сіверія, За
порожжя, Полісся, Україна. До складу Литви і Польщі ці 
землі увійшли як окремі напівавтономні князівства - Ки
ївське, Чернігово-Сіверське, Галицько-Волинське та ін
ші, пізніше трансформовані у Руське, Брацлавське, Київ
ське, Чернігівське воєводства10.

Деякі дослідники, наприклад В.Бодрухин, вважа
ють термін “земля-князівство” (як і “князівство-коро- 
лівство”) дуже невдалим, таким, що не пояснює суті 
нового явища в державному житті Русі. Замість ньо
го пропонується поняття “територіальне князівство”,
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яке вже давно використовується західноєвропейськії- 
ми науковцями11.

Землі Київської Русі поділялися на волості —  не
великі, не усталені чітко територіально-адміністра
тивні одиниці, що передавалися князем під управлін
ня волостеля (старости). Волості зберігалися і в утво
реній 1199 р. Галицько-Волинській державі, але юри
дично оформленого адміністративно-територіально
го устрою і тут не існувало.

Успадковане від Давньої Русі поняття “землі” як 
осередку територіально-політичної організації сус
пільства виявило дивовижну життєздатність. У тому, 
що назви земель давньоукраїнського (руського) періо
ду виявили велику стійкість до нав’язаних пізніше 
чужих територіально-адміністративних схем і дій
шли до наших днів, М.Дністрянський вбачає доказ 
наявності у відповідних регіональних спільнот міц
ної етнічної, соціально-економічної та інформаційної 
основи. “Сам факт існування таких історичних зе
мель, як Галичина, Волинь, Сіверщина та ін. нагаду
вав наступним поколінням про їх історичне минуле. 
Таким чином, утверджена в свідомості сучасників 
давня організація територіального політико-адмініс- 
тративного устрою стала носієм історичної пам’яті, 
фактором боротьби за повернення національно-дер
жавних прав” 12.

До кінця XIV ст. Велике князівство Литовське ли
шалося, якщо вживати сучасну термінологію, своє
рідною федерацією земель-князівств. Особливістю 
Галичини, яка протягом певного часу являла собою 
домен (приватне володіння) польського короля, була 
руська адміністративна система старосте: будучи 
намісниками короля, старости зосереджували у своїх 
руках майже всю політичну і судову владу. Поширен
ня на цю територію польського права і відповідного
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адміністративного поділу відноситься до 1433— 1435 
рр. Тут було створене Руське воєводство у складі 
Львівської, Перемишлянської і Сяноцької земель.

Закоріненість традиційних форм територіального 
політико-адміністративного устрою у народній свідо
мості виявилася настільки глибокою, що польсько- 
литовській державі не вдалося повністю поширити 
свій адміністративно-територіальний поділ на землі 
Русі. Поділ на воєводства, що генетично виріс із 
польської удільної системи, не витіснив остаточно 
старий земельний поділ. І після утворення воєводств 
у 1434— 1436 рр. Холмщина лишилася із титулом 
“землі” . За Конституцією 1590 р. частина королівщин 
була виділена в окрему категорію земель. На величез
ні території південно-східної України (південна Київ
щина, давня Переяславщина, південно-східна Брац- 
лавщина) державне право Польщі поширювалося ли
ше номінально. Вони управлялися безпосередньо ве
ликими українськими магнатами-князями; Острозь
ким, приміром, належала третина Волині. На думку 
Н.Яковенко, “княжа домінація над підконтрольними 
територіями по суті зафіксувала в нових формах їх 
екстериторіальність” 13.

В “Описі Європейської Сарматії” О.Гваньїні, вида
ному у Кракові в 1611 р. руські провінції, що належа
ли до Корони або Великого князівства Литовського, 
іменувалися по-різному: Львівська і Галицька земля, 
Холмська земля, Подільський край, Волинська краї
на, Київське воєводство14. Як бачимо, поняття “зем
ля” закріпилося більше в західній частині України, 
незважаючи на всі спроби поляків уніфікувати свій 
адміністративний устрій.

Надалі земельний поділ на українських теренах 
був витіснений спочатку полковим, а потім нав’яза
ним Росією губернським. Проте поняття “земля” не
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зникло з історичної пам’яті і застосовувалося як ме
тафоричне. "Земельним” був названий В.Антонови
чем історіографічний напрям, який мав на меті дос
ліджувати історію України в “горизонтальному вимі
рі”, як суму окремих земель-областей.

Спроби відродити поняття “земля” як політико-ге- 
ографічної реальності відносяться до часів Україн
ської революції початку XX ст. Повернення до істо
ричного "земельного ” принципу базувалося на ідеях 
М.Грушевського про землю як традиційну для Украї
ни форму суспільної організації, що трансформува
лися у програму територіально-адміністративної ре
форми, розроблювану Центральною Радою.

Грушевський запропонував принципово нову схе
му районізації України, яка виходила саме із “земель
ного” принципу. “Земля” —  округ з приблизною чи
сельністю населення до 1 млн. чол. —  уявлялася йо
му оптимальною формою територіальної організації, 
здатної налагодити у себе промислову, шляхову, зе
мельну, санітарну, культурну справу. Землі мали ста
ти округами при виборах до Українських Всенарод
них Зборів (сейму), а згодом —  осередками громад
ського самоврядування. За таких розмірів округу і 
компетенцій його влади “все громадське будівництво 
йтиме при живій участі і контролі громадянства” 15.

В основу нового районування Грушевський вважав 
за можливе покласти економічні й культурні зв ’язки, 
а також систему комунікацій. Назви новим землям 
він пропонував дати історичні, але без жорсткої 
прив’язки до традиції. Всього планувалося виділити 
ЗО земель. Назви деяких з них прямо виводилися з 
назв земель Давньої Русі —  Деревська земля; Боло- 
хівська земля; Поросся, Поляни або Русь, Сіверщина. 
Зберігалися історичні назви Волині, Поділля, Брац- 
лавщини, Запорожжя, Слобідщини тощо. За Дж.Мей-
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сом, Грушевський “не боявся небезпеки місцевої 
ідентичності” —  навпаки, вважав, що самоусвідом
лення усіх гілок українства як нащадків історичних 
українських племен —  деревлян, полян, сіверців, во- 
линян і т.д., розмаїття культур і дух місцевого патріо
тизму дасть могутній імпульс для розвитку цих регі
онів^I * З * 5 6 7 * * * II.

Запропонований Грушевським земельний поділ був 
покладений в основу Закону про територіально-адмі
ністративний поділ УНР (прийнятого 2 березня 1918
р.) і закріплений у Конституції УНР, прийнятій 29 
квітня. За іронією долі день прийняття Конституції 
виявився останнім днем існування Центральної Ради, 
і тому новий адміністративно-територіальний поділ 
лишився на папері.

I Крисаченко В.С. Українознавство. Хрестоматія-посібник: у 
2-х кн.-Кн. 1 .-К., 1996.-С. 123-132.

7 Див. Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в 
Західній Європі XI-XVHI ст. -К.,1998.-С.66.

З Брайчевський М. Вибрані твори.-Нью-Йорк-Київ, 1999.- 
С.157,169.

^ Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского 
права.-К.,1907.-С.37-38.

5 Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России.-М.,1988.- 
С.85-95.

6 Грушевський М.С. Історія України-Руси.-Т.3.-К.,1993.- 
C.2Q7.

7 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІ-ХІІ вв.- 
М..1982.-С.475-476, 578.

° Юшков С. К вопросу о политических формах русского 
феодального государства до XIX века // Вопросы истории.-1950.- 
№ L-C.80.

' Толочко П.П. Київська Русь.-К.,1996.-С.209.
^  Толочко П. Русь - Мала Русь - руський народ у другій 

половині ХПІ-XVII ст. // Київська старовина.-1993.-№ З.-С.З.
II Бодрухин В. Феодальна роздробленість Руси й еволюція
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державності // Пам'ять століть.-2000.-№ 4.-С.29.
** Дністрянський М.С. Кордони України. Територіально- 

адміністративний устрій. - Львів, 1992. - С. 19-20.
ІЗ Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до 

кінця XVIII століття.- К.,1997. - С. 101.
Гваньїні О. Хроніка Руської землі // Всесвіт.-2000.-№ 11- 

12.-С127-136.
І*> Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К.,

199| 6-
, - С .  216.

Мейс Дж. Соціалістичні моделі української державності // 
Політична думка. - 1996. - №1. - С. 101.

Городницька А .В . (Чернівці)

КРИМІНАЛЬНЕ 
СУДОЧИНСТВО НА БУКОВИНІ 

(17744914рр.)

Порядок судочинства по кримінальних справах в 
Австрійській державі визначався кримінальним і кри
мінально-процесуальним правом. Робота над кодифі
кацією кримінального права почалася у XVIII ст., коли 
1768 р. в Австрії імператрицею Марією Терезією був 
затверджений кримінальний кодекс. Цей кодекс скла
дався із двох частин. Першу становило процесуальне, 
а другу -  матеріальне право. Система покарань була 
дуже жорстокою, процес мав інквізиційний характер. 
Цей кодекс не діяв в Галичині і на Буковині в системі 
матеріального права, але був запроваджений з 1787 р. у 
частині процесуального права.

Кримінальне судочинство базувалося на взає
мозв’язку кримінального права і кримінального проце
су. Кримінальне право складалося з системи норм, які 
визначали найбільш небезпечні для суспільства й існу
ючого порядку в Австрійській імперії злочини та умо
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ви покарання за скоєне протиправне діяння. Кримі
нальний процес розглядався як встановлений порядок, 
система діяльності судових органів з провадження кри
мінальних справ. Якщо дослідити кримінальне судо
чинство на Буковині за період з 1774 р. до 1914 р, то 
слід зауважити, що кримінальний процес розглядався 
як специфічна діяльність держави, викликана необхід
ністю боротьби зі злочинністю шляхом реалізації ви
мог кримінального законодавства. Для пізнання сут
ності кримінального судочинства першочергове зна
чення належить аналізу саме діяльності, яка складала 
його зміст, а не порядок її здійснення. Немає сумнівів в 
тому, що кримінальний процес був частиною більш 
широкого за своїм змістом правозастосувального про
цесу. Правозастосувальний процес -  це організаційно- 
правова діяльність компетентних органів або їх служ
бових осіб, яка полягає у встановленні піднормативних 
формально-обов’язкових індивідуальних правил пове
дінки персоніфікованих суб’єктів з метою створення 
умов, необхідних для реалізації ними таких норм. Це 
своєрідний процес, який регламентований спеціальни
ми (процедурно-процесуальними) нормами і склада
ється з певних послідовних стадій. Кримінальне судо
чинство на Буковині було близьке до поліцейського 
права, - розмежування процесу розслідування злочинів 
щільно перепліталися. Здійснення норм, правил, ви
мог, забороні кримінального права, їх застосування до 
конкретних спірних відносин було результатом внут
рішньо єдиної юрисдикційної діяльності, спрямованої 
на встановлення, закріплення і охорону чинного зако
нодавства.

В австрійському кримінальному судочинстві, що бу
ло чинним на Буковині у досліджуваний період, крім 
процесуально-правових відносин, виникали суспільні 
відносини, які не були врегульовані нормами права,
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зокрема, багаточисельні моральні відносини. Не всі 
врегульовані правом відносини були правовими. Юри
дичним фактом виникнення кримінально-процесуаль
них відносин була наявність приводу до провадження 
кримінальної справи, або ж наявність інформації про 
скоєний злочин чи підготовку до злочину. У зв’язку з 
цим діяльність кримінальних судів Буковини по вста
новленню причин до провадження судової справи під
порядковувалася процесуальному порядку. Криміналь
ний процес був надбудовою до кримінального права. 
Слід констатувати, що застосування права було самос
тійним компонентом в механізмі правового регулюван
ня, а коло правозастосувальних органів та їх компетен
ція визначалися державою в залежності від ряду спе
цифічних факторів [16,с.42]. Слід відмітити основні 
види правозастосувальної діяльності, що дозволяло 
визначити особливості судочинства в цілому. Це діяль
ність поліційних органів, жандармерії, суду.

У 1787 р. імператор Иосиф II видав новий австрій
ський кримінальний кодекс, який мав окремі положен
ня, характерні для кримінального буржуазного права, 
хоча в цілому був феодальним. Покарання були дуже 
суворими, але скасовувалася смертна кара. Вона могла 
застосовуватися лише в надзвичайних судах. Цей ко
декс вперше поділив злочинні дії на кримінальні зло
чини, які розглядали суди, і політичні злочини, тобто 
менш серйозні правопорушення, які розглядали адмі
ністративні органи. У 1796 р. в порядку досвіду був 
запроваджений в Західній, а в 1797 р. -  у Східній Гали
чині кримінальний кодекс, підготовлений австрій
ським криміналістом Зонненфельдом. Цей кодекс у 
1803 р. з незначними змінами був проголошений дію
чим в усій Австрії. Поділявся він на дві частини: зло
чини і тяжкі адміністративні проступки, кожна з яких 
мала два розділи. Один з них охоплював норми кримі
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нального матеріального права, а другий стосувався 
процесу [15,с.23].

Дальший розвиток капіталістичних відносин в Авс
трії призвів до того, що у 1852 р. був переглянутий і 
виданий в новій редакції кримінальний кодекс. Замість 
попереднього поділу на злочини і тяжкі адміністратив
ні проступки, новий кодекс поділявся на злочини (ст. 1- 
232) і проступки (ст.233-532). За злочини передбачала
ся смертна кара через повішання або тюремне ув’яз
нення на різні строки. За проступки кодекс передбачав 
грошові покарання, арешт до 6 місяців, тілесні пока
рання, заборону проживання в даній місцевості тощо. 
Тілесні покарання були офіційно скасовані аж законом 
від 15 липня 1867 р., але в Галичині продовжував дія
ти патент від 20 квітня 1854 р., 11-та стаття якого з 
арештом і штрафом передбачала також побиття пали
цями. Ще в червні 1902 р. депутат від Рогатинського 
повіту адвокат А.Могильницький вимагав з трибуни 
Галицького крайового сейму скасувати названий па
тент, посилаючись на широке розповсюдження в Гали
чині сваволі з боку повітових старост і Галицького на
місництва [6.-спр.97.-Арк.З-4].

Кримінальний кодекс 1852 р. був доповнений рядом 
інших законів, зокрема у 1855 р. - військовим кримі
нальним кодексом, який посилив відповідальність вій
ськовослужбовців за державні злочини. Серед цих за
конів були: закон від 24 жовтня 1852 р. про зброю; від 
27 жовтня 1861 р. - про охорону особистої свободи; від 
17 грудня 1862 р. - про друк; від 25 липня 1867 р. - про 
відповідальність міністрів; від 6 квітня 1870 р. - про 
охорону таємниці листування; від 10 травня 1873 р. - 
про безпритульних; від 4 січня 1903 р. - про строки 
торгівлі зерном, договори з іншими державами про ви
дачу злочинців [11,с.298-307].

Незважаючи, однак, на видання багатьох законодав
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чих актів, що доповнювали кримінальний кодекс, в ос
новному він базувався на застарілому кодексі 1803 р. 
Тому австрійські юристи вимагали перегляду багатьох 
його положень. Зокрема, середньовічним варварством 
вони вважали смертну кару, вимагаючи врегулювання 
питання про відповідальність неповнолітніх, виступа
ли проти застосування статей кримінального кодексу 
за аналогією. Частина кримінального кодексу 1803 р., 
яка регулювала кримінальний процес, діяла до 1853 р. 
В цьому році був прийнятий окремий закон про кримі
нальне судочинство, який запроваджував часткову 
гласність процесу, але не допускав будь-якої участі 
громадськості у здійсненні правосуддя. Більше того, 
ще у 1852 р. більшість справ про проступки було пере
дано на розгляд органів поліції. Кримінально-процесу
альний кодекс 1853 р. суперечив основним буржуазно- 
демократичним принципам суду, і в 1869 р. його було 
доповнено законом про суди присяжних, а 1873 р. зат
верджено новий кримінально-процесуальний кодекс, 
який проіснував з незначними змінами аж до розпаду 
Австро-Угорщини. Цей кодекс складався з 27 розділів, 
494 статей, він встановлював усність і гласність проце
су, допускав участь “громадськості” (малося на увазі 
суд присяжних) в розгляді тяжких злочинів і проводив 
ідею вільної оцінки доказів за внутрішнім переконан
ням суддів. У 1912 р. був введений в дію військовий 
кримінально-процесуальний кодекс.

Вироки кримінального суду про смертну кару або 
про більший як 5 років строк ув’язнення, а також в тих 
випадках, коли справа підлягала перегляду, рішення 
суду оголошувалося в залі засідань без розголосу, при
чому в якнайстислішій формі [1.-спр.3995.-Арк.17 зв.].

Судочинство здійснювалося на основі таких переду
мов:

1 • Справа про кримінальний злочин мала бути під
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тверджена доказами.
2. Проти звинуваченого мали бути висунуті факти.
3. Після співставлення обставин і результатів роз

слідування мало бути точне визначення справи на осо
бу звинуваченого так, що злочин скоїв саме він, а ніх
то інший.

Підлягали загальному розгляду кримінальні справи, 
якщо звинувачений в час скоєння злочину володів ти
ми самими інструментами чи засобами, за допомогою 
яких здійснив злочин. [1.-спр.1247.-Арк.7]. Криміналь
ний суд міг розпочати судову розправу, якщо звинува
чений ще тільки намагався втягнути інші особи до ви
конання злочину або попередньо радився, збирав різні 
повідомлення і способи для скоєння протиправних дій. 
До кримінальної відповідальності притягалися особи, 
які скоїли злочин шляхом попередніх погроз, усних чи 
письмових висловлювань на адресу потерпілого.

Законодавство Австрійської імперії визначало пере
лік особливих причин для відкриття кримінальної 
справи.

Свідком у кримінальному процесі могла бути особа, 
яка досягла повних 14 років. Свідками не могли бути 
особи, які раніше притягалися до кримінальної відпо
відальності чи скоїли або були причетні до злочину за 
останні 10 років. Якщо перед смертю потерпілий нази
вав ім’я злочинця, то це було підставою для того, щоб 
розпочати кримінальну справу і заарештувати звинува
ченого. Груповий злочин посилював відповідальність 
усіх співучасників, вирок виносився кожному окремо 
[4.-спр.2299.-Арк.4-24].

Посилення кріпосницького гніту у 1830-1848 рр. на 
Буковині активізувало боротьбу селян всіма засобами -  
переходи, втечі, еміграція, подання скарг, відмова від 
виконання феодальних повинностей, невизнання ман- 
даторів, асесорів, панських гайдуків, розправа з пан
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ськими та урядовими службовцями. Значних розмірів 
набрав селянський рух у 1843-1844 рр. в гірських міс
цевостях Буковини -  Русько-Кимполузькому повіті. За
ворушення очолив Лук’ян Кобилиця. Виступи селян 
розглядалися як групові злочини. Так, 22 листопада 
1843 р. до Путали з Чернівців прибула слідча комісія 
на чолі з заступником буковинського староста Збишев- 
ським у супроводі карального загону. На підставі § 48 
Кримінального кодексу до учасників заворушення бу
ло застосовано заходи покарання як до державних зло- 
чинців.У перші дні екзикуції було заарештовано і пока
рано 114 учасників виступу. Розправа тривала три мі
сяці. Було покарано 220 чоловік киями та різками по 
5-20 ударів [13.-С.95-96]. 18 лютого 1844 р. у виж- 
ницьку в ’язницю було відправлено ЛКобилицю  та 13 
найактивніших учасників повстання. У березні 1844
р. ЛКобилицю перевели до Чернівців, де він був до
питаний, до і після допиту битий киями і засуджений 
до кількох місяців у в ’язнення [12.-е.87-102; 13.-
с. 112,116-123]. Австрійське кримінально-процесу
альне законодавство передбачало посилення юридич
ної відповідальності усіх співучасників злочину. 
Аналогічним чином поступали австрійські судові 
власті і під час селянських заворушень 1848-1850 рр. 
під проводом того ж Лук’яна Кобилиці.

Кожна окрема обставина кримінальної справи роз
глядалася лише один раз, одначе з огляду на обстави
ни, спосіб життя або характер звинуваченого двічі 
розглядалася кожна окрема заява, якщо:

звинувачений раніше вже притягався до відпо
відальності за злочин або тяжкий адміністративний 
проступок, був засуджений і відбував покарання;

якщо звинувачений мав довірливі і підозрілі 
зв’язки зі злочинцями;

у злочинах із жадоби збагачення, якщо звину-
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Бачений не міг довести, що він непричетний до спра- 
ви або не міг підтвердити, що в нього забезпечене 
становище.

Якщо вищеназвані умови не були виконані, і суд не 
зміг довести вину особи, притягнутої до відповідаль
ності, то суд виносив рішення про невинність особи.

Слідство і дізнання мали відповідати належним 
правилам вищої інстанції, а саме:

а) розслідування повинно було вестися по мож
ливості з повагою до честі і стану звинуваченого, ти
хо, таємно, щоб визначити правдиві факти;

б) все, що вело до вірогідності відкриття прав
ди, повинно було бути виконано з повною серйозніс
тю;

в) особлива увага зверталася на ті злочини, які 
викликали обурення народу [4.-спр.338.-Арк.5-8].

Як тільки при розслідуванні було виявлено, що 
звинувачений причетний до скоєння злочину, то роз
слідування про політичний злочин передавалося до 
кримінального судді з усіма документами слідства, 
що поступили на той час. Кримінальний суддя в цьо
му випадку мав право винести рішення про переве
дення звинуваченого під нагляд, або взяти під арешт, 
якщо доведена повна його вина. Здебільшого на Бу
ковині звинувачених у скоєнні злочину брали під 
арешт. За участь у антифеодальних виступах у квітні 
1850 р. було заарештовано і посаджено до Чернівець
кої в ’язниці Л.Кобилицю разом з Уласом Фошкою, 
Василем Бирлою та іншими учасниками [1.- 
спр.9716.-Арк.7-24].

На основі декрету Придворної канцелярії від 13 
січня 1836 р. за №  4751 [3.-спр.23786.-Арк.10] в усіх 
судах Австрійської імперії судочинство велося ні
мецькою мовою. Сторони повинні були подавати до
кументи в суд тільки на мові суду. Якщо документ був
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виготовлений іншою мовою, то треба було його пе
рекладати на німецьку. З цією метою в усіх судах І 
інстанції країв, провінцій, губерній, а також в колегі
альних судах великих міст були встановлені посади 
перекладачів. їх вибирали на конкурсній основі з 
числа адвокатів, нотаріусів, або призначав апеляцій
ний суд з числа придворних агентів. При призначен
ні перекладача враховували його знання, моральність 
поведінки, добросовісне виконання службових 
обов’язків.

Циркуляром за №  4508 від 14 лютого 1837 р. [5.- 
спр.495.-Арк.1-2] Галицький апеляційний суд давав 
роз’яснення, що всі тяжкі поліцейські проступки 
проти честі, гідності особи прирівнювалися до кри
мінального злочину проти майна. Як тільки поступа
ла скарга від потерпілого, суд повинен був негайно 
притягнути до відповідальності правопорушника. 
Позов до суду потерпілий міг подати протягом 3 мі
сяців з дня, коли йому було нанесено моральну шко
ду. Якщо справа, подана в суд, була пов’язана з вирі
шенням спірного питання про великі грошові суми, 
то присутність на засіданні не менше як 2-х свідків та 
експертів була обов’язковою [1.-спр.6893.-Арк.28- 
29]. В Чернівецькому крайовому суді розглядалося 
чимало справ, але більшість з них вирішувалася в ін
тересах знатних осіб або заможних громадян. [3.- 
спр.З882.-Арк. 1-18]

У 1867 р. прийнято Закон про зміни та доповнення 
до кримінального кодексу. Було введено тілесне пока
рання як “головна кара, що заступає кару арешту” і як 
додаткова дисциплінарна кара. Особам, засудженим 
до суворого тюремного режиму, суд мав право прису
дити ще як додаткову кару -  заковування у кайдани. 
Накладення кайданів дозволялося встановлювати тю
ремному начальнику, якщо засуджений порушував
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режим в ’язниці [ 1 .-спр.2074.-Арк. 1 -2]. § 191,254,281 
Карного кодексу передбачали таку форму перевихо
вання злочинця, як опікунство, або судове попечи
тельство. Тільки суд мав право встановлювати опі
кунство над злочинцем.

Як додаткову кару застосовували позбавлення зло
чинця нагород, титулів, шляхетства, академічних сту
пенів, права займати посади в державних і громад
ських крайових урядах і службах, адвокатурі, нотарі
аті, чи бути обраним депутатом. Такі покарання зас
тосовували до осіб, засуджених за вбивство, крадіж
ку, обман, причому якщо особа була тільки причетна 
до злочину, а не сама його скоїла.

Лібералізація кримінального права у другій поло
вині XIX ст. відбувалася досить повільно і не встигла 
вона завершитися, як почався різкий поворот до по
силення репресій, викликаний загостренням класової 
боротьби між робітниками та буржуазією. В кримі
нальному законодавстві після прийняття конституції 
1867 р. відбулися значні зміни, з ’явилися широкі, не- 
визначені формулювання складу злочину, значно по
силились покарання за політичні злочини. Посилен
ня репресій зумовив ріст загальнокримінальної зло
чинності і рецидиву (повторюваності злочинів). Як
що, наприклад, у  1850 р. в загальній кількості засуд
жених судами Буковини було 28% злочинців-рециди- 
вістів, то у 1893 р. їх було вже 58%. Рецидивісти скла
дали 85% серед засуджених чоловіків і 75% серед за
суджених жінок [10,с.86-135].

Як бачимо, кодекси, складені на початку XIX сто
ліття, грунтувалися на принципі строгої визначеності 
покарання, вводилися детально розроблені “прейску
ранти” покарань, а кодекси пізнішого часу передбача
ли узагальнені санкції, даючи більше повноважень 
судді. У 1913 р. міністерство внутрішніх справ надіс
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лало крайовому президенту Буковини листа [2.- 
спр.12302.-Арк.7], в якому повідомлялося, що за ос
танні роки в пресі з ’явилися повідомлення, що в су
дах Буковини кримінальні справи, за які передбачені 
високі кари, розглядалися недбало, особливо молоди
ми суддями. Тому міністерство вимагало, щоб крайо
ва адміністрація посилила контроль над судами, щоб 
недосвіченим працівникам не доручали важливі кри
мінальні справи, щоб в судах дбали про те, аби під
леглі детально опрацьовували ці справи, беручи до 
уваги суб’єктивні і об’єктивні докази в кожному ок
ремому випадку. Справа мала бути повністю розгля
нута в суді І інстанції.

Суди на Буковині у досліджуваний період не зав
жди дотримувалися всіх цих принципів. Вони були ду
же дорогими і недоступними для значної частини насе
лення. Судочинство здійснювалося нерідко в інтересах 
заможних, багатих верств населення, допускалися гру
бі порушення законодавства, підкуп суддів. Про це 
свідчать заяви, листи у  вищі інстанції з проханням пе
регляду справ. *

* Державний архів Чернівецької області (далі - ДАЧО). 
Буковинська Окружна управа 1786-1853. Ф.І.-оп. І.-спр. 1247, 
2074, 3995, 6893, 9716.

Там само. Буковинська Крайова управа 1854-1918. Ф.З.- 
оп.1 -спр. 12302.

5 Там само. -  оп. 2.-спр 3882, 23786.
ц Там само. Крайовий суд Буковини 1855-1918.-Ф.115.-ОИ.1.-
спр. 338, 2299
. Там само. -  on. 2.-Т. І.-спр. 495
_ Там само. -  Ф. 115.-ОП. 2.-Т.З.-спр. 97.
8 Там само. -  Т.5.-спр. 31671, 35834, 35835.

Боротьба трудящих Північної Буковини проти соціального і 
національного гноблення в II пол. XIX- на поч. XX ст. /Збірник 
документів і матеріалів.-Ужгород; 1979.-284 с.
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Корнілова В .О ., Степаненко Т А ,  
Федоренко Л .В . (Харків)

Є.С. ГОРДІЄНКО -  ВИДАТНИЙ 
ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ СЛОБОЖАНЩИНИ

(60 -80-ті рр. X IX  ст.)

Розвиток і удосконалення місцевого самоврядуван
ня потребують вивчення історичного досвіду в цій га
лузі суспільного життя. Значна роль в становленні ор
ганів самоврядування належала Єгору Степановичу 
Гордієнку -  професору Харківського університету, ви
датному громадському діячу Слобожанщини (1812- 
1897 рр.). Під час проведення в Росії та Україні ре
форм місцевого врядування (земської 1864 р. та міської 
1870 р.) Є.С. Гордієнко обіймав важливі посади. Він 
був головою повітової земської управи, міським голо
вою, почесним мировим суддею, земським та міським
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гласним, членом численних комісій, громадських зіб
рань -  і скрізь він вносив глибоке усвідомлення сус
пільної відповідальності, безкорисного відношення до 
справи. Ці роки були найпліднішими в його житті.

В цей час формується ліберально-буржуазний нап
рямок розвитку Росії та України і Є.С. Гордієнко стає 
одним із перших його прихильників на Слобожанщи
ні, відстоюючи свої ідеї безкомпромісно. Погляди Є..С. 
Гордієнко на роль органів самоврядування складалися 
як під час набуття ним адміністративного досвіду, так і 
завдяки вивченню західноєвропейської практики. Не
одноразово, перебуваючи за кордоном -  в Німеччині, 
Франції, Англії, Швеції, він вів чорнові нотатки, харак
терною рисою яких був суспільно-господарський ас
пект. Для Є.С. Гордієнка притаманне широке розумін
ня мети і завдань земств і місцевих. У багаточисленних 
виступах на цю тему він не переставав доводити, що 
“головне призначення земства -  це розвиток суспільної 
діяльності в усіх її різновидах. Якою б не була міцною 
урядова влада, вона не може вважати земську громад
ську силу для себе непотрібною. Обидва елементи дер
жавного життя пов’язані між собою органічно і спів
відносяться як засіб до мети... Тільки гармонічне по
єднання земства та уряду виступає підгрунтям добро
буту держави.” /1 /. Таке уявлення про органи місцево
го самоврядування обумовлювались відверто принци
повою громадською позицією Є.С. Гордієнка.

Притаманними в діяльності органів самоврядуван
ня він вважав питання суспільно-економічного розвит
ку Слобожанського краю. Вже в перші роки своєї ді
яльності Харківське земство на чолі з Є.С. Гордієнком 
висунуло ряд важливих пропозицій та прохань, які ві
дображувались в адресах та клопотаннях. Вводячи 
земські установи, самодержавство “потурбувалось” 
про те, щоб компетенція земств та їх політичні права
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були б обмежені до мінімуму. Таку позицію уряду Є.С. 
Гордієнко зазначав як обмежену і головний недолік в 
статусі земства він вбачав у “відсутності самостійної 
громадської думки -  цього керуючого, контролюючого 
начала” /2. д. 62, л. 6/. Як відомо, вибори в земські ус
танови згідно “Положення 1864 р.” відбувалися від 
трьох курій і забезпечували дворянам більшість місць 
в земстві. Харківське земство було першим в земсько
му середовищі, яке піддало критиці поділ населення 
губерній на курії під час виборів в органи самовряду
вання. А гласними Є. Гордієнком та М. Деларю був ви
сунутий проект територіальних виборів більш демок
ратичних за суттю.

В 1870 р. на губернських земських зібраннях обго
ворювались питання про правове положення селян, яке 
практично не змінилось після реформи 1861 р. Було 
порушено клопотання про відміну тілесних покарань 
для гласних селян. Для його вирішення створили комі
сію, яка заявила: “ не можна не погодитися, що таке по
карання принижує гідність людини та глибоко прини
жує гідність кожного, хто б це не був -  гласний, при
сяжний чи простий селянин” /3, д. 71, л. 1-5/. Більшіс
тю голосів збори прийняли клопотання про відміну ті
лесних покарань для всіх селян. Прийняття такого рі
шення свідчило про певний вплив ліберально-буржу
азної течії на чолі з Є.С. Гордієнком в Харківському 
земстві в той час. Тим більше, що в 90-х роках XIX ст. 
аналогічні питання тільки почали обговорюватись в 
інших земствах. Відстоюючи принципи гласності в ро
боті земств Гордиенко вважав за необхідне видавати 
спеціальний журнал. Такий друкований орган, відмі
чав він, “потрібен земству для викладу громадських 
поглядів, але неодмінно потрібно щоб ці думки були 
вільні, публічні. Від цього залежить успіх в виконанні 
земських справ” /3, д. 71, л. 1-5/. На жаль, уряд відмо
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вив в цьому клопотанні, боячись проявів вільнодумс
тва та свободомислення з боку земства.

Для вирішення загальних питань місцевого самов
рядування, обміну досвідом, формування земської лі
беральної платформи необхідні були особисті контакти 
між представниками органів місцевого самоврядуван
ня різних губерній. Гордієнко брав в цьому безпосе
редню участь. В листопаді 1878 р. він був присутній на 
святкуванні 100-ліття з дня народження Г.Ф. Квітки- 
Основ’яненко, після чого відбулася нарада земців, де 
було піддано критиці дії уряду та існуючого політично
го устрою в Росії. В грудні 1878 р. в Києві він приймав 
участь в нараді представників земств, які висловлюва
лись за введення конституції Росії мирним шляхом. Ве
лику підготовчу роботу вів Гордієнко також по скли
канню загальноросійського земського з’їзду, що від
бувся в квітні 1879 року. /З, д. 93, л.138/ Учасники з’їз
ду одностайно виступили за прийняття конституції в 
Росії, правда, через вірнопідданські заклики до уряду. 
Політичний рівень обговорюваних питань показав пев
ний зліт хвилі ліберального руху, в якому активну 
участь приймало і Харківське земство.

В 1878 р. Є.С. Гордієнко двічі виступив ініціатором 
і автором адреси Харківських губернських зборів з 
приводу звернення царського уряду. В останньому 
уряд закликав до співпраці всі прошарки російського 
народу. В адресі губернських зборів наводилось багато 
доказів на захист доброчинності земства, що вони мо
жуть бути дійсною опорою уряду. Земські діячі про
хали царя “дати вірному народові конституцію” . Є.С. 
Гордієнко звертав увагу уряду на те, що є ще одна важ
лива зброя земства, яка могла б надати допомогу уря- 
ДУ> - Це громадська думка /2, д. 72, л.10/. В своїй гро
мадській і публіцистичній діяльності Єгор Степано
вич завжди звертався до громадської думки і високо
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її оцінював. Цікава в цьому плані його промова на ви
борах міського голови у 1884 р. : “Як найстаріший з 
гласних я буду говорити відкрито в ім’я добробуту рід
ного міста і загальної користі... Мова йде не про осо
бисті інтереси, а про благо суспільне. При виборах 
міського голови і інших членів міського управління ми 
повинні враховувати громадську думку” /4/.

Предметом особливої турботи Є.С. Гордієнка було 
покращення економічного розвитку губернії. Це обу
мовлювалося самою дійсністю з її пережитками крі
посництва, все більшим руйнуванням і малоземеллям 
селянського господарства. Саме тому починає пропа
гуватись необхідність надання кредиту для допомги 
селянам в купівлі землі. Харківське земство , як і бага
то інших, почали висувати різноманітні проекти орга
нізації дрібного кредиту. При обговорюванні цього пи
тання на земських зборах 1881 р. Є.С.Гордіенко, керу
ючись міркуваннями “розумного землевласницького 
егоїзму” доводив, “що правильно зрозумілі інтереси 
поміщиків вимагають прийти в данному випадку на 
допомогу селянам” /3, д. 10, л. 128/. Крім економічних 
інтересів, Є.С. Гордієнко підкреслював і соціальний 
аспект питання. Для нормалізації відносин між помі
щиками і селянами, вважав він, бажано, щоб останні 
були власниками.

Приділяючи велику увагу економічному положенню 
Харківської губернії з її сільськогосподарським про
филем Єгор Степанович склав записку «Про положен
ня сільського господарства і земства в Харківській гу
бернії». В ній він просив гласних «звернути увагу на 
сільське господарство, торгівлю й інші промисли - во
ни знаходяться в злидневому стані». Губернські зем
ські збори визнали, що викладені в записці пропозиції 
«дійсно заслуговують на увагу, викликають необхід
ність вжити заходів для поліпшення умов, в яких зна
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ходяться сільське господарство і населення».3а пропо
зицією Є.С. Гордієнка Харківське земство клопоталося 
про створення особої комісії для вивчення причин за
непаду економічного розвитку краю, пошуку засобів 
для його поліпшення» /2, д. 50, л. 180-181/. «Записка» 
була прийнята земськими зборами до відома автору 
оголошена подяка. Є.С. Гордієнко брав активну участь 
в розвязанні і інших питань економічного життя губер
нії: залізнодорожного будівництва, переселення селян і 
таке інше. Він стояв на позиціях організації господарс
тва губернії на засадах місцевого врядування і своєю 
безперечною і багатоплановою діяльносте) довів її 
справедливість.

В громадській діяльності Єгор Степанович турбу
вався за розвиток освіти та грамотності населення. 
“Перебуваючи на службі протягом багатьох років від 
часу відкриття земських установ, - писав він, - я пе
реконався, що темнота нашого простонароддя є го
ловний його недолік, що стоїть на заваді розвитку йо
го сил та добробуту. Ця народна сліпота є тяжкий не
дуг в нашому суспільному житті, зцілити його покли
кано земство” /7/. У 1869 р. Є.С.Гордієнко став один 
з фундаторів Харківського товариства поширення в 
народі грамотності, що відіграло помітну роль в бо
ротьбі з неграмотністю в регіоні. Надаючи відчутну 
матеріальну допомогу у створенні початкових зем
ських шкіл, Є.С. Гордієнко свої грошові накопичення 
(понад 25 тис. карбованців) заповів на облаштування 
шкіл Харківського повіту. Частину своєї пенсії по
жертвував бідним студентам, а в університетську біб
ліотеку передав 198 томів різноманітних видань, в то
му числі і свої літературні праці. Широка благодій
ність в ім ’я розвитку рідного краю ще одна характер
на риса цього видатного діяча /5/.

І останнє, уявлення про Єгора Степановича буде не
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повним, якщо не врахувати його науково-дослідну ді- 
яльність. З 1839 по 1858 рік він обіймав посаду профе
сора Харківського університету В 1841 р. його було 
обрано почесним членом-кореспондентом Парижсько- 
го фармацевтичного товариства. Починаючи з 1837 р. 
він публікує багато робіт із самих різноманітних пи
тань, у тому числі про фабричну промисловість у Хар
ківській губернії, про положення сільського господарс
тва, про побут селян, які вийшли із кріпацькой залеж
ності, про освіту та інші. Вони з ’являлись в різних ви
даннях: Воєнно-медичному журналі, в журналі сіль
ського благоустрою, “Віснику Європи”, а також окре
мими виданннями. Усього ним написано 72 роботи, 
вони були опубліковані не тільки в Росії, але і закордо
ном. На жаль, у рукописі залишилися дві великих пра
ці: “Історія Харківського земства за 25 років його існу
вання” і “Мемуари” /6/.

Різнобічна діяльність Є.С. Гордиенка мала неоці
ненні практичні результати для рідного краю. Це гідно 
оцінили його сучасники. Зокрема, український історик 
Д. Баталій, писав, що “він належав до тієї нечисленної 
плеяди громадських діячів, котрі вступаючи в життя з 
однім поколінням, діляться знаннями з іншим, працю
ють рука об руку з третім, підводять підсумки з четвер
тим, указують ідеали п ’ятим -  і сходять зі сцени всім 
зрозумілим, близьким”. /6/. *

* Музей Харківського національного університету ім. В.Н. Ка- 
різна. Ф. 8, - оп. 4. -  Арк.. 15.

~ Харківський обласний державний архів. Ф. З, - on. 247.
-  Там само. Ф. 304, - on. 1, - т. 1, - спр. 71. - Арк. 1-5.
4 Материалы для истории Харьковской городской Думы и го

родского хозяйства за 25 лет с 1871 по 1896. Вып. 2. - Харьков. 
1906.- С .  239.

5 Русская школа, 1895, - № 9. -  С. 273.
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6 Сборник харьковского историко-филологического общества. 
Харьков. -  Т. 9. 1897. -  С. 7.

' Краю мій, Слобожанщина. Харківський район. Збірник ар
хівних документів і матеріалів. Частина 3. -Харків. 1996. -  С. 22- 
23.

Бєліков Ю .А . (Харків)

ТОРГІВЛЯ ХАРКІВСЬКОГО КУПЕЦТВА 
(60-ті роки XIX ст. -1917 р.)

Одним з основних занять купецтва та їх невід’єм
ним правом була торгівля. Більш того, ця фахова озна
ка стала основним критерієм, за яким купецький стан 
було виділено з іншої маси підданих Російської імперії. 
Представникам інших станів для того, щоб у повному 
обсязі одержати право вести торгівлю, довгий час до
водилось (принаймні формально!) записуватися в ку
пецтво. У зв’язку з цим особливий інтерес викликає 
вивчення й аналіз ролі торгівлі в підприємницькій ді
яльності купецтва післяреформеного періоду. Актуаль
ність дослідження обумовлюється відсутністю спеці
альних робіт з даної проблеми, що нерідко призводить 
до помилок при розгляді соціально-економічного ста
тусу купецтва в цей період. Відповідно до «Положень 
про збори за право торгівлі й інших промислів» 1863 і 
1865 років [10, Т.38, № 39118; Т.40, № 41779] торгово- 
промислові податки ділилися на збори з торгових сві
доцтв і білетів. Торгові свідоцтва регулювали об’єм і 
вид діяльності (свідоцтва на оптовий, роздрібний, 
дріб’язковий, розвізний, розносний торг; міщанські 
промисли і права прикажчиків), а білети надавали пра
во на утримання конкретного підприємства. Свідоцтва 
на оптовий і роздрібний торг одночасно були купець
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кими свідоцтвами, відповідно ї ї  і 2ї гільдії, які, крім 
торгових, надавали і станові права.

Свідоцтво 2ї гільдії надавало право вести роздрібну 
торгівлю й утримувати (по білетах) магазини, крамни
ці і т.і. у тому повіті, де воно було викуплено. Свідоц
тво ї ї  гільдії, крім цього, надавало право вести оптову 
торгівлю і утримувати контори, склади та комори на 
території всієї Російської імперії. Спочатку кількість 
торгових закладів, якими міг володіти купець, було не
обмеженим. Тільки в березні 1870 р. число підпри
ємств, що можна було утримувати по білетах при сві
доцтві 2ї гільдії, було скорочено до десятьох, а в груд
ні 1880 р. при свідоцтві ї ї  гільдії - до десятьох, 2й - до 
п ’ятьох [16, С.234 - 235]. Слід зазначити, що гільдій
ська подать була покладена в основу всієї системи тор
гово-промислового оподатковування Російської імпе
рії, і тому купецькі свідоцтва надавали також право на 
заняття іншими видами підприємницької діяльності 
(промислове виробництво, фінанси і кредит, надання 
послуг і т.п.).

Наприкінці XIX ст. систему торгово-промислового 
оподатковування було змінено. 1 січня 1899 р. наб
рало сили «Положення про державний промисловий 
податок» від 8 червня 1898 р. [14, № 15601]. Об’єктом 
оподатковування тепер стали не підприємці, а підпри
ємства. Основний податок, як і у попередній час, спла
чувався при щорічному придбанні спеціальних сві
доцтв, але на кожне підприємство окремо. Свідоцтва 
на торгові підприємства поділялися на 3 розряди в за
лежності від їхніх розмірів. І, хоча самі промислові сві
доцтва ніяких станових прав не надавали, свідоцтва на 
торгові підприємства першого і другого розрядів доз
воляли придбання купецьких свідоцтв ї ї  і 2ї гільдії від
повідно. Крім того, право на придбання гільдійських 
свідоцтв одержали маклери Харківської біржі [13,
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С 16], що викупали свідоцтва на особисті промислові 
заняття, а також власники свідоцтв на промислові і па
роплавні підприємства.

Торгівля займала важливе місце в підприємницькій 
діяльності харківського купецтва. По-перше, торгівля 
була традиційним заняттям купецького стану. Про це 
свідчить навіть етимологія самого слова «купець». 
Спочатку воно не мало значення станової належності, 
а позначало городянина-торговця [12, С.281; 17]. 
Більш того, у цьому значенні воно вживалося навіть на 
поч. XX ст., коли з одного боку багато представників 
власне купецького стану вже не займалися не тільки 
торгівлею, але і підприємницькою діяльністю взагалі, а 
з іншого - далеко не всі великі та середні торговці вва
жали за необхідне сплачувати гільдійську подать тіль
ки за належність до купецького стану. По-друге, без ку- 
півлі-продажу підприємництво взагалі не можливо. 
Більшість купців-фабрикантів крім оптової торгівлі 
своєю продукцією вели і роздрібну через власні мага
зини. Нарешті, саме як торговий центр Харків вису
нувся з іншої маси провінційних міст Російської імпе
рії. Ще наприкінці XVIII ст. це місто стало головним 
перевалочним пунктом у торгівлі між північними і пів
денними областями Європейської Росії.

У XIX ст. на місцеві ярмарки звозилися товари зі 
всієї імперії та з-за кордону. Про масштаби торгівлі 
яскраво свідчить зауваження І.С.Аксакова: «.. .харьков
ские ярмарки едва ли могут называться ярмарками в 
смысле Ирбитской и Нижегородской: какие же это яр
марки, которые продолжаются четыре месяца в году в 
одном пункте?» [8, С.54]. У ярмарках могли брата 
участь представники всіх станів, але до кін. XIX ст. 
купці посідали провідне місце якщо не за чисельністю, 
то за масштабами торгівлі. Так, на Покровському яр
марку 1875 р. харківський 2ї гільдії купець М.М.Соло-
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менцев, який спеціалізувався на торгівлі харчовими про
дуктами, продав свій товар 11 покупцям. З них дані про 
обсяги покупок збереглися тільки про 5: мінімальний ра
хунок склав усього лише 27 крб. 29 коп., але два покуп
ці зробили покупки на 1142 крб. (зі знижкою) і 1185 крб. 
51 коп. [5, оп.1, спр.20, арк.І -  бзв.]. (Слід відзначити, 
що на той час це були досить великі суми.) Але в цілому 
ярмарки скоріше заважали, ніж допомагали розвитку 
місцевої торгівлі, тому що на них домінували іногородні 
купці. Більша частина міських і околишніх жителів очі
кувала ярмарки, бо вважала, що купці з інших міст тор
гують більш дешевими і якісними товарами, ніж харків
ські [18, С.93 - 94].

У 60-ті роки лише деякі місцеві купці вели торгівлю 
поза Харковом і вивозили товари на інші ярмарки [20, 
С.5]. Проте незабаром ситуація змінилася. З 70-х років 
головними шляхами прямування товарів до Харкова та з 
нього стали Курсько-Харково-Севастопольська і Харко- 
во-Миколаївська залізниця. «Первый паровозный свис
ток, раздавшийся на станции Харьков, был предвестни
ком того времени, когда небольшой и тихий губернский 
городок Харьков, со своими ярмарками и университе
том, скромно ютящимися среди грязных клоак и зелени 
садов, станет шумным центром торговли, обрабатываю
щей промышленности и рассадником высшего образова
ния» [15, С. 144]. Багато оптових торговців, що приїж
джали тільки під час ярмарків, відкрили в Харкові пос
тійні склади оптового продажу. Харківські купці стали 
уникати посередників і укладати угоди з виробниками на 
фабриках і заводах або в головних конторах підприємств 
у Санкт-Петербурзі, Москві, Варшаві, Лодзі й інших міс
тах. Ярмарки зберегли своє значення тільки для торгівлі 
худобою, вовною й іншою сировиною. Крім того, у пері
од ярмарків привозились товари для поповнення опто
вих складів, укладались нові і завершувалися старі уго
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ди. Справа дійшла до того, що саме в період ярмарків 
харківські купці виїжджали з міста за товаром. [15, С.142 
-  146; 19. -1 8 9 1 .- 1 2  июля]

Будівництво залізниць сприятливо позначилося і на 
розвитку роздрібної торгівлі. У 1875 р. був відкритий 
«Пасаж» із ЗО торговими помешканнями, що орендува
лися. Тоді ж почав перебудовуватися Харківський гос
тинний двір. У місті відкрилося багато дрібніших мага
зинів. Конкуренція між ними призвела до зниження цін і 
поліпшення якості товарів [20, С.68; 18, С.209]. На рубе
жі 70-80х років особливою популярністю користувалися 
магазини: місцевого уродженця московського її  гільдії 
купця В.І.Пащенко-Тряпкіна - роздрібний магазин у Ку
пецькому провулку і мануфактурна торгівля в гостинно
му дворі, харківського купця М.О.Жевержеєва - заклади 
винної і бакалійної торгівлі, купців А.І.Дерев’янкіна і 
М.О.Сєрикова - рибна торгівля, купців П.М. і С.М. Аки
менко - торгівля «чорними товарами» і т.і. [18, С.209]. У 
1896 р. із 136 магазинів, крамниць і інших торгових зак
ладів, розташованих на Катеринославській вулиці куп
цям належали 26 (19,1%). На Благовєщенськом базарі з 
675 - тільки 36 (5,3%). Але варто враховувати, що їх біль
шу частину складали дрібні крамниці, лотки і т.і., що на
лежали міщанам, селянам і цеховим, а купці володіли 
більш солідними і великими підприємствами. [7, оп.1, 
спр.66]

Пртсладом купецького торгового закладу може бути 
роздрібний магазин В.І.Пащенко-Тряпкіна. Магазин вів 
торгівлю переважно харчовими продуктами. Проте тут 
продавалися і гральні карти, і золоті вироби. Товари за
купавшая оптовими партіями переважно в Харкові, але, 
наприклад, оселедець і шпроти поставлялися прямо з 
Риги. Так, у 1894 р. поставки здійснили 38 виробників і 
оптових торговців на загальну суму 22988 крб. 98 коп по 
оптових цінах. Найзначнішим постачальником був хар
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ківський купець ТК.Велитченко. За рік він продав у ма
газин цукор різних сортів на 12691 крб. 97 коп. (55,2% 
від суми закупівель магазина). Серед інших постачаль
ників головне місце також займали купці: тютюн і цигар
ки закупалися на фабриках «П.Бураса і Ко»,
А.І.Дем’яненко і братів Кальфа; кондитерські вироби - 
Д.А.Жукова і Д.К.Кромського; риба - у М.О.Сєрикова; 
мука, мед, солод, олія - у П.М.Акименко і т.д. [З, оп.1, 
спр.16, арк.1 -  40зв.] . Прибутковість магазинів і крам
ниць була досить високою. Так, за оцінкою 1882 р. що
річно одержуваний прибуток від двоповерхового торго
вого помешкання, що належало купцю М.О.Жевержеєву, 
(2200 крб.) майже в 5,5 разів перевищував витрати на 
нього (404 крб.). При цьому вартість самого помешкання 
складала усього лише 6849 крб. У 1901 р. щорічний при
буток від іншої (одноповерхової) крамниці, що належала 
тому ж купцю, складав 1600 крб., а витрати - 663 крб. 65 
коп. (у т.ч. плата за оренду міської землі). [2, оп.1, 
спр.956, арк.6 - 7зв.; спр.2753, арк.6 -  бзв.]

Слід зазначити, що прибуток від торгівлі різними то
варами був різним, а поставки за заздалегідь обговоре
ними цінами могли призвести і до збитків. Так, у 1912 р. 
оборот торгівлі харківського купецького старости 
Г.О.Гольберга склав 297420 крб. У т.ч. оборот по відпус
кній (переважно роздрібній) торгівлі - 162804 крб. і пос
тачання Управлінню Південних залізниць на 134616 крб. 
При цьому велику частину обороту по відпускній торгів
лі (114004 крб.) дала торгівля малоприбутковими (не 
більш 3%) металевими виробами. Більш прибуткових 
(8%) москательних і залізних товарів було продано на 
48800 руб. Через підвищення цін протягом року постав
ки залізного дроту (на 10040 крб. 15 коп.) узагалі при
бутку не принесли, поставки цвяхів (23371 крб.) принес
ли 2% прибутку, а поставки олії (22200 крб.) - 4% збит
ків. [4, оп.1, спр.730, арк.5 -  5зв.]
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Про характери харківських купців-торговців свідчать 
спогади І.С.Гаращенко, який служив у купців, що займа
лися торгівлею шкірою, шкіряними виробами і взуттям. 
Його кар’єра почалася в 1893 р. у доволі дрібного тор
говця - харківського 2ї гільдії купця М.М.Булгакова. 
Умови роботи були важкими. Робочий день продовжу
вався від 12-13 годин взимку до 15 влітку, а під час яр
марків доходив і до 18. І.С.Гаращенко з відразою згаду
вав «торгівельну “премудрість” того розтлінного мос
ковського купецького напрямку, який цілковито панував 
всюди й особливо в Україні». (Необхідно зауважити, що 
М.М.Булгаков був харківським купцем як мінімум у тре
тьому поколінні [1, оп.1, спр.734, арк.Збзв - 37].) Від пра
цівників вимагалось «’’купіть-облупіть і продать-обод- 
рать” і так, ”чтоби покупатель бил доволен”». У 1899 р. 
він переходить на роботу до більш значного торговця - 
купця В.В.Артюха. Останній (виходець із селян) був лю
диною культурною і дуже начитаною. Те, що в М.Н.Бул- 
гакова подавалося як “премудрість”, він вважав злочи
ном. Але більш за все молодого прикажчика вразило те, 
що його стали називати на ім’я та по батькові. У 1902 р.
І.С.Гаращенко був запрошений на найбільше підприємс
тво своєї галузі торгівлі, що належало купцю П.Ф.Васи- 
льєву. По справах фірми прикажчик почав їздити по всій 
Російській імперії і незабаром познайомився з торговим 
світом Санкт-Петербурга, Москви, Варшави, Вільнюса, 
Одеси, Нижнього Новгорода й інших економічних цен
трів. У 1908 р. він уже відкрив власну справу, але вику
повувати купецьке свідоцтво не став [10, С.8 -  21; 2, 
оп.6, т.1, спр.559; 7, оп.1, спр.12, арк.89]. Ще однією 
особливістю була відсутність спільності між купцями- 
торговцями, особливо в діловій сфері. Цілком була від
сутня практика обміну свідченнями (у т.ч. і про креди
тоспроможність покупців). Вважалося недоречним захо
дити на чужий склад навіть до знайомого. Очевидно, це

43



Історія України:

відбувалося через острах конкуренції. [9, С.246]
Торгівля вважалась основним заняттям харківського 

купецтва аж до його ліквідації як стану. У 1917 р. із 230 
самостійних харківських купців, що займалися підпри
ємницькою діяльністю, 162 (70,4%) викупали станові 
гільдійські свідоцтва на торгові підприємства. Проте, 
слід зазначити, що багато хто з них у дійсності займали
ся не тільки торгівлею і нерідко володіли підприємства
ми відразу кількох галузей. Так, харківський 2ї гільдії 
купець Г.В.Бочаров торгував милом, сухими й олійними 
фарбами, що вироблялися на його власних фабриках (то
вариство «Григорій Бочаров»), а зі співвласників торго
вого дому «П.Бурас і Ко» (виробництво і продаж тютю
нових виробів) - купців І.П. і А.П.Бурасів - перший ви
куповував купецьке свідоцтво, як власник торгового, а 
другий - промислового підприємства. І подібні випадки 
не були винятком. [2, оп.6, т.1, спр.1261, арк.5 -  21] 

Таким чином, торгівля була важливим, але не єдиним 
видом підприємницької діяльності харківського купец
тва. Саме розвиток торгівлі сприяв тому, що в Харкові 
виникла могутня купецька громада. Але купці нерідко 
вкладали капітал і в інші галузі економіки. Представни
ки купецького стану були елітою всього (а не тільки тор
гового) харківського підприємництва.

1 Державний архів Харківської області (ДАХО), ф.44: Харків
ська міська дума.

“ Там само. Ф.45: Харківська міська управа.
3 Там само. Ф.238: Контора підприємств московського її  гільдії 

купця В.І.Пащенко-Тряпкіна в Харкові.
4 Там само. Ф.299: Харківське губернське у промисловому по

датку присутствіє.
~ Там само. Ф..304: Харківський міський ярмарковий комітет.
~ Там само. Ф. 537: Податний інспектор 2-ї дільниці м. Харкова.
' Там само. Ф. 538: Податний інспектор 3-ї дільниці м. Харкова.
° Аксаков И.С. Исследование о торговле на украинских ярмар-
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ках.-СПб., 1858.
9 Бурышкин П.А. Москва купеческая. -  М., 1991.
10 Второе полное собрание законов Российской империи. -  

СПб. 1866 - 1868. -Т Т . 38, 40.
і f Гаращенко I.C. Коротко про себе // Його ж. Матеріали до істо

рії Української автокефальної православної церкви: 36. присвяч. 50 
-  літгю відродження УАП церкви та світлій пам’яті автора. -  Нью- 
Йорк: Чикаго, 1975.

12 Коммерческий словарь / Сост. И.П.Сенигов. -  СПб., 1898.
13 Отчет Харьковского биржевого комитета за 1904 год. - Харь

ков
^  Полное собрание законов Российской империи. Собрание Зе.

-СПб., 1901.-Т .18.
1-> Развитие капитализма в России как фактор развития Харько

ва // Харьковский народный календарь на 1899 год. -  Харьков, 1898.
1о рудченко И.Я. Исторический очерк обложения торговли и 

промыслов в России. -  СПб., 1893.
і ' Список купцов и промышленников г. Харькова за 1913 год. -

Харьков, 1913.
1° Устинов И.А. Путеводитель по г. Харькову. -  Харьков, 1881. 
^  Харьковские губернские ведомости.

Щелков К.П. Харьков: Ист. -  стат. опыт. -  Харьков, 1880.
21 Экономическое состояние городских поселений Российской 

империи в 1861 -  62 гг. -  СПб., 1863. - 4.2.

Добрунова А .Е ., Корнілова В .О ., 
Чорна Н .В . (Харків)

ХАРКІВСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ КОМІСАР, 
ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТА РАДА 

РОБІТНИЧИХ І СОЛДАТСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 
У 1917 РОЦІ.

Вісті про революцію в Петрограді надійшли до Хар
кова 27 лютого 1917 р. Стало відомо, що уряд пішов у 
відставку і влада перейшла до Тимчасового комітету
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Державної Думи. Для місцевих властей Лютнева ре
волюція виявилася несподіваною. Харківський віце- 
губернатор М. Астаф’єв навіть оштрафував газету 
«Южный край» за повідомлення про революційні по
дії у столиці [12, 3 березня]. В той же день, ввечері, 
керівники громадських організацій міста терміново 
скликали нараду, метою якої було вирішення питання 
про владу та забезпечення спокою у місті. 28 лютого 
в кабінеті міського голови Д. Багалія, всупереч забо
роні віце-губернатора, знову зібрались гласні міської 
Думи і представники від бюро комітету Союзу міст, 
бюро Вугільно-продовольчої комісії, З ’їзду гірничоп
ромисловців Півдня Росії, Товариства споживачів 
“О б’єднання”, Союзу банків дрібного кредиту, Бір
жового комітету, лікарняних кас та інші [3, оп.1, 
спр.362, арк.133]. Вони прийняли рішення утворити 
міський комітет. Від гласних до складу комітету були 
обрані 18 представників. Головою став О. Коритін, 
який був головою комітету Союзу міст. Ухвалили та
кож запросити до участі в роботі комітету представ
ників громадських організацій, кооперації, робітни
чих організацій.

1 березня в Управі відбулось перше засідання місь
кого громадського комітету. Воно мало переважно ін
формаційний характер. До громадян міста звернувся 
О. Коритін, який повідомив про події, що відбулися в 
країні та місті, закликав до спокою і повідомив про 
створення міського громадського комітету, головне 
призначення якого вбачалось в організації господар
ського, політичного та культурного життя міста. 2 бе
резня відбулось друге засідання комітету. На ньому бу
ло розглянуто стан справ у місті, а також питання орга
нізаційного характеру. Так, одностайно була схвалена 
пропозиція про кооптацію до комітету з метою його ук
ріплення М. Ковалевського, Т. Линтварьова, П. Богус-
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лавського та В. Окунева. Було утворене Виконавче бю
ро, яке, згідно з ухваленою на першому засіданні інс
трукцією, стало виконавчим органом і мало право ви
рішувати невідкладні справи самостійно, регулярно 
звітуючи про свої рішення на засіданнях комітету. До 
його складу увійшли: голова -  О. Коритін, два його зас
тупники -  один М. Ковалевський, другий -  представ
ник від робітництва, секретарі -  Б. Одер, М. Іваниць- 
кий та члени бюро: С. Кузнецов, О. Піддубний, Є. Мос- 
ков, А. Резников, Л. Переверзев, Р. Дібальд, М. Кузне
цов, а також 7 представників від робітничих та коопе
ративних організацій, по одному від Земського союзу, 
студентства і військових [12, 3 березня].

При Харківському міському громадському комітеті 
були утворені такі відділи: інформаційний, головна ме
та якого полягала в своєчасній інформації та заспоко
єнні населення шляхом видання бюлетенів з відомос
тями про столичне й місцеве життя та поточні події; 
відділ охорони -  для забезпечення та охорони всіх гро
мадських та державних установ та обліку сил охорони 
міста; відділ районних комітетів -  для контролю за роз
поділом продуктів харчування та предметів першої не
обхідності, а також визначення запасів цих продуктів у 
торгівельних фірмах та облік потреб жителів міста в 
квартирах. Комітет обрав завідуючих відділами та 
прийняв рішення про створення свого службового пер
соналу. Аналогічні громадські комітети виникли і в ін
ших містах України.

Таким чином, створений у Харкові на початку бе
резня 1917 р. громадський комітет став органом влади, 
який забезпечував порядок у місті, своєчасну інформа
цію населення, керував продовольчою та квартирними 
справами. Він складався з представників міського са
моврядування, громадських, кооперативних, робітни
чих організацій і представляв різні верстви міського
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населення. Архівні дані та матеріали дозволяють зро
бити висновок, що в комітеті працювали представники 
різних політичних партій -  кадетів (М. Ковалевський, 
Т. Линтварьов, П. Богуславський), меншовиків (О. Під- 
дубний, Б. Одер, М. Кузнецов), майбутніх народних 
соціалістів (В. Окунєв, С. Кузнецов, Л. Переверзев) та 
інші. Те, що саме міська еліта зрозуміла потребу ство
рення чітких структур нової влади замість старих, за
безпечувало поступовість переходу керівництва до но
вої влади. В циркулярній телеграмі Тимчасового уряду, 
яка надійшла до Харкова лише 16 березня 1917 р., 
йшлося про узгодженість та планомірність виконання 
завдань з управління на місцях. Вона лише підтверди
ла правильність дій Харківського міського громадсько
го комітету. Для підтримки порядку та влаштування 
управління на місцях, згідно з вимогами “нового часу”, 
Тимчасовий уряд замість посад губернаторів ввів поса
ди губернських комісарів, на які призначались голови 
губернських та повітових земських управ. Губернські 
комісари ставали уповноваженими особами уряду у гу
берніях [7, оп.1, спр.1, арк.46].

Губернський комісар втілював у життя закони та 
циркуляри Тимчасового уряду, здійснював нагляд за ді
яльністю місцевого самоврядування. 7 березня 1917 р. 
Тимчасовий уряд призначив на посаду Харківського 
губернського комісара П. Добросельського, а його по
мічниками -  С. Кузнецова (був товаришем голови Со
юзу міст) та С. Жилкіна (був завідувачем оціночно-ста
тистичного відділу Харківського губернського зем
ського управління) [8, 10 березня].

Згодом, для керівництва життям міста та губернії 
були створені такі комісаріати: поліції; по завідуванню 
ув’язненими; з постачання населенню продуктів хар
чування та опалення; по телефонній станції; у справах 
друку; у справах заводів і фабрик; початкової освіти; у
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справах середньої школи; справах релігії; справах пові
тових та губернських військових присутствій; держав- 
НОГО банку [1, с.1].

Таким чином, губернський комісар та Харківський 
міський громадський комітет, який згодом, після по
повнення його представниками земських та повітових 
громадських організацій (не раніше 19 березня 1917 р.) 
був реформований в Харківський губернський громад
ський комітет, стали повноважними органами Тимча
сового уряду у місті , та губернії [3, оп.1, спр.367, 
арк.231-274]. 1 березня 1917 р. відбулися робітничі 
збори представників заводів, профспілкових організа
цій, лікарняних кас, партій [2, с. 10-11]. На них була ви
сунута пропозиція організувати раду робітничих депу
татів. 2 березня пройшли мітинги, на яких робітники 
обрали членів ради. Згідно з даними газети «Южный 
край», було обрано 69 членів ради від 38 заводів, фаб
рик, робітничих організацій [12, 3 березня]. А вже о 
сьомій годині вечора, коли відбулось перше засідання 
ради, нараховувалось 78 представників від 43 організа
цій [9, 4 березня]. Формування ради робітничих депу
татів на цьому не закінчилось і продовжувалось протя
гом всього березня.

8 березня за ініціативи Харківської ради робітничих 
депутатів була створена рада солдатських депутатів. 9 
березня відбулось об’єднання цих рад під новою офі
ційною назвою -  рада робітничих і солдатських депу
татів [9,10 березня]. До складу ради входили представ
ники різних партій соціалістичної орієнтації: більшо
вики, меншовики, соціалісти-революціонери, україн
ські соціалісти-революціонери, бундівці, народні соці
алісти. За соціальним складом це були робітники, сол
дати, службовці [6, оп.1, спр.236, арк.6-8, 11-30]. Пос
тупово, протягом трьох місяців, формувалася структу
ра ради: вищий орган -  пленум, розпорядчий -  викон-
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ком, робочий орган виконкому -  президія. Для вирі
шення всіх справ створювались постійні та тимчасові 
комісії [6, оп.1, спр.236, арк.1-3]. Повсякденне життя 
вимагало змін, тому згодом у Харківській раді було 
створене виконавче бюро для попередньої розробки 
принципових питань, розв’язання поточних справ та 
втілення в життя постанов виконкому.

Утворення Харківської ради робітничих та солдат
ських депутатів паралельно з Харківським міським 
громадським комітетом було пов’язано з недовірою 
трудящих мас до будь-яких владних структур, в тому 
числі й до новоутвореного органу Тимчасового уряду. 
І хоча Харківський міський громадський комітет виник 
як орган представницький (робітники також отримали 
місця), уособлення ідеї боротьби проти соціальної нес
праведливості втілилось в необхідності мати свій ор
ган і призвело до появи ради робітничих та солдат
ських депутатів. Робітники, як найбільш згуртована та 
централізована сила на великих підприємствах, не бу
ли єдиною верствою серед трудящих такого великого 
міста як Харків, але вони виявились найбільш органі
зованою силою завдяки впливу соціал-демократів. Ра
да робітничих та солдатських депутатів була громад
ською організацією. Вона не мала державного фінансу
вання. Тимчасовий уряд направив губернському комі
сару спеціальну постанову, в якій роз’яснювалось: 
“ ...асигнувати кошти на утримання рад робітничих та 
солдатських депутатів не може мати місця і не повин
но включатися до кошторисів, які представляють гу
бернські комісари...” [7, оп.1, спр.1, арк.126].

Представники кожної влади мали свої функції. Так, 
губернський комісар та його помічники виконували 
інструкції та урядові циркуляри й постанови, які над
ходили з Петроіраду на місця, а саме: збільшення чи
сельності органів місцевого самоврядування шляхом
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демократизації цих закладів, підготовка до таких важ
ливих подій як вибори міської Думи, до Всеросійських 
Установчих Зборів; повідомлення про реакцію насе
лення на події, які відбувались в країні (липневі події у 
Петрограді, Універсали Центральної Ради в Україні та 
ін.) [7, оп.1, спр.І, арк.177; 3, оп.1, спр.375, арк.242, 
243, 275]. Харківський губернський комісар зобов’яза
ний був направляти Тимчасовому уряду свої пропози
ції про бажані форми організації крайового та гу
бернського правління; вирішувати справи, які стосу
вались безпосередньо Харківської губернії; брати 
участь у нарадах та з ’їздах, що відбувались у Петрог
раді та Москві [3, оп.1, спр.28, 65].

При дослідженні діяльності Харківського губерн
ського громадського комітету простежуються певні 
напрями. По-перше, порушення клопотань з різних 
проблем перед Тимчасовим урядом; по-друге, спроби 
вирішити низку питань шляхом видання власних ві
дозв та звернень до населення; по-третє, намагання 
комітету залучити до вирішення питань Харківську 
раду робітничих та солдатських депутатів та міську 
Думу. Аналіз документів показує, що до ради робіт
ничих та солдатських депутатів комітет звертався то
ді, коли йшлося про вирішення робітничих питань, 
страйків, зупинки підприємств, закриття заводів та 
фабрик [5, оп.1, спр.144, арк.1,2; 12, 2, 5 липня, 23 
серпня, 20, 24 жовтня та інші]. Думка ради врахову
валась при реорганізації комітету, при вирішенні 
проблем, які поставали у зв’язку з самовільними рек
візиціями, при створенні різних конфліктних комісій 
[12, 2, 5, 6, 26 липня]. Спирався громадський комітет 
і на авторитет міської Думи, особливо коли йшлося 
про санкції щодо реквізицій та виділення приміщень 
Для різного роду установ, які виникали [12, 13 сер
пня].
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Взагалі, після обрання нової міської Думи за де
мократичним виборчим законом, багато справ -  про
довольча, конфлікти між робітниками та підприємця
ми, страйкові питання, всі справи з реквізицій -  нап
равлялись Думі для санкцій [12, 21, 22, 26, ЗО липня, 
4, 28 серпня].

У компетенції губернського громадського комітету 
залишались питання, які торкались повітів та волос
тей (нові демократичні земські установи ще не були 
створені). Тому і надходження нових справ до Вико
навчого бюро значно зменшилось. Через це бюро 
скоротило кількість своїх засідань з трьох до двох на 
тиждень [12, 8 серпня]. Різноманітними були й проб
леми, які намагалась вирішувати і Харківська рада 
робітничих та солдатських депутатів. Вона також ма
ла декілька напрямків діяльності: підтримувала тісні 
зв’язки з Петроградською радою робітничих та сол
датських депутатів, працювала з волостями та повіта
ми, але насамперед -  займалась розв’язанням питань 
у самому місті, в першу чергу, намагаючись діяти, як 
робітничий орган. 19 березня 1917 р. рада ухвалила 
постанову про запровадження на харківських підпри
ємствах восьмигодинного робочого дня [6, спр.244, 
арк.22]. З ініціативи ради у березні була створена 
професійна комісія, під керівництвом якої на харків
ських підприємствах почали створюватися профспіл
кові організації [4, оп.2, спр.18, арк.37]. На початку 
березня рада утворила конфліктну комісію -  для роз
гляду конфліктів між робітниками та підприємцями. 
З квітня до серпня 1917 Р -вона розглянула майже 800 
конфліктів, більшість яких була розв’язана на ко
ристь трудящих [10, 23 серпня]. Центральними при 
розв’язанні конфліктів були питання підвищення за
робітної плати та покращення умов праці.

Рада регулярно слухала звіти про діяльність у міс
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ті Військового комісаріату. З цього приводу була 
прийнята спеціальна постанова: “ ...визнати військо
вий комісаріат найвищою військовою владою в ме
жах Харкова, яка несе відповідальність перед вій
ськовим міністерством та Радою робітничих та сол
датських депутатів та Виконкомом” [6, оп.1, спр.240, 
арк.35].

Харківська рада намагалась консолідувати і всі ради в 
окрузі. Так, під її проводом вдалося створити Обласну 
раду робітничих та солдатських депутатів Донецько- 
Криворізького басейну з центром у Харкові.

Таким чином, владні структури, які з ’явились у 
Харкові, можна розділити на дві групи. Перша -  це 
органи, які спочатку формувались самостійно, але 
швидко отримали статус офіційних представників 
уряду і у своїй діяльності спирались на закон. Це 
Харківський губернський громадський комітет та ко
місар Тимчасового уряду. Але у місті, як і по всій 
країні, крім цих легітимних органів, поза правовим 
полем утворилась Харківська рада робітничих та сол
датських депутатів -  як орган влади революційної де
мократії. Впливовість цих структур була різною, а ко
ло питань, які вони розглядали -  широким, різнома
нітним, але чітко не окресленим і невизначеним. Це 
призводило до непорозуміння не тільки в стосунках 
цих владних структур між собою, але вносило певне 
безладдя, плутанину в ставленні до них пересічних 
громадян міста, що сприяло падінню авторитету вла
ди взагалі.

Губернський комісар та його помічники репрезен
тували у місті Тимчасовий уряд, вони призначались 
за згодою губернського громадського комітету і зат
верджувались урядом. Губернський громадський ко
мітет, який виник з ініціативи гласних Харківського 
міського самоврядування та діячів різних громад

53



Історія України:

ських організацій, згодом отримав статус органу вла
ди, а всі його члени -  державне утримання. Тут були 
представлені всі верстви міського населення, але 
більшість складали службовці та інтелігенція.

Рада робітничих та солдатських депутатів, яка ви
никла самочинним шляхом, зосереджувала свою ро
боту на вирішенні, насамперед, соціально-політич
них питань, на практиці намагаючись використати 
своє революційне право на владу. І це їй вдавалось. 
Як свідчать документи, її підтримували робітники 
міста, озброєні солдати гарнізону, вона користува
лась підтримкою майже всіх революційних партій, 
які були в той час у місті -  від есерів до соціал-демок
ратів, політичні об’єднання різних національних 
меншин. Розвиток подальших подій наочно проде
монстрував, що поступово саме рада робітничих та 
солдатських депутатів стала претендувати на реальну 
владу у місті. *

* Весь Харьков на 1917 г.: Справ, книга / Изд. Е.С. Элысина. -  
X.: Тип. А. Перельмана, 1917. -  82 с., 887 стб.

2 Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской со
циалистической революции. Сб. документов и материалов. Фев
раль 1917 -  апрель 1918 гг. -  X.: Обл. изд-во, 1957. -  547 с.

3 Державний архів Харківської області (ДАХО). -  Ф.19. Харь
ковское губернское по земским и городским делам присутствие.

4 Там само. -  Ф. Р-1010. Харківський районний комітет проф- 
cnujpi робітників-металістів.

5 Там само. -  Ф. Р-1354. Харківський завод Російського паро
возобудівного механічного товариства.

6 Там само. -  Ф. П-10. Харківський обласний філіал Інституту 
історії партії.

' Центральний державний архів вищих органів влади і управ
ління України (ЦДАВО України). -  Ф.1327. Харьковский губерн
ский комиссар Временного правительства.

® Известия Харьковского общественного комитета. -  1917.
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9 Известия Харьковского совета рабочих и солдатских депута
тов. п 1917.

10 Известия Юга. -  1917.
11 Социал-демократ. -1 9 1 7 .
12 Южный край. -  1917.

Савченко Г.П. (Київ)

СТВОРЕННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ 
ВІЙСЬКОВИХ ОРГАНІВ У 

РОСІЙСЬКІЙ АРМІЇ В 1917 РОЦІ

Національні військові рухи у російській армії були 
характерною ознакою революційного 1917 року. Пред
ставники різних народів об’єднувалися на фронті і в 
тилу для виборювання своїх прав. У Ставку Верховно
го Головнокомандування надходила велика кількість 
прохань від військових різних національностей дозво
лити їм формувати національні частини1.

Вплив на розвиток подій в російській армії націо
нальних організацій постійно зростав. Це не могло не 
помітити командування. На початку червня 1917 року 
за легалізацію самочинно посталих в армії національ
них комітетів висловився командуючий Західним 
фронтом генерал В.Гурко. Генерал С.Марков, началь
ник штабу Південно-Західного фронту, телеграфував 
(16.06.1917 р.) черговому генералу Ставки, що “питан
ня комітетів (національних -  С.Г.) не дозволене, а доз
волити його необхідно терміново”2. Національний рух 
У військах набирав такого поступу, що зупинити його 
було неможливо.

Поглиблення національних військових рухів відбу
валося на фоні “демократизації” армії, яка хвилею 
анархії котилася по військах. Окрім цього на стан армії
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серйозно вплинула невдача червневого наступу. Лип
неві події в Петрограді також не додали бойового духу 
солдатам і офіцерам. За таких військово-політичних 
перепетій на фронті і в тилу національні військові ру
хи могли відіграти роль стабілізуючого чинника у збе
реженні боєздатності армії.

Усе це послужило поштовхом до єднання національ
них сил російської армії і створення міжнаціональних 
органів і організацій.

Одними з перших про потребу саме таких дій заяви
ли воіни-українці. Так, на 2-му українському з’їзді ра
йону XII армії (Північний фронт) 674 делегати, які 
представляли 110 тисяч українців, підкреслювали в ре
золюції (6. 06. 1917 р.) важливість міжнаціональних 
стосунків і давали “наказ Українському виконавчому 
комітетові XII армії, щоб він підтримав ідею форму
вання федеративного органу району ХП армії для рі
шучої боротьби з анархією і контрреволюцією”3. Через 
декілька днів на засіданні Ради солдатських депутатів 
ХП армії було прийнято рішення при “надання військо
вим національним організаціям права посилки пред
ставників з дорадчим голосом у виконавчий комітет ра
ди солдатських депутатів ХП армії”4. Таким чином, ук
раїнці ХП армії стояли біля витоків створення одного з 
перших у російській армії міжнаціональних органів по 
керівництву військовим рухом.

З часом військові різних національностей росій
ській армії все більше відчували потребу в об’єднан
ні. До Української корпусної ради ХХУІІІ корпусу з 
ініціативою про укладення союзу “для спільної праці 
на соціально-федеративному полі” звернувся Грузин
ський корпусний комітет. Збори української ради 
корпусу (18.09 1917) доручили її президії “визначити 
напрямки і дійти згоди з іншими національними ко
мітетами в корпусі, які співчувають федеративному
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ладу”5- Ініціатива воїнів-грузинів не загубилася, а зу
силлями української організації набрала загальнокор
исного  масштабу і вилилася у формування міжнаці
онального блоку.

Суттєво вплинув на консолідацію національних сил 
у російській армії заколот генерала Корнілова. Це про
явилося, зокрема, і у створенні міжнаціональних орга
нів. Учасники об’єднаного засідання національних ке
рівних органів X армії (Український військовий комі
тет, Вірменський виконавчий комітет, Правління союзу 
поляків, Центральний комітет мусульман) класифіку
вали виступ як авантюрний і закликали “ще тісніше 
згуртуватися навколо виборних комітетів, щоб на пер
ший поклик їх на випадок появи контрреволюції висту
пити на захист інтересів свободи і для боротьби за на
ціональне самовизначення”6.

Українські організації Севастополя звернулися 
(25.08.1917р.) до моряків-чорноморців з закликом під
тримати відозву, випущену об’єднаним комітетом усіх 
неукраїнських революційних організацій. У ній вис
ловлювалася надія, що українці підтримують зусилля 
демократії в боротьбі з контрреволюцією \

Випробування заколотом Корнілова національні вій
ськові організації витримали з честю. В армійських 
частинах відчувалося не просто бажання національних 
організацій підтримати одна одну, а намагання зібрати 
національні сили воєдино. Прикладом такого єднання 
може служити створення федеративного національно
го блоку ХП армії, який в ході боротьби з корніловщи
ною остаточно склався з демократичних національних 
організацій. До блоку увійшли український, литов
ський, мусульманський та естонський армійські комі
тети. Блок повів рішучу боротьбу з контрреволюцією.

Щ видав відозву, в якій заявляв про застосування вій
ськової сили в разі невиконання його розпоряджень.
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Під контроль, у тому числі і національних сил, було 
взято пошту, телеграф, залізниці. У контакті з іншими 
інституціями блок “взагалі багато зробив в ліквідації 
корніловщини”8.

Важливим етапом у гуртуванні військових різних 
національностей стало проведення у Києві з ’їзду поне
волених народів Росії (8 -  15.09.1917 р.). Перша сесія 
Ради народів ( 2 4 - 2 7 .  10. 1917 р.), яка була створена 
на з ’їзді, ухвалила “утворити початковий гурт з Україн
ського військового комітету та місцевих військових на
ціональних організацій для скликання конференції 
представників національних військових частин”0. Зва
жаючи на стрімкий перебіг подій, подібна акція в мас
штабах всієї російської армії проведена не була, але на 
місцях, на рівні армій і навіть фронтів, така робота роз
почалася. ї ї  результатом стало створення різноманіт
них міжнаціональних органів, які працювали на об’єд
нання армійських національних сил в єдине русло.

На першій сесії Ради народів прозвучали повідом
лення латишів, естонців, кавказьких мусульман про 
безладдя та насильства окремих військових частин у 
прифронтовій місцевосці. Рада народів звернулася до 
національних військових організацій з проханням взя
ти під охорону місцеву людність і довести це до відома 
головнокомандуючих фронтами і всіх послів союзних 
держав10. Звернення Ради народів підтримали міжна
ціональні військові органи. Одним із перших відгук
нувся національний блок ХП армії. Голова армійського 
національного блоку Ліскун звернувся (30.11.1917р.) 
до національних комітетів армії і фронтів з телеграмою 
такого змісту: “Нацблок XII армії ухвалив створити ко
місії при армії і Ставці (по представнику від нації) для 
керівництва охорони національними полками місцево
го населення від грабежу і реквізицій. Блок просить 
сприяння від Ради народів Росії, Ставки і всіх армій у
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створенні таких комісій при арміях і ставці в зв’язку з 
частими грабежами”11. Таким чином, міжнаціональні 
органи покладали завдання на збереження спокою у 
прифронтовій смузі на національні частини. Подібні 
дії, окрім стабілізації обстановки, приносили суттєві 
дивіденди національним формуванням в очах місцево
го населення, підвищували авторитет національних 
військових рухів.

Для національних організацій об’єднання не було 
самоціллю, а мало служити важелем реального впливу 
на національне життя у військах. На думку об’єднано
го засідання національних комітетів IX армії (2.09. 
1917 р.), цього можна було б досягти, ввійшовши в 
склад армійського комітету. У резолюції, виробленій 
національними комітетами, вказувалося: “бажано мати 
представників національних організацій в армкомітеті 
з правом вирішального голосу, для узгодження діяль
ності армійських організацій і більш повного задово
лення нужд і потреб окремих національностей, які вхо
дять в склад армії” . Проте, вище військове командуван
ня не санкціонувало входження в комітет представни
ків національних організацій12.

За таких умов виходом для збереження свого впли
ву у війську було створення міжнаціональних організа
цій. Оскільки український військовий рух, порівняно з 
військовими рухами інших національностей, набрав 
найбільшого розмаху то саме українські військові ор
ганізації стали ядром навколо якого створювалися ар
мійські міжнаціональні органи. Так, українська диві
зійна рада 78 дивізії IX армії розіслала в частини диві
зії оповіщення (21.11.1917 р.) про “правомочність рі
шень полкових рад з представниками інших національ
ностей”13. Таким чином, було знайдено один із варіан
тів вирішення проблеми консолідації міжнаціональних 
сил на Румунському фронті.
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Віддаленість від основних театрів військових дій не 
стала на заваді відстоюванню національних інтересів 
представникам різних національностей на Кавказько
му фронті. Для кращого проведення в життя націоналі
зації військ Кавказького фронту військові союзи укра
їнців, грузин, вірмен та інших національностей ство
рили у жовтні 1917 року “Совет национальностей”, 
який розглядав питання створення національних вій
ськових частин. Для вирішення поточних завдань наці
оналізації військ при “Совете” був закладений “Комі
тет по націоналізації військ на Кавказі” . Кожний наці
ональний союз надсилав до нього двох своїх представ
ників. Комітет розглядав питання національного життя 
військових і вносив свої пропозиції щодо них на роз
гляд “Совета”. Усі ухвали, затверджені ним, мали про
водитися в життя комісаром Тимчасового уряду на 
Кавказькому фронті. На вимогу представників військо
вих різних національностей комісар брав участь у засі
даннях “Совета” та Комітету14. Таким чином, спільни
ми зусиллями національних організацій комісар Тим
часового уряду втягувався у вирішення нагальних 
проблем національних рухів, що надавало прийнятим 
рішенням відтінку державної політики.

Національно-федеративні комітети у військових 
частинах діяли у відповідності з задекларованими зав
даннями. Боротьба за рівність нації було одне з них. Це 
проявлялося насамперед в тому, що керували націо
нально-федеративними органами представники різних 
національностей. Так, національно-федеративним ко
мітетом DC армії керував вірменин поручник Мелік-А- 
рутюнянц15. Зазначимо, що прошарок воїнів-вірмен, у 
порівнянні з представництвом інших національностей, 
в армії був незначним. Ймовірно, що національно-фе
деративний комітет саме таким підходом до вирішення 
кадрових проблем ставив врівень усі нації.
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Після петроградського перевороту спостерігається 
поглиблення процесу блокування національних сил. 
Політичний момент, у зв’язку з подіями у Петрограді, 
обмірковувався (1.11.1917) на об’єднаному засіданні 
українського, естонсьїсого, литовського, мусульман
ського, польського та білоруського виконавчих коміте
тів XII армії Північного фронту. Зібрання не стало на 
позицію невизнання влади більшовиків, а вимагало від 
неї негайного задоволення вимог усіх національностей 
Росії. Однією з них було -  “негайно націоналізувати 
військо в тилу і на фронті” та “припинення війни на 
висловлених Совітами умовах шляхом оголошення пе- 
ремирря, умов миру кожної від держави і визнання за 
кожною зацікавленою нацією права на участь у миро
вому конгресі”. Національний блок заявив, що домага
тиметься виконання вимог усіма засобами, включаючи 
революційні виступи16.

Із створенням нових національних організацій вже 
існуючі намагалися встановити контакти з ними. З ут
воренням у Севастополі в листопаді 1917 року росій
ської національної організації “Вече” українці лінійно
го корабля “Воля” направили їй вітання. Вони писали: 
“Вітаємо наших товаришів і братів великоросів, а та
кож всі нації, які населяють велику землю Руську і спо
діваємося, що тільки таким шляхом ми всі вийдемо на 
широкий шлях вільного життя”17. Проте, сподівання 
українців виявилися марними. Українізація команд ко
раблів Чорноморського флоту викликала бурхливий 
протест росіян. Після підняття українського прапору 
на крейсері “Пам’ять Меркурія” частина команди, в ос
новному росіяни, з ’їхала з корабля. У своєму протесті, 
набавленому командуючому флотом контр-адміралу
О.Немітцу, вони заявляли: “МИ, ВЕЛИКОРОСИ та ін- 
Ші нації не співчуваючі цьому насильному підняттю 
прапору, протестуючи, покидаємо з біллю в серці бо
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йовий крейсер”18. Як бачимо, великороси відіграли ос
новну роль в організації акції, підкресливши це навіть 
у своїй відозві.

Після захоплення влади більшовиками питання між
національних стосунків постало з особливою гостро
тою. Українські організації в російській армії з занепо
коєнням слідкували за перебігом подій У грудні 1917 
року відбувся український з ’їзд УП армії. При обгово
ренні політичного моменту делегати з ’їзду класифіку
вали владу Ради Народних Комісарів як “владу Вели
коруську”. Вони заявляли, що Військово-революційні 
комітети, їх комісари переконані більшовиками про па
нування в Україні контрреволюції, а це призводить до 
цькування однієї нації іншою. Такі критерії в управлін
ні армією, на їх думку, ведуть до повного розвалу армії. 
Задля нормалізації становища армії в цілому, виклю
чення міжнаціональних суперечок, делегати вирішили 
передати армію в руки українського командуючого. У 
своїй роботі командарм мав відповідати перед федера
тивно-національним комісаріатом, який засновувався 
при штабі армії. Для його створення було запропонова
но терміново скликати армійські з ’їзди усіх національ
ностей. На них мали обрати національних Комісарів, 
які б і склали власне федеративно-національний комі
тет. Телеграфно про таке рішення і пропозиції україн
ський з ’їзд УП армії повідомив частини армії, а також 
вищі військові органи19. Таким чином, можна конста
тувати, що українські військові шукали і, що ще більш 
важливо, пропонували реальні шляхи для подолання 
міжнаціонального розбрату. Такий підхід не просто 
засвідчував про рівень свідомості українських військо
вих, а ставив їх в епіцентр національного життя в ар
мійському середовищі.

Українські військові Ради, прихильно ставлячись до 
створення міжнаціональних органів, з настороженістю
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сприймали діяльність революційних комітетів. На про
позицію ревкому IX армії створити дивізійний ревком 
V 78 дивізії з 3 росіян та 3 українців (дивізійний комі
тет намагався включити в його склад ще й одного пред
ставника від штабу дивізії) українська дивізійна рада 
(13.11- 1917 р.) відповіла відмовою. На думку україн
ського керівництва, у разі прийняття такого рішення, 
під вивіскою міжнаціонального органу буде закладе
ний звичайний дивізійний ревком2®.

У грудні 1917 року спостерігається намагання ук
раїнських військових організацій в окремих арміях 
увійти в контакт з об’єднаними національними орга
нізаціями інших армій. Так, 23 грудня 1917 року член 
української Ради IX армії Лобань був делегований в 
національно-федеративний комітет 1-ї армії для ко
ординації дій21.

Життя диктувало необхідність створення міжнаціо
нальних органів у масштабах цілих фронтів. 18 грудня 
1917 року українська Рада Південно-Західного фронту 
прийняла ухвалу, в якій підкреслювалося: “Внаслідок 
відсутності на фронті авторитетного органу, який би 
об’єднував і регулював національно-політичне життя 
частин фронту, Рада визнає за необхідне створення від
повідаючого вимогам моменту колективу із національ
них комісарів по одному від кожної фронтової націо
нальної організації” . Перед створюваною Радою націо
нальних комісарів Південно-Західного фронту стави
лося завдання “вирішення загальнонаціональних пи
тань, а також тих конфліктів, які можуть виникнути на 
грунті діяльності кожного з комісарів, організацій і усі
ляких непорозумінь між національними групами”, 
'-клад Ради носив федеративний характер. До неї ввій
шли комісари на Південно-Західному фронті від укра
їнців, росіян, поляків, мусульман, козаків22.

^ часом, в умовах формування національно однорід-
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них військових частин, поле діяльності міжнаціональ
них військових органів звужувалося. Загалом вони да. 
ли можливість прискорити і зробити ефективнішим 
процес об’єднання військових у свої національні час
тини, або ж сприяли їх переведенню у інші з більшою 
кількістю воїнів тої чи іншої національності. Так, по 
військах 9 армії у двадцятих числах січня 1918 року бу
ло оголошено наказ такого змісту: “3 огляду на те, що 
в склад 9 армії входять виключно українські частини - 
федеративно-національний комітет касується”23. Пос
тупово міжнаціональні органи завершують свою діяль
ність і в інших з ’єднаннях.

Таким чином, створення та діяльність міжнаціо
нальних органів у частинах російської армії в 1917 ро
ці сприяли поширенню, поглибленню національних 
рухів, їх консолідації. *

* Російський державний воєнно-історичний архів (далі - 
РДВІА ). - Ф.2003. - оп.2.- спр.1034. - Арк. 113.

2 Там само. - оп.1. - спр. 693. - Арк. 63.
3 Рижский фронт. Орган армейского комитета XII армии, Ис- 

косола. -1 9 1 7 .- 8  июля.
^ Там же. - 1917. -1 3  июля.
5 Центральний державний архів вищих органів влади і управ- 

ліня України (далі - ЦДАВО). - Ф.4097. - оп.1. - спр. 2. Арк. 34,36; 
Ф.4100. - оп.1. - спр.28. - Арк. 210 зв.

°  Цит. за: Тагиров И.Р. Солдаты-татары и башкиры в борьбе за 
власть Советов // Революционное движение в русской армии в 
1917 году.-М ., 1981.-С .243.

7 Російський державний архів Воєнно-Морського Флоту (далі 
- РДА ВМФ). - Ф.609. - оп.2. - спр.931. - Арк.196.

° Вістник Українського військового генерального комітету. - 
1917. - 15 вересня.

" Вістник Генерального Секретаріату Української Народної 
Республіки. -1 9 1 7 .-2 3  листопада.

І” Там само.
11 ЦДАВО. - Ф. 4097. - оп.1. - спр.7. - Арк.66.
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12 Там само. - Ф 4078. - оп.1. - спр.З. - Арк.107.
13 Там само. - спр. 4. - Арк. 43.
14 Вільне життя. Видання української громади у Тіфлісі. - 

1 9 1 7 - 19 жовтня.
15 ТТЛАВО. - Ф.4078. - оп.1. - спр.14. - Арк.117.
16 Український голос. - 191 7 .-5  листопада
12 Вольный юг. Ежедневная общественно-литературная газе

та, издаваемая Севастопольским комитетом партии социалистов- 
реводюционеров -1 9 1 7 .-1 9  ноября.

І® РДА ВМФ . - Ф. Р - 183. - оп.1. - спр.46. - Арк. 85.
19 ЦДАВО. - Ф.1076. - оп.З. -спр.20. - Арк. 2.
20 Там само. - Ф. 4090. - on. 1. - спр.1. - Арк. 3.
21 Там само. - Ф.4078. - оп.1. - спр.5. - Арк.55.
22 РДВІА. - Ф.2067. - оп.1. - спр.3870. - Арк.57, 58, 61.
23 ЦДАВО. - Ф. 4585. - оп.1. - спр.И. - Арк.59.

Чиркова М .Ю . (Полтава)

ВИБОРИ ДО ВСЕРОСІЙСЬКИХ УСТАНОВЧИХ 
ЗБОРІВ НА МИРГОРОДЩИНІ

Вивчаючи історичну літературу, присвячену подіям 
осені 1917 р., можна зробити висновок, що дослідники 
недостатньо уваги приділяють виборам до Всеросій
ських Установчих зборів, які відбулися через три тиж
ні після повалення Тимчасового уряду ( дванадцятого- 
чотирнадцятого листоцада за старим стилем). Розвиток 
подій восени 1917 р.- на початку 1918 р. привів колиш
ню Російську імперію до встановлення тоталітарного 
режиму. А все могло б скластися інакше, якби Тимча
совий уряд передав владу демократично обраним Уста
новчим зборам, а ті б конституційним шляхом розв'яза
ли той вузол проблем, які внаслідок захоплення влади 
більшовиками призвели до громадянської війни.

Ідея скликання Установчих зборів- представницької
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установи, обраної на підставі вільного волевиявлення 
всього населення країни для встановлення форми 
правління- виникла серед прогресивних сил Росії на 
початку XX ст., і перш за все, як альтернатива самодер
жавству. Ще у роки першої російської революції есери 
та есдеки вимагали їх скликання, але тоді ця ідея не бу
ла сприйнята масами. Але вже з лютого 1917 р., після 
повалення самодержавства, Установчі збори стали 
програмним гаслом усіх соціалістичних партій, і бага
толюдні демонстрації вимагали їх скликання.

Головним завданням, яке формально було у Тимча
сового уряду, вважалось скликання Установчих зборів. 
Затверджений ним закон про вибори був беспрецеден- 
тний для того часу: загальне (враховуючи жінок та вій
ськовослужбовців), пряме, рівне виборче право при та
ємному голосуванні і пропорційна у більшості округів 
(69 з 81) система виборів (1 депутат від 200 тис. жите
лів), відсутність цензів, крім цензу за віком (2 0  років 
для цивільного населення, 18- для військовослужбов
ців)1. Вибори були призначені на 17(30) вересня, а 
скликання Установчих зборів- на ЗО вересня (13 жов
тня) 1917 р. Але 9(22) серпня Тимчасовий уряд з тех
нічних причин змінив строки виборів на 12(25) листо
пада, а скликання Установчих зборів на 28 листопада 
(11 грудня).

У середині вересня 1917 р. була створена Миргород
ська повітова по виборах до Всеросійських Установчих 
зборів комісія (її перше засідання відбулося 13 верес
ня). До складу комісії були включені: адміністративний 
суддя Д.О.Дядик- голова комісії (з 26 вересня), від ми
рового з'їзду мирові судді С.Д.Данилевський і Г.П.Моз- 
докелі (з 1 жовтня товариш голови), від повітової зем
ської управи- Р.М.Ведмедь (з 1 жовтня товариш голо
ви) та Т.І.Рибчинський, від міської управи- Я.І.Кули- 
ченко і П.І.Дроботенко. 29 жовтня відбулись деякі змі
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нИ у складі комісії: головою залишився Д.О.Дядик, 
секретарем став мировий суддя В.ПЯрошенко, другим 
представником мирового з'їзду призначили мирового 
суддю К.О.Козиненка, а також від повітової земуправи 
увійшов П.Я.Колесник замість Т.І.Рибчинського2.
У Ця комісія повинна була поділити повіт на виборчі 
дільниці, скласти списки виборців, розіслати їм вибор
чі записки, причому не пізніше 5 листопада, щоб вчас
но відбулися вибори. Крім цього, треба було проводи
ти ще й роз'яснювальну роботу, адже більшість насе
лення складали малоосвічені селяни, які ніколи раніше 
не приймали участі в таких виборах. Комісія з успіхом 
виконала всі поставлені перед нею завдання: в Мирго
роді були створені 2 виборчі дільниці, 93 дільниці в 17 
волостях повіту і ще 2  виборчих дільниці для війско- 
вослужбовців в Миргороді і на ст.Ромодан. Миргород
ська повітова комісія внесла до виборчих списків 
100015 чол., з них по Миргороду- 7574 чол. і 3617 вій
ськовослужбовців3 .

Від Полтавської виборчої округи до Установчих 
зборів обиралось 15 депутатів4, причому виборці голо
сували не за окрему особу, а за весь кандидатський 
список. Полтавська округова по виборах до Всеросій
ських Установчих зборів комісія зареєструвала 17 та
ких списків, за якими балотувалось від 1 до 2 0  канди
датів- людей дуже різних політичних поглядів5. Згідно 
положення про вибори будь- які 100  виборців могли 
запропонувати свій кандидатський список. Здебільшо
го це були списки політичних партій, громадських ор
ганізацій, об'єднань громадян, інколи окремих громад
ських діячів.

Всі ці партії та політичні організації можна схема
тично поділити за двома ознаками: 1) національною- 
українські, загальноросійські, єврейські (польські 
практично не мали соціальної бази на Полтавщині); 2)
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соціальною- а) соціалістичні (соціалісти- революціо
нери, соціал- демократи (меншовики і більшовики), 
народні соціалісти, Бунд, "Поалей Ціон", Об'єднана єв
рейська соціалістична робітнича партія; б) буржуазні- 
партія Народної Свободи, Українська партія соціаліс
тів- федералістів, Партія хліборобів- власників, Укра
їнська демократично- хліборобська партія, "Ідіше 
Фолькспартай" і менш численні та популярні. Політич
ні партії й численні громадські організації активно бо
ролися за владу, пов'язуючи свої надії про її здобуття з 
виборами до Всеросійських Установчих зборів. Уста
новчі збори повинні були вирішити питання про дер
жавний устрій Росії, аграрні реформи, автономію Ук
раїни і т. ін.

Слід зазначити, що- восени сімнадцятого простий 
люд, зокрема на Миргородщині, ще не дуже орієнту
вався у розмаїтті політичних партій, не знав політич
них лідерів. Тому вони і розпочали широку передви
борчу агітацію у своїх газетах, листівках, на мітингах 
та зібраннях. Одні намагалися розхвалити себе, як со
ціалісти- федералісти, які у своєму лісті до громадян 
Полтавщини підкреслюють, що "Коли ви оглянетесь та 
обміркуєте, так побачите, що найщиріших, найдавні
ших оборонців нашого краю ви знайдете проміж на
ших людей.., бо од нас ви діждете не тільки обіцянок, 
а добра собі, добра рідному краєві, добра Україні"6.

Інші- критикували супротивників, як меншовики, 
котрі кадетів назвали- "партия не народная, с народом 
их ничего не роднит", більшовики за їх виразом "крас
но говорят, они много обещают, они резко обличают 
всех и каждого", а земельна політика есерів, з їх точки 
зору, призведе до того, що "по всей России в деревнях 
пойдет поножовщина^ братоубийственная междуусо- 
бица среди крестьян" \

Але перевершили всіх своею зухвалістю, звичайно
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ж, більшовики. Наприклад, списки №5 (М.О.Морачев- 
ський), № 9(єврейський список) і №16 (рада селян 
м Смілого) вони назівають "дикими списками, которые 
ничего не говорят ни уму, ни сердцу". Всі соціалістич
ні партії- російські, українські, єврейські- більшовики 
затаврували, як угодовські. А кінчається їх листівка до
сить самовпевнено: "А что говорят рабочие, селяне и 
солдаты? То же, что и большевики. За кого они будут 
голосовать? За большевиков- №12! Это ясно даже ма
лому ребенку"8.

Всі українські партії наполягали на тому, що вони 
краще захистять права українського народу, ніж росій
ські та єврейські партії. Дуже різко пишуть про це у 
своїй листівці демократи- хлібороби: "Геть російське 
безголов'я! Хай живе вільна Україна!"9.

Більшість населення Миргородщини (більше 80%) 
займалась сільським господарством, тому проведення 
земельної реформи було одним з найболючіших пи
тань, а надії на його вирішення покладались на Уста
новчі збори. Підтвердженням цього є досить висока ак
тивність миргородців- 68661 чол. взяв участь у вибо
рах, що складає 68,7% від загального числа виборців, 
їх голоси розподілились поміж кандидатськими спис
ками таким чином:

№ 1 -

№ 2-

№3-
№4-

№5-
№ 6-

№7-

№8-

№9-

"Ідіше Фолькспартай" (єврейська народницька партія) - 108 
Партія хліборобів- власників - 3677
Партія Народної Свободи -1158
Єврейська соціал- демократична робітнича партія 
"Поалей Ціон" - 62
М.О.Морачевський - 54
Єврейський національний виборчий комітет - 967
Об'єднана єврейська соціалістична робітнича партія 
(С.С.ІЄ.С.) - 25

Українська Селянська Спілка та українські соціалісти- 
революціонери - 51866
Єврейський список - 187
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№Ю-Об'єднанні організації РСДРП, Бунду і Польського
"Єднання" - 140

№11-Блок українських національно- республіканських
груп і організіцій - 9

№ 12-Російська соціал- демократична робітнича партія
(більшовиків) - 1292

№13-Українська партія соціалістів-федералістів - 806

№ 14-Трудова народно- соціалістична партія та діячі
Української кооперації - 226

№ 15- Українська соціал- демократична робітнича партія - 563
№ 16- Рада селян м. Смілого Роменського повіту - 15
№17- Українська партія соціалістів- революціонерів і партія

соціалістів- революціонерів - 7448 1 ®

Результати виборів свідчать, що найбільше прибіч
ників серед мешканців Миргородщини здобула прог
рама "Селянської Спілки" та українських есерів 
(75,5%), на другому місці також опинилися есери- 
блок російських та українських ( 1 0 ,8%), земельна 
програма яких не відрізнялась від позиції "Селян
ської Спілки". Третє місце посіли хлібороби- власни
ки (5,4%), випередивши більшовиків (1,9%), чого, на 
жаль, не змогли зробити по всій Полтавській окрузі, 
де більшовики відтіснили їх на четверте місце.

Спробуємо проаналізувати причини, завдяки яким 
такою величезною  популярністю користувалась 
програма "Селянської Спілки". Слід згадати, що 
особливістю Миргородщини, як і Полтавщини в ці
лому, було дуже розповсюджене приватне дрібне зем
леволодіння козаків та селян, яким належало близько 
72% землі в повіті11. В середньому на кожне таке гос
подарство припадало 5,5 дес. землі, а 5,8% госпо
дарств були взагалі безземельними12. Дворяни корис
тувались 18% землі, причому велике землеволодіння 
в середньому складалося з 1,05 тис. дес. землі13.

Отже, можна простежити зв'язок між результата
ми виборів та соціальним станом виборців, адже є
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цілком природним, що селяни підтримали партію, 
яка обіцяла переділити землю порівну- саме так вони 
о3уміли соціалізіцію. Переконлива перемога есерів і 

"Селянської Спілки" на виборах до Установчих збо
рів не випадкова ще й тому, що цю партію добре знав 
простий люд, на відміну від інших українських пар
тій. Поразка ж більшовиків у сільській місцевості по
яснюється не лише тим, що до Жовтневого переворо
ту мало хто чув про цю глибоко законспіровану і не
численну організацію, але ще й їхнім трактуванням 
селян, як контрреволюційного класу. Більшовики 
свою поразку виправдовували політичною необізна
ністю селян, сфальсифікованими результатами вибо
рів і чинили опір скликанню Установчих зборів, яким 
згідно законодавства треба було передати владу. Інші 
партії, як українські, так і загальноросійські, навпа
ки, наполягали на його якнайскорішому скликанні, 
бо все ще сподівались на вирішенні цим загальнооб- 
раним органом влади подальшої долі країни. Протя
гом листопада- грудня 1917 р. до цього закликали і 
миргородські меншовики на сторінках своєї газети: 
"Что же может сейчас спасти от падения в про
пасть?.. Только власть, избранная всем народом, об
леченная всенародным доверием! Такую власть мо
жет избрать только хозяин всей страны- Учредитель
ное Собрание, в котором представлены все народы 
России! Вся власть всему народу в лице его предста
вителей- Учредительного Собрания! Избранное им 
народное правительство будет облечено доверием 
всего народа!"14.

Надії, які покладалися багатьма на Всеросійські 
Установчі збори, не виправдалися: через 12 годин піс-

1Х відкриття, 6  січня 1918 р. більшовики розігнали 
їх, стимулювавши тим самим розвиток громадянської 
вшни в країні. А значення виборів до Установчих
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зборів полягає в тому, що це було єдине й останнє 
вільне волевиявлення громадян Російської імперії: се
лян, робітників, інтелігенції, солдатів, яке відобразило 
історичну картину політичних симпатій широких мас. 
Агітація та пропаганда різних політичних партій та ру
хів значно сприяла зростанню політичної та національ
ної свідомості виборців. Ті вибори можна назвати зраз
ковими, навіть зараз, через стільки років, а багато цін
ного з досвіду їх проведення могло б стати у пригоді 
сучасним політикам та законодавцям. I * * 4 * * * * * * II * * 14

I Собрание узаконений и распоряжений правительства.-1917.- 
22 липня.- №169.- С. 1651- 1652.

 ̂Державний архів Полтавської області (далі ДАЛО). Ф. 1066.- 
Оп. 1,- Спр. 6.- Арк. 121, 123.

" Там само.- Арк. 117, 120, 122.
4 Собрание узаконений и распоряжений правительства.-1917.- 

4 жовтня.- №242.- С. 2829.
 ̂ Також див.: Коротенко В. За землю і волю// Полтавський 

вісник.- 1991.- 19- 25 січня (№3); Чиркова М. Участь політичних 
партій та рухів у виборах до Всеросійських Установчих зборів на 
Полтавщині// Третя Полтавська наукова конференція з 
історичного краєзнавства: Матеріали.- Полтава, 1994.- С. 84- 88.

® ДАЛО. Ф.р- 1505.- On. 1.- Спр. 488.- Арк. 64.
' Там само.- Арк. 87- 91.
°  Там само.- Арк. 116-119.
 ̂Там само,- Арк. 113.

}У ДАЛО. Ф. 1066.- On. 1.- Спр. 4.- Арк. 5.
II Статистичний справошник по Полтавській губернії на 1918- 

19 рр,- Полтава, 1919.- С.32.
} -  Там само.- С.42.

Там само.- С.38.
14 Голос труда- рабочая газета.- Миргород.- 1917.- 1 грудня 

(№7(1)).
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Вербиленко Г.А.(Київ)

ОРГАНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

У розмаїття історичних досліджень важливе місце 
посідають регіональні та краєзнавчі студії. їх роль по
лягає в науковому обґрунтуванні і популяризації набу
тих знань про окремі територіальні структури, особли
вості їх економічних, правничо-політичних, торговель
но-виробничих, фінансових, демографічних процесів. 
Історична регіоналістика не тільки мірометрично вив
чає окрему територіальну одиницю (район, область, 
місто, село) в її локально-органічному розвитку, а й 
аналізує її стосунки і зв'язки з прилеглими територія
ми1, з державою. Адже регіон, незважаючи на його 
розміри, є складовою частиною суцільного всесвітньо
го розвитку і його дослідження можливе лише в кон
тексті загального історичного процесу.

Традиція наукового дослідження розвитку міст, за 
спеціально розробленими методиками була розпочата 
Ф.Туманським у 1779 р., який склав наукову програму 
хронологічного, демографічного, економічного обсте
ження міст2. Праці його наступників також були ста- 
тистико-економічного та етнографічного змісту3.

В українській історіографії регіональний напрямок 
був розвинений у дослідженнях М.Максимовича, 
М.Закревського, С.Голубєва, В.Антоновича, хоча слід 
зазначити, що здебільшого і вони носили суто спеці
альний характер.Значна увага історико-регіональним 
Дослідженням приділялася академічною наукою. В до
кументах утвореної в 1918 р. Української академії на
ук, питання регіональної історії розглядалися як один з

73



Історія України:

найприорітетніших напрямків. Підтвердженням цього 
стала діяльність ряду комісій краєзнавства при ВУАН з 
мережею краєзнавчих осередків на місцях.

Заснована наприкінці листопаду 1922 р. при ВУАН 
Комісія краєзнавства в Києві (голова - академік
А.МЛобода), мала своїм найближчим завданням стати 
об'єднавчим і організаційним органом, для місцевих 
київських організацій, засобом налагодження зв'язків з 
іншими осередками, поза його межами. На протязі 
1923 р. було встановлено зв'язки з Черніговом, Полта
вою, Лубнами та ін. Тісні зв'язки Комісія краєзнавства 
підтримувала з Центральним бюро краєзнавства Росій
ської Академії наук.Протягом 1923-1924 рр. її члени 
виступали з доповідями на IV і V-й сесіях Центрально
го бюро краєзнавства в Москві і Ленінграді, на II Все
союзній конференції краєзнавства в Москві4.

У 1923 р. при ВУАН засновуються Комісії краєз
навства в Харкові (голова - професор Д.К.Зеленін), 
Одесі (голова - професор С.С.Дложевський).

Під егідою Академії наук, починаючи з 1920 р., ре
гіональними дослідженнями займалися місцеві наукові 
товариства, об'єднуючи на громадських засадах укра
їнських учених різних галузей знань. Враховуючи не
обхідність створення стрункої мережі громадських на
укових закладів із загальним координаційним центром, 
в Академії наук (після приєднання до неї у 1921 р. Ук
раїнського наукового товариства), розпочала роботу 
комісія по реєстрації місцевих товариств. Спільне Зіб
рання представників зацікавлених організацій затвер
дило єдиний для наукових товариств статут. Починаю
чи з 1924 р. передбачалося затвердження складів прав
лінь і щорічних звітів місцевих товариств. Крім вже ді
ючих, виникають нові товариства у Луганську, Кам'ян- 
ці-Подільському, Запоріжжі, Катеринославі. У 1924 р. 
12 місцевих наукових товариств (Харківське, Одеське,
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Дніпропетровське, Миколаївське та ін.) проводили гу
манітарні дослідження5. Більшість з них мала історич- 
Hj і, навіть, краєзнавчі секції. А такі, як Лубенське, Хо- 
польське, Кременчуцьке, Ніжинське - виросли з краєз
навчих гуртків.

Основними напрямками діяльності товариств все 
більше ставало розгортання наукових багатогалузевих, 
передусім історико-краєзнавчих досліджень на місцях, 
популяризація набутих знань шляхом читання лекцій, 
проведення з'їздів, конференцій, нарад, створення му
зеїв, бібліотек тощо. Широко застосовувалась така 
форма діяльності, як проведення експедицій з наступ
ним науковим опрацюванням зібраних історичних, ар
хеологічних, фольклорно-етнографічних матеріалів. 
Так, в першій половині 20-х рр. Полтавське при ЕУАН 
товариство (реорганізоване в 1924 р. з Українського на
укового товариства досліджування і охорони пам'яток 
старовини і мистецтва на Полтавщині (1918 р.) запо
чаткувало комплексні експедиції по вивченню окремих 
населених пунктів, зокрема сіл Яреськи, Опішня, ряду 
населених пунктів Решетилівського, Пирятинського, 
Гадяцького, Кременчуцького округів6. У 1921 р. була 
організована експедиція групи фахівців та студентів у 
Миргородський повіт для збирання матеріалів з народ
ного побуту, фольклору, ремесел7. Чималий пласт нау
кового доробку товариств реалізувався через наукові 
видання. Не зважаючи на їх скрутне матеріальне ста
новище (більшість товариств не отримувала з бюджету 
коштів для видавничої діяльності),частина з них дру
кувала свої "Записки". Ще в 1919 р. вище згадуване Ук
раїнське наукове товариство досліджування і охорони 
пам яток старовини та мистецтва на Полтавщині вида
ло перший том "Записок". Тоді ж розпочалася підготов- 
а, ДРУГОГО тому, який через брак паперу вийшов лише 

У У28 рА Історико-філологічна секція Одеського нау-
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нового при УАН товариства видала на протязі 1928» 
1929 рр. той номери "Записок" (№1 - 1928 р.; №2 і N93 
- 1929 р.)л У 1929 р. вийшли друком Наукові записки 
історично-філологічної секції Дніпропетровського на
укового товариства (випуск І )10.

З поверненням у 1924 р. в Україну М.Грушевського, 
процес вивчення регіональної історії в рамках акаде’ 
мічної науки набуває чітко спрямованого характеру. 
Розроблена і запропонована ним програма порайонно
го дослідження історії України базувалася на необхід
ності розкриття історичного процесу не тільки в "вер
тикальному", але й в "горизонтальному" вимірі, через 
вивчення "територій-земель", історично даних умова
ми географічними, продукційними, комунікаційними і 
всім дальшим соціальним і культурним розвитком ..."11

Обґрунтовуючи вагомість порайонних досліджень, 
М.Грущевський наголошував на необхідності створен
ня Комісії порайонного вивчення історії України, які, 
базуючись на антропо-географічних обслідуваннях ок
реслених районів (територій-земель), мали вивчати 
міграційні і колонізаційні процеси, процеси формуван
ня і розвитку економічних, політичних і культурних 
центрів у їх взаємодії з прилежними територіями12.

Створені в 1924-25 рр. чотири комісії порайонного 
вивчення історії України склала разом асоціацію істо
ричного районознавства, розпочали реалізацію широ
кої програми історико-краєзнавчих досліджень. Не зва
жаючи на те, що кількість штатних співробітників не 
перевищувала одного-двох, комісії об'єднали навколо 
себе багатьох науковців в центрі і на місцях. Залучив
ши до праці широкий загал місцевих дослідників-кра- 
єзнавців, вони здійснювали планове керівництво по 
збиранню і узагальненню матеріалів, зосереджуючи 
увагу на нерозроблених, занедбаних питаннях з історії 
даних регіонів.
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Чотири порайонні комісії (Комісія історії Києва і 
Правобережної України з Підкомісією старого Києва, 
Комісія Лівобережної України, Комісія Полудневої Ук
раїни, Комісія Західної України) вбачали головне зав
дання у виданні наукових збірників з історії Києва і 
Правобережної України, Чернігова і Лівобережної Ук
раїни, Південної і Західної України. Згодом для більш 
детального висвітлення історичних процесів окремих 
регіонів планувалося поділити Правобережні збірники 
- на волинські і подільські, західноукраїнські - на га
лицькі і холмсько-підляські тощо13.

Восени 1924 р. М.Грушевському вдалося включити 
порайонні збірники до видавничого плану Держвидаву 
України. Результатом напруженої праці комісій стало 
вивчення архівних джерел, обстеження територій і 
пам'яток, проведення експедицій, виступи з доповідями, 
які мали знайти втілення у видавничій діяльності. Влас
не, задля якої вони і були створені. Найбільш плідною 
була діяльність очолюваної В.Щербиною Комісії Києва і 
Правобережної України. Вона видала збірник "Київ та 
його околиця в історії і пам'ятках" (1926 р.), провідник 
(путівник) по Києву (1930 р.), та перший том "Київських 
збірників історії й археології, побуту й мистецтва" (1930 
р.). Цінним джерелом для дослідників Києва стало ви
дання з нагоди 50-річчя літературної і наукової діяльнос
ті В.І.Щербини, його нових та неопублікованих студій з 
історії Києва14. Збірка містила ґрунтову бібліографію 
праць В.Щербини, 13 наукових статей з історії міста 
XVII - поч. XX ст. В ній, поруч з характеристикою відо
мих планів Києва, автор детально описує знайдені ним в 
архівах і вперше вводить у науковий обіг плани, викона- 
Н1У досить великому масштабі, цінні тим, що на них поз
начені назви (колишні і нові) головних вулиць, межі бу
дівель і садиб.

Комісія Полудневої України, очолювана М.Ткачен-
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ком, підготувала збірник "Полуднева Україна" (зберігся 
у фондах Інституту рукопису ЦНБ АН України. - Ф. X). 
Комісія Лівобережної України, керована О.Гермайзе, 
підготувала і видала збірник "Чернігів і Північне Лівобе
режжя" (1928 р.), Комісія Західної України видала в 1928 
р. перший том "Матеріалів до культурної і громадської 
історії Західної України", в якому вміщено листування
І.Франка з М.Драгомановим. Вийшла друком книга "За
хідна Україна в листуванні Головацького з Бодянським. 
1843-1876" (1930 р.). На жаль, М.Грушевському не вда
лося здійснити всі видавничі задуми. Так, планувалося 
видати збірники "Степова Україна) та "Західна Україна" 
(Галичина, Холмщина, Буковина, Закарпаття), але вони 
були зняті Держвидавом з видавничих планів. Труднощі 
у книгодрукуванні все більше зростали. У лютому 1927 
р. М.Грушевський скаржився: "Так трудно тепер що-не- 
будь видати. За сі 3 роки я цілком знеохотився цієї спра
ви, є маса прикростей, даремних зусиль і незвичайно ма
лі результати"*5.

У зв'язку з труднощами у виданні окремих порайон
них історичних збірників, майже всі співробітники очо
люваної М.Грушевським науково-дослідної кафедри іс
торії України і порайонних комісій, впродовж 1924-1930 
рр. друкували свої історико-регіональні студії у "Запис
ках історико-філологічного відділу ВУАН", "Історично- 
географічному збірнику", "Студіях з історії України нау
ково-дослідної катедри історії України в Київі". Зокрема, 
у "Записках історично-філологічного відділу" надруко
вано чимало матеріалів про історичні міста України. Се
ред них: Шамрай С. - Козаки м.Полтави в 1767 р. за Ру- 
мянцівським описом; Пустовійт І. - м.Козелець в 60-х рр. 
XVIII ст. (за Румянцівським описом); Ткаченко М. - 
м.Остер XVII-XVTII ст. (за Румянцівською ревізією та ін
шими матеріалами)16; Ткачен- ко М. - Гуманщина в 
ХУІ-ХУП вв. (кн. 11, 1927 р.); Гордєєв Д.П. - Матеріали
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о художнього літописуміста Харкова... (існ. 13-14,1927 
д У Клименко П. - До історії міста Ніжина (кн. 15, 1927 
Р у соловей Д. - Нові статистичні відомості про люд
ність Харкова в 40-х рр. XIX ст. (кн. 17, 1928 р.); Юрке- 
вич В. - Харківський перепис р. 1660 (кн. 20, 1928 р.); 
Ткаченко М. - Нарис історії Кременчуччини до початку 
у  VIII ст.; Харлампович К. - Нариси з історії грецької ко
лонії в Ніжині у XVII-XVIII ст. (кн. 24, 1929 р.) та ін. В 
більшості цих праць автори, використавши значний ста
тистичний матеріал, подали ґрунтовний аналіз стану і 
розвитку окремих територій в певний історичний відрі
зок часу.

1929-30 рр. стали переломними для історичної науки 
і передусім регіоналістики. Саме на цей період припадає 
посилення централізації управління і державного кон
тролю за науково-дослідною діяльністю. У 1929 р. було 
вирішено закрити Комісію Полудневої України, а у бе
резні 1930 р., за ініціативою планової Комісії Академії 
наук, історично-філологічний відділ визнав недоцільним 
існування порайонних комісій, посилаючись на те, що 
вивчення історичного процесу мусить проходити у хро
нологічних межах.

Таким чином, структурні зміни і реорганізація в ака
демічних установах, репресії проти науковців і знищен
ня цілих наукових шкіл і науково-організаційної бази 
дослідницької роботи призвели до тривалої перерви у 
розвитку регіональних досліджень майже на три десяти
річчя.

Звідомлення Всеукраїнської Академії наук у Києві 1923 р. (З 
і?'ятиР̂ чного існування Академії наук, 1918-1924). - К., 

^ З в ід о м л ен н я  Української Академії наук у Києві за 1924 р. -
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Масненко В.В. (Черкаси)

РЕГІОНАЛЬНІ ОСЕРЕДКИ 
УКРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У 

РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ 
В 1920-х РОКАХ

У 1920-ті роки у контексті загального українського 
національного відродження активізувалися дослідні 
українські наукові осередки й у межах РСФРР. Харак
терною ознакою яких була перевага саме української 
інтерпретації історичного процесу. Пояснити таку то
лерантну щодо українства ситуацію можна загальними 
тактичними кроками нової радянської влади. Правля
чий режим, принаймні задля створення власного рево
люційного іміджу, намагався різко відмежовуватися від 
попереднього шовіністичної позиції самодержавства, 
декларуючи увагу до національних потреб неросій
ських республік. Подібний курс позначився і на офі
ційній історіографії. Крім того, апологети традиційно
го російського тлумачення історичного процесу, або 
опинилися у еміграції або змушенні були маскувати 
свою справжню позицію. Така загальна зміна парадиг
ми простору російською історичною думки, як показав 
подальший перебіг подій, була лише тимчасовим яви
щем. Досить швидко, вже з початку 30-х рр., офіційна 
радянська історична наука повернулася у звичні вели
кодержавні координати. Проте навіть ця короткочасна 
прогалина дозволила українським історичними осе
редкам доволі чітко окреслити власне бачення минуло
го власного народу.

Ведучи мову про діяльність українських наукових 
осередків у період 1920-х років, слід мати на увазі 
значну зміну їхньої загальної ваги порівняно з перед
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революційним часом. Якщо тоді, в силу несприятли
вою ситуації в Україні, особливого цензурно-поліцей
ського тиску та переслідувань, частина українських на
уковців знаходила можливість для більш продуктивної 
праці у столичних центрах імперії - Петербурзі та Мос
кві, і там, навіть публікуючи свої праці російською мо
вою, чимало прислужилися українознавчим дослід
ження. То у дореволюційний час ситуація зазнала кар
динальної зміни. На цю обставину звернув увагу Д.І. 
Баталій, зазначивши, що Ленінград і Москва втратили 
своє колишнє значення для української історіографії, 
оскільки українські дослідження, причому і на україн
ській мові, зосереджувалися тепер у наукових акаде
мічних центрах на території самої України1. Проте ук
раїнознавчі осередки у межах Російської федерації ак
тивно розгортали свою роботу, хоча цілі їхньої діяль
ності, справді, стали іншими. Тепер, у суто науковій 
площині, важливо було мати контакти з російським 
академічними установами, особливо тими, що займа
лися дотичними до української проблематикою, опіку
ватися українськими культурними цінностями, які збе
рігалися у Росії, передовсім архівними зібраннями - їх 
розшуком, дослідженням, можливим поверненням. 
Крім цього на українські наукові центри, самим жит
тям, були покладенні завдання сприяти національно- 
культурному відродженню українства, підйому націо
нальної свідомості українців, які поживали на україн
ських етнічних землях у складі РСФРР чи великих 
промислових центрах.

Таких осередків в адміністративних кордонах Росій
ської федерації виявилося на той час два: Петербур
зький та Кубанський. Перший зумів за період свого не
довго існування достатньо інституційно та функціо
нально розвинутися. Другий так і залишився на стадії 
становлення. Проте, їх поява та розвиток були, безпе-
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ечно, не випадковими, оскільки спиралися на чималу 
попередню традицію українознавчих дослідів і органі
зований український рух.

Головним осередком української історичної думки, 
який функціонував у межах Росії був Петербург (Ле
нінград)- Тут простежується найглибша українська ін
телектуальна традиція, витоки якої сягають дослідів 
української етнографії та історії від кінця ХУШ ст.: 
праці Г. Калиновського, В. Рубана, Ф. Туманського, М. 
Антоновського, Я. Марковича, М. Костомарова, О. 
Шульгіна, Д.Яворницького, Ф. Вовка, Є. Перфецького. 
Серед видань - журнал "Основа", перше енциклопе
дичне видання "Украинский народ в его прошлом и 
настоящем" тощо. Не говорячи вже про чималу власне 
російську практику українознавчих досліджень.

У період 1920-х років українознавчі досліди зосе
реджувалися у "Товаристві дослідників (до 1923 р. - 
прихильників) української історії, письменства і мови 
у Петербурзі". Засновано воно було 25 грудня 1921 р. 
групою вчених на чолі з акад. В.М. Перетцем. З 1923 р. 
Товариство юридично ввійшло до складу ВУАН на пра
вах спеціальної наукової комісії для виконання дослід
ної праці у північній російській столиці. Таким чином, 
за своєю суттю Товариство стало напівгромадським - 
напівдержавним закладом. З боку вчених та владних 
органів УСРР неодноразово порушувалося питання 
про створення на базі Товариства державних наукових 
установ - науково-дослідної кафедри чи науково-дос
лідного інституту українознавства в Росії. Хоча ця ідея 
і не була реалізована, Товариство залишилося єдиним 
підрозділом ВУАН, яке створювало науковий фунда
мент українізації серед української діаспори у Росії2. 
Воно мало постійні наукові контакти з дослідниками з 
інших регіонів та міст Росії.

Чисельність членів Товариства була невелика, ос
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кільки професійні вимоги до вступу були досить висо
кими. Засновників товариства, його т.зв. членів-фунда- 
торів було всього 12. У наступному - 1922 р. кількість 
дійсних членів зросла до 14 осіб. 1924 р. їх стало 20 
осіб, крім того, було ще 3 члени-співробітники3. Нада
лі його чисельність зростає поволі і досягнувши опти
мальної кількості стабілізується: 1928 р. - 40 членів, 
1930 р. - 37. Як показують підрахунки у Товаристві пе
реважали вихідці з України - до 70 %. Кількість етніч
них українців була невисокою, лише 27 %. Серед чле
нів переважали росіяни, була чимала кількість євреїв.

Персональний склад членів Товариства підтверджує 
його високий науковий рівень та широку географію 
зв'язків. Беззмінний голова Товариства академік В.М. 
Перетц - історик літератури, основною сферою науко
вих інтересів була давня українська література, україн
сько-польські та українсько-російські літературні взає
мовпливи, пошук та опрацювання українських рукопи
сів та стародруків. Член-кореспондент ВУАН А.І. Ля
щенко досліджував давні руські літописи у зв'язку з 
билинами та скандинавськими сагами, минуле Волині, 
творчість Т. Шевченка. Академік Ф.І. Шміт - мистец
твознавець, дослідник давньоруського живопису. Про
фесор В.П. Адріянова-Перетц - дослідниця давньоук
раїнської літератури, театру, церковного життя. Проф. 
Д.І. Абрамович - дослідник української та білоруської 
літератури, українського громадсько-політичного руху 
XIX ст. Член-кореспоидент Російської Академії наук 
П.К. Симоні дослідник давньоруських літописних 
пам'яток. Академік О.П. Баранников - видатний індо
лог, дослідник історії та культури українських циган. 
До Товариства входили також такі відомі науковці: Б.Г. 
Крижанівський, І.С. Абрамов, С.Д. Балухатий, В.Ф. 
Боцяновський, П.А. Горчинський, В.В. Данилів, К.О. 
Копержинський, Є.Г. Кагаров, С.О. Красильників, Б.М.
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Ляпунов, П.П. Потоцький, В.І. Срезневський, В.О. Ща- 
винський, С.О. Щеглова та інші.

Наукові проблеми з україністики, які досліджували
ся членами Товариства були найрізноманітніші. Але 
особлива увага зосереджувалася на історії, історії літе
ратури, театру, мистецтвознавстві, історії громадських 
рухів, етнографії. Останній напрямок набув певного 
організаційного оформлення - 1925 р. була створена ет
нографічна секція Товариства, яку очолив Б.Г. Крижа- 
нівський. Ця секція, крім інших дослідних проектів, 
опрацьовувала й історію східної української діаспори. 
Зокрема, було підготовлено кілька цінних розвідок з іс
торії українського заселення та етнічної культури Ку
бані. Власне історичні досліди, які переважно стосува
лися найдавніших часів та періоду ХУШ-ХІХ ст., коор
динувала історична секція.

Наукове та громадсько-політичне значення Товарис
тва полягало, насамперед, у налагодженні контактів з 
українознавчими дослідними центрами, осередками, 
окремими науковцями як на території Росії, так і Укра
їни й діаспори. Найінтенсивнішими були зв'язки з нау
ковими інституціями, що входили до структури ВУАН. 
Зокрема, для розвитку історичних досліджень важливу 
роль мала співпраця з постійними комісіями: археогра
фічною, культурно-історичною, порайонної розробки 
історії України тощо. Товариство, за дорученням Ака
демії, погоджувало роботу з розшуку й опрацюванню 
українікі у ленінградських та інших російських архі
вах, бібліотеках, музеях. За конкретною дійовою учас
тю членів Товариства виконувалася низка дослідних 
програм і тем ВУАН. Налагоджувалася взаємодія з Все
українською науковою асоціацією сходознавства. Існу
вали зв'язки із науковими закладами за межами УСРР - 
3 Науковим товариством ім. Т. Шевченка у Львові, Ук
раїнським вільним університетом у Празі. Така спів
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праця українознавчих осередків не тільки сприяла роз
витку наукових дослідів, але й засвідчувала єдність ук
раїнства, допомагала, зрештою, зміцненню національ- 
ного усвідомлення українців, особливо тих, які опини
лися за межами власної етнічної території.

Видавнича діяльність членів Товариства була реалі
зована у власних виданнях, трьох випусках "Наукового 
збірника т-ва" та "Звідомлення" по його діяльність. 
Крім того, більшість науковців друкувалися у видан
нях ВЖ Н : часопису "Україна", "Збірниках Історико- 
філологічного відділу", "Етнографічному віснику", 
"Науковому збірнику історичної секції", "За сто літ. 
Матеріалах з громадського й літературного життя Ук
раїни XIX і початку XX ст." тощо.

Ліквідація Товариства дослідників української істо
рії, письменства та мови в Ленінграді відбулося у ме
жах загальної кампанії зі згортання українізації та по
вернення до великодержавного політичного курсу 
правлячої комуністичної партії. Ця обставина ще раз 
підкреслила ту вагу, яку мало Товариство у справі роз
витку українства. Тому можна цілком погодитися з 
оцінкою, яка була дана значенню петербурзькому Това
риству І.Ф. Курасом та С.Г. Водотикою: "Саме існуван
ня Товариства як філії ВУА.Н, входження його до скла
ду системи наукових установ України надавало його 
діяльності реального змісту, обумовлювало його непе
ресічний внесок у національно-культурне відродження 
українського народу і в Україні, і в Росії"4.

На частині української етнічної території - на Кубан- 
щині історичні дослідження також спиралися на певні 
напрацювання своїх попередників. З давніших дослідни
ків варто згадати праці І. Попка "Черноморские казаки в 
их гражданском и военном быту" (1858 р.) та "Терские 
казаки в стародавнем времени" (1880 р.). Пізніше, поміт
ний слід у студіюванні історії української колонізації Пе-
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оедкавказя залишили праці П.П. Короленка - "Черномор
цы" (1874 р.), "Двухсотлетие Кубанского казачьего вой
ска. 1696-1 8 9 6 : Исторический очерк" (1896 р.), "Предки 
кубанских казаков на Днепре и на Днестре" (1901 р.), 
"Кошевые атаманы черноморского казачьего войска" 
(1902 р.) та збірник документів, виданий П. Дмитренком 
"Сборник материалов для истории Кубанского казачьего 
войска". Найбільшим дореволюційним істориком Кубані 
по праву вважається Ф. Щербина, член-кореспондент ім
ператорської АН, перу якого належать: "Исторический 
очерк кубанского казачьего войска" (1888 р.) та двохтом- 
ник "История кубанского казачьего войска" (1911,1913 
роки)5. У першій наукові експедиції, організованій 
ним для дослідження минувшини Кубані, брав участь 
С. Петлюра. У дореволюційний час Ф. Щербина на 
еміграції став професором Українського вільного уні
верситету у Празі.

Власне українська культурно-освітня діяльності на 
Кубані широкого розмаху набуває з початком револю
ції 1917 р. Розпочинається стихійний процес україніза
ції шкіл у тих населених пунктах, де більшість склада
ли українці, відкриваються "Просвіти", хати-читальні. 
Організованих форм набуває український учитель
ський рух. Виникають українські педагогічні заклади: 
влітку 1917р.- Українські вчительські курси у Катери- 
нодарі, восени того ж року - українські вечірні курси в 
Єйску, 1919 р .-  українська вчительська семінарія в ста
ниці Полтавській. Остання у 1921 р. була перетворена 
на Український педагогічний технікум. У 1920-1921 
рр. українські учені прийняли активну участь в органі
зації Кубанського університету в м. Катеринодарі. У 
своїй історичній довідці з цього питання акад. М.Ф. 
Мельников-Разведенков наголошував на особливій ро
лі вченого з Києва, фахівця у галузі історії літератури -
О.В. Багрія, учня відомого професора Платонова, який
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був обраний ректором цього навчального закладу6. До 
складу комісії по створенню Кубанського університету 
входили переважно українські професори Т.П. Кра
вець, М.В. Клочков, М.Ф. Мельников-Разведенков,
А.А. Радич, В.А. Удінцов. На факультеті суспільних 
наук (початкова назва - соціально-історичний факуль
тет) також працювало чимало вихідців з України: ко
лишній проф. Харківського університету, історик М.В. 
Клочков, дослідник пам'яток старовини, харків'янин - 
Г.Г. Григор, вчений з Одеси - Н.А. Маркс, згаданий вже 
- О.В. Багрій, бібліограф - Б.М. Городецький. Після 
закриття університету, частина викладачів залишилася 
працювати у Педагогічному інституті, тим самим 
вплинувши на увагу до вивчення української культури 
та мови у його стінах. Кубанські українці становили до 
60 % від загальної кількості слухачів цього вузу7.

При розгляді культурних процесів, варто враховува
ти складності національної ідентифікації українського 
населення Кубанщини. Специфічні обставини колоні
зації краю, формування структури розселення (чорно
морці - лінійці - не козаки), цілеспрямована політики 
імперської влади, породили розмитість національного 
самовизначення. Українці цього регіону воліли іденти
фікувати себе з "козаками", "запорожцями", "чорно
морцями", хоча і зберегли, з певними відозмінами, ук
раїнську етнічну культуру. Ця ситуація одразу набула 
реального виміру з початком проведення політики ко- 
ренізації - розпочалася дискусія щодо використання 
української чи "кубанської" мови при її реалізації. Такі 
дебати були зупинені у суто радянський директивний 
спосіб, прийняттям Наркомосвіти Російської Федерації 
наприкінці 1926 р. інструктивного листа про принципи 
переведення шкіл на рідну мову. У ньому вказувалося, 
що для українського населення, у тому числі і Кубані, 
такою мовою є літературна українська. Саме рішення,
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тим більше непослідовна реальна політика владних 
астанів не вирішувала проблеми ідентифікації до кін- 
°ія До певної міри можна провести аналогію з тодіш
ньою ситуацією у Закарпатті. Хоча у останньому ви
падку йшлося швидше не про розмитість, а про неза
вершеність національного усвідомлення. Проте у обох 
обставинах зростає роль актуалізації історичної 
пам'яті, як знаряддя національної ідентифікації. Тому 
українські історичних досліди на Кубані здебільшого 
мали суто прикладний характер - їх становлення мало 
прислужитися націотворчому процесу.

Інтенсивний розвиток українознавчих досліджень 
на Північному Кавказі відбувався у контексті загально
го перебігу українізації цього краю. Характерними ви
явами було відкриття українського відділення Педін
ституту та Кубанського робітфаку, видання українсько
го педагогічного журналу "Новим шляхом", появі міс
цевих українських підручників та посібників для нав
чальних закладів різного рівня. Праці історичної краєз
навчої тематики друкувалися у згаданому журналі та 
російськомовних виданнях: "Вестнике Кубанского пе
дагогического института", "ЛЕТО" тощо. Науковці з 
Кубані вміщували свої дослідницькі розвідки і у ви
даннях УСРР - журналах "Україна", "Життя і револю
ція", "Східний світ". Серед дослідників, які працювали 
в Україні було чимало вихідців з Північного Кавказу:
О. Комишан, автор "Історії революційних рухів у За
хідній Європі", П. Христюк. Розпочинав свою наукову 
працю С. Підгайний, у майбутньому - відомий історик 
в еміграції. Однак, як вказували сучасники, у розвитку 
науки Кубані було чимало труднощів. Обставини, які 
гальмували її поступ полягали у тому, що українські 
наукові працівники не були об'єднані у окрему секцію, 
або підсекцію і не мали достатньо тісного зв'язку з на
уковими установами України8.
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Конкретні дослідження, в основному, стосувалися 
місцевої крайової тематики. 1927 р. при науковому від. 
ділі Кубанського державного музею було створено уд. 
раїнську етнографічну комісію, яка того ж року розпо
чала дослідну роботу у галузі традиційної культури; 
опрацьовувала етнографічний матеріал, зібраний в ук
раїнських станицях9. Розвивалась дослідна діяльність і 
на громадських засадах. У 1930 р. при Краснодарсько
му "Обществе любителей изучения кубанской облас
ти" (яке на той час нараховувало ЗО років діяльності) 
було засновано українську секцію, яка мала досліджу
вати українців Північного Кавказу. Існував україн
ський гурток і при місцевому науковому музеї1®.

Учений-краєзнавець Б.Лунін займався вивченням 
національно-культурного життя українців Кубані, оп
рацював цінний бібліографічний покажчик з цього пи
тання и . Б. Городецький, один з керівників названого 
Товариства з вивчення кубанської області, був автором 
низки краєзнавчих праць. Серед них, найбільшу цін
ність становило дослідження кубанської періодики, в 
якому досить повно відобразилося національне життя 
українців краю12. Пізніше, Б. Лунін, Б. Городецький, Г 
Кокиєв входили до складу Північнокавказької експеди
ції Державної академії історії матеріальної культури, 
яка проводила значну дослідну роботу з вивчення Ку
бані. Історія Кубанщини досліджувалася і у емігрант
ському середовищі. Зокрема, варто відмітити працю П. 
Сулятицького "Нариси з історії революції на Кубані 
(III. 1917 - VI. 1918)" яка вийшла у Празі 1925 р.

Таким чином, українознавчий осередок на Кубані, 
на відмінну від Товариства у Ленінграді займався дос
лідженням переважно краєзнавчої тематики. Очевид
но, що саме така специфіка була зумовлена особливос
тями національно-ідентифікаційних умов краю. На 
жаль, становлення кубанського наукового осередку не

90



маловідомі імена, події\ факти

набуло завершеного вигляду. Повернення у 1930-х рр. 
по великодержавної владної політики не тільки поста
вило крапку у розвитку українознавчих досліджень, 
але й привело до суцільної денаціоналізації україн
ського населення Кубані.

1 Багалій Д.І. Досягнення в українській історіографії за 10 річ- 
чя Жовтневої революції (1917-1927 рр.) на Україні // ЕР НБУ ім.
B. І. Вернадского. - Ф.І, №45084. - Арк.2.

2 Курас І., Водотика С. Філія Всеукраїнської академії наук у 
Ленінграді // Київська старовина. - 1996. - №1. - С.87.

3 Петербуржець В. Звідомленнє "Товариства дослідників ук
раїнської історії, письменства і мови у Петербурзі" за 1924 рік // 
Літературно-науковий вісник. - 1925. - Кн.7-8 (липень-серпень). -
C. 340.

4 Курас І., Водотика С. Вказ. праця. - С.92.
5 Дорошенко Д. Огляд української історіографії. Державна 

шкода: Історія. Політологія. Право. - К., 1996. - С.174.
6 Мельников-Разведенкрв М.Ф. Історична замітка про участь 

українських вчених в організації Кубанського університету в м. 
Катеринодарі (5.ІХ.1920 - 1.-1.1921) // Записки Історико-філоло- 
гічнрго відділу. - Кн. XHI-XIV. - К.,1927. - С.232, 234, 247.

' Там само. - С.238.
8 Баклаженко С. Українська культура на Північному Кавказі 

по Жовтні // Червоний шлях. - 1929. - №5-6. - С.180.
9 Заремба С. З національно-культурного життя українців на 

Кубані (20-30-ті роки) // Київська старовина. - 1993.- №1. - С.98.
У Червоний шлях. - 1930. - №4. - С.182.
1 Див.: Лунін Б. Короткий огляд новішої літератури з питан

ня історії матеріальної культури Північного Кавказу (1917-1929) // 
Схцшрй світ. - 1930. - №3.

L Див.: Городецкий Б.М. Периодика Кубанско-Черноморско
го края 1863-1925 гг. - Краснодар, 1927.

91



Історія України:

Волосник Ю .П . ( Харків) 

З  ІСТОРІЇ
ПРИВАТНОПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НОВОЇ БУРЖУАЗІЇ УКРАЇНИ НА 
ФОНДОВОМУ РИНКУ В ПЕРІОД НЕПу

У сучасних умовах, коли в Україні відбувається про
цес становлення фондового ринку, актуального значення 
набуває вивчення досвіду приватнопідприємницької ді
яльності нової буржуазії на фондовому ринку в роки Не
пу. На жаль, цей процес ще не знайшов належного вис
вітлення у вітчизняній історіографії.

Після переходу до Непу в умовах господарської роз
рухи перед радянським керівництвом гостро встало пи
тання про мобілізацію коштів населення, необхідних для 
здійснення процесу якнайшвидшого відновлення народ
ного господарства. Для цього існували (у світовій і віт
чизняній практиці) два основних шляхи добровільного 
(неподаткового) порядку залучення тимчасово вільних 
коштів і заощаджень громадян у систему держкредиту: 
1) через ощадкаси; 2) держпозики1. Одним з можливих 
шляхів для широкого залучення тимчасово вільних кош
тів був випуск облії'ацій державних позик для наступно
го їхнього розміщення серед різних (але насамперед се
ред заможних) шарів населення. Крім рішення чисто мо
білізаційних задач по залученню необхідних засобів у 
держбюджет, а також регулювання процесів грошового 
обігу шляхом проведення операцій на ринку цінних па
перів, держава, проводячи політику реалізації позик пе
реслідувала і чисто класові цілі - через вилучення при
бутку нової буржуазії, що народжується, (шляхом розмі
щення держпозик ( у т.ч. і в примусовому порядку) і обк-

92



маловідомі імена, події, факти

лання податками) різко обмежити процес нагромад
ження капіталів непманів. Так, у листі, спрямованому 
вступнику наркома фінансів РРФСР М.К. Владимирову 
/серпень 1922 р.) В.І. Ленін радив продумати питання 
про "уловлення "непманів" - чи вводити прибутковий чи 
податок примусова позика? чи: що раніш?"2. Як бачимо, 
на розміщення держпозик на добровільній основі пред
ставниками нової буржуазії Ленін не розраховував із са
мого початку.

Постанову про примусове розміщення позики було 
видано РНК СРСР 4 вересня 1923 р. Відповідно до дано
го акта всі платники прибутково-майнового податку і 
власники торгово-промислових патентів були розділені 
на 16-ть категорій розрядів. Непмани, віднесені до 1 роз
ряду, були зобов'язані придбати по одній облігації пози
ки 5-карбованцевого достоїнства, до 15 розряду - по 12 
облігацій, а платники 16 (вищого) розряду зобов'язува
лися придбати облігації на суму 25% належного з них 
окладу прибуткового податку. Крім того, платники, по
чинаючи з 4 розряду, додатково зобов'язувалися придба
ти від 1 до 9 облігацій (для платника 9 розряду). Особи, 
віднесені до 10 розряду і вище, були змушені купувати 
облігацій на суму, рівну 100  % належного з них окладу 
майнового податку. Нарешті, при виборі патентів, влас
ники торгових закладів повинні були купувати від 1 до 
25 облігацій (у залежності від розряду підприємства), а 
власники промислових закладів від 1 до 50 облігацій*.

Місяць потому, своєю новою постановою РНК СРСР 
зобов'язав платників прибуткового податку, починаючи з 
к P°3P W  Додатково купувати (щомісяця!) від 9 до 35 

облігацій 5-карбованцевого достоїнства в залежності від 
Розряду*.

. Всі облігації, розміщені в примусовому порядку мали 
відмітку (штемпель) відповідного фіноргану з написом: 
Не підлягає прийому під заставу і не може котирувати
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ся на біржі" і таким шляхом не допускалися на фондовий 
ринок5. З вересня 1923 р. РНК СРСР зобов'язав усі дер. 
жавні організації і підприємства в примусовому порядку 
виплачувати до 15% із сум, що приєднуються по догово
рах приватним підрядчикам і до 2 0 % - комісіонерам6.

Через 8 місяців після випуску 1-ї "золотої позики" 
Раднарком СРСР 15 квітня 1924 року оголосив про при
мусове розміщення облігацій нової, 2-ї держпозики. Від
повідно до постанови уряду основним контингентом 
"покупців" знову стали представники нової буржуазії. 
Така примусова реалізація виграшних позик, хоча і не 
здійснювалася гладко, приносила державі значні кошти. 
Так, в Україні реалізація облігацій 1-го "золотої 6% по
зики" за півроку (з вересня 1923 р. по квітень 1924 р.) 
принесла прибуток у сумі 12,7 млн. крб. (замість спочат
ку запланованих 10 млн. крб.), з яких тільки 27% було 
реалізовано в добровільному порядку, а інші (майже 3/4) 
- розміщені серед непманів і іншого "нетрудового еле
менту" у примусовому порядку 7. Реалізація примусово
го 2-ї виграшної (1924 р.) і 8% позики за 1924-25 госпо
дарський рік принесла прибуток державі в розмірі 8,8 
млн. крб. * При цьому на долю суспільного сектора при- 
ходилося всього 14,5% . Примусова покупка облігацій 
дозволяла державі вилучати до 25% доходів нової бур
жуазії9. Цим шляхом представники нової буржуазії 
(проти своєї волі) втягувалися в орбіту державного кре
диту, стаючи змушеними чи примусовими інвесторами 
держави. Але така політика держави, хоча і давала ра
дянському уряду певний прибуток, але не сприяла ста
новленню і розвитку фондового ринку, виводила з обігу 
значну масу цінних паперів ("штемпельовані" облігації 
держпозик) і дискредитувала державну політику внут
рішніх позик (а тільки на них і міг розраховувати радян
ський уряд, оскільки зовнішні позики були недоступні), 
а головне - не дозволяла державі залучати великі кошти
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нової буржуазії. Тому 21 лютого 1925 р. за постановою 
рНК СРСР припинене примусове розміщення П виграш
ної позики і деклароване про те, що примусові методи 
003Міщення не будуть більше застосовуватися при розмі
щенні держпозик СРСР. Раніше, 16 січня 1925 р., ЦВК і 
рНК СРСР дозволили випуск і звертання цінних паперів 
на пред'явника (заборона на випуск безіменних паперів 
існувала з квітня 1918 р.).

З 1926 р. був відмінений існуючий в Україні з 1920 р. 
порядок обов'язкової реєстрації цінних паперів (держав
них, приватних і іноземних). Відбувається перехід до їх 
ринкового розміщення, що благотворно позначилося як 
на розвитку ринкового курсу облігацій держпозик, що 
стали тепер котируватися на фондовій біржі (або фондо
вих відділах товарних бірж), так і на розвитку усього 
фондового (чи вторинного) ринку. Ще раніш у листопаді
1924 р., був здійснений перехід від офіційного котиру
вання державних цінних паперів до реальної, заснованої 
на співвідношенні ринкового попиту та пропозиції. У ре
зультаті відбувся швидкий ріст курсу держпозик. Так, по 
2-й виграшній держпозики за рік ріст склав 2 0 0 % на пер
вісне котирування, а 1-ї держпозики - на 40% (за той же 
період). Це дало можливість розмістити в Україні за
1925 р. облігацій на загальну суму близько 17 млн. руб. 10

Стрімке зростання біржового курсу державних цін
них паперів (особливо протягом 1925 р.) значно стиму
лював посилення спекулятивної діяльності як на фондо
вій біржі, так і поза нею. Граючи на розбіжності між 
твердою і поточною рентабельністю облігацій держпо
зики - як наслідок зміни їхньої курсової переоцінки (так, 
наприішад, навесні 1925 р. тверда прибутковість 1-ї виг
рашної позики склала 1,5% місячних, у той час як поточ
на - 9,4%, а узимку 1925 р. - навіть 40%), біржові ділки 
скуповували облігації позик для того, щоб протримавши 
1Х У себе короткий час, потім перепродати діставши спе-
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купятивний прибуток ВІД курсової переоцінки. Таким Чи- 
ном, уже при переході до ринкових методів розміщену 
держпозик представники приватного капіталу відіграна, 
ли помітну роль, але участь даної категорії власників об. 
лігацій часто носило спекулятивний характер, оскільки 
біржовики орієнтувалися не на доход тривалого характе
ру, а на доход "поточного місяця" - прибуток, одержува- 
ний від курсової переоцінки облігацій держпозик за від. 
носно короткий проміжок часу. Причина такої спекуля- 
тивної діяльності представників нової буржуазії на фон
довому ринку коренилася не тільки в суб'єктивних уст
ремліннях біржовиків, але також і в дії такого фактора, 
як різка невідповідність того максимуму процентної 
прибутковості, що могла надати держава в порівнянні з 
тим доходом, що отримував або міг розраховувати одер
жати власник грошового капіталу на приватному грошо
вому ринку (з його непомірно високими в порівнянні с 
державним сектором обліково-позичковими ставками)11.

Оскільки спекулятивна діяльність біржовиків, особ
ливо їхньої операції по скупці облігацій у громадян по 
зниженій проти номіналу ціні сприяла підриву довіри 
населення до держпозик і несприятливо відбивалася на 
їх реалізації, то радянська держава повела боротьбу 
(репресивними, в основному, методами) проти спеку
лятивних устремлінь приватного капіталу на фондово
му ринку. Так, наприклад, влітку 1924 р. у Харкові губ- 
судом була розглянута велика справа непмана - купця- 
рибопромисловця Романова й інших осіб за обвинува
ченням їх у збуті заборонених облігацій "золотої пози
ки". Як уже відзначалося вище, частина облігацій, які 
у примусовому порядку розповсюджувалися фінвідді
лами серед непманів, була помічена штемпелями, наяв
ність яких перешкоджало їхньому вільному котируван
ню на фондовій біржі.

Ціна таких облігацій унаслідок цього була на чорній
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біржі в 2-3 рази менше їхньої номінальної вартості. Ско
риставшись цією обставиною, власник підприємства по 
переробці риби Романов разом з іншими ділками органі
зував широкомасштабну скупку штемпельованих обліга
цій, хімічним шляхом витравляв штемпеля і через збу
вальників валютників продавав їх на чорній біржі. Ціка
во відзначити, що частина покупців облігацій була доб
ре інформована про махінації з витравленням штемпе
лів, але користаючись дешевиною "товару", продовжува
ла купувати свідомо негідні облігації, а потім перепроду
вала їхній. Вирок, винесений губсудом Романову і його 
двом найближчим співучасникам - Гордиенко і Персико
ву, був дуже суворий. Усі вони були присуджені до вищої 
міри "соціального захисту" - розстрілу12. Раніше, у квіт
ні 1924 р. при спробі збути у фінвідділ відразу 75 скуп
лених облігацій виграшної золотої позики, (така реаліза
ція могла провадитися тільки або колективно по особли
вій процедурі) карним розшуком були арештовані хар
ківські біржовики-нелегали Яковлев і Латишев 13.

У результаті переходу до ринкових методів розміщен
ня облігацій держпозик помітно підсилюється діяльність 
представників буржуазії на фондових біржах та фондо
вих відділах товарних бірж. Відмінною рисою організа
ції цього інституту в радянський час, є те, що вони не бу
ли цілком самостійними хоча і користалися значною ав
тономією усередині товарних бірж, а існували на правах 
відділів при товарних біржах. Той факт, що замість фон
дових бірж у 1923 р., були створені фондові відділи при 
товарних біржах пояснюється тим, що в умовах падіння 
радянської валюти початку 2 0 -х рр., біржі були не фон
довими, а майже винятково - валютними.

В обставинах, що створилися, однією з найважливі
ших задач фондових відділів у перші роки їхнього існу
вання було сприяння фондовими операціями розвитку 
товарообігу, оскільки в умовах не стійкої радянської ва

97



Історія України:

люти торговий оборот і , у першу чергу приватний, був 
самим тісним образом зв'язаний з валютним ринком то
му що, підприємці прагнули швидкими темпами кон
вертувати совзнаки, що знецінювалися у тверду інвалю
ту і золото14. Тому не випадково, що фондові відділи 
створювалися лише при найбільш великих товарних бір
жах ( при Харківській і Київській), у місцях зосереджен
ня центральних кредитних установ.

Уявлення про участь контрагентів у біржовій фондо
вій торгівлі дає наступна таблиця.

Таблиця 1.

Участь приватних контрагентов в 
валютно-фондових операціях фондових відділів КТБ 

та ХТБ (у % %  до обігу)

Роки К!ГБ XIГБ
Продаж Купівля Продаж Купівля

1923-1924 13,7 11,2 3,2 5,0
1924-1925 15,3 91,4 12,5 16,4
1925-1926 10,4 5,8 9,0
1926-1927 13,4 2 2 ,6 6,9 6,3

Основну роль у біржовій торгівлі грав фондовий 
відділ ХТБ. На його частку приходилося, у середині 
2 0 -х років близько 2 0 % усього біржового обороту цін
них паперів СРСР. Звертає на себе увагу низька (а із 
середини 2 0 -х років - незначна) питома вага інвалюти 
в загальній масі валютно-фондових цінностей україн
ських фондових бірж. Основним об'єктом приватних 
угод були облігації державних позик і платіжні зо
бов'язання центрокаси Наркомфіна СРСР. У той же час 
акції підприємств - державних і приватних (які на За
ході складали основну масу цінних паперів), допущені
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а законом до обігу, у радянських умовах зовсім були 
відсутні на фондовій біржі.

На розвиток приватнопідприємницької активності 
на фондовій біржі величезний вплив справляла політи
ка держави на валютно-фондовому ринку, що у роки 
Непу перетерпіла істотні метаморфози. Основним 
об'єктом угод приватних підприємців на фондових бір
жах були облігації державних позик (близько 4/5 усіх 
угод або78%), потім йшла іноземна валюта - п'ята час
тина (20,5%) усього приватного обороту, зобов'язання 
центрокаси НКФ складали всього 1,5% від суми при
ватних угод15.

По сумі угоди, що укладаються на фондовій біржі 
підприємцями, значно (у середньому в 3 - 4 рази) усту
пали розмірам угод підприємств, організацій і кредит
них установ державно-кооперативного сектора. Остан
ні в роки Нэпа були головними учасниками біржового 
торгу валютно-фондовими цінностями.

В умовах, що створилися, велику роль відіграла по- 
забіржова фондова торгівля, оскільки в цій сфері пред
ставники приватного капіталу були не настільки стис
нуті бюрократичними формальностями й обмеження
ми, характерними для фондових бірж. Прагнучи поши
рити свій вплив на весь валютно-фондовий ринок (у 
тому числі і його "ринкове підпілля") держава узакони
ла існування т.зв. "вечірніх бірж" чи "американок" - 
тобто вечірніх позабіржових фондових зборів. 15 груд
ня 1924 р. єдина в Україні "вечірня біржа" з'являється 
в Харкові16. Згідно даним фінансової статистики, тіль
ки за перше півріччя 1925 р. операцій позабіржових 
фондових зборів у Харкові склали суму близько 3,3 
млі. руб. чи 33,9% від обороту фондового відділу ХТБ 
за 1924-25 рік. Відповідно до фінансової статистики, 
абсолютна більшість угод припадала на облігації - 
о4,5%, інвалюта складала 12,4%, золото - 3,1%. Угоди,
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зроблені на вечірній біржі не підлягали обов'язковій 
реєстрації, як на офіційній біржі, але могли бути, за ба
жанням сторін, записані в особливу книгу. Такий запис 
служив для арбітражної комісії безперечним докумен
том при виникненні спорів по угоді.

"Вечірня біржа" замінила собою торг фондовими (і 
валютними) цінностями на "чорній біржі", із усіма його 
негативними проявами. Великі ділки, що раніше грали 
помітну роль на "чорній біржі", незабаром перейшли на 
"вечірню біржу", що підняло її роль і авторитет на віль
ному валютно-фондовому ринку. Протягом 1925 і 1926 
р., коли відбувалася переоцінка примусово розміщених 
позик, в умовах, коли ціни всіх облігацій систематично 
зростали, "вечірні біржі" - "американки" виявляли жваву 
діяльність (насамперед, завдяки активній ролі великих 
біржовиків-професіоналів, що тримали у своїх руках 
значну частину обороту "американок"17. Між "амери
канкою" і фондовою біржею склалися свого роду визна
чений поділ праці.

Якщо фондова біржа в основному концентрувала по
пит та пропозицію державних і кооперативних організа
цій і підприємств, то "вечірня біржа" організовувала пе
реважно приватний фондовий ринок. При цьому в сере
дині 1924-25 р. і першій половині 1925-26 р. керівна 
роль належала "американці", що домінувала над фондо
вою біржею не тільки по сумі оборотів, але й тому, що 
відбивала реальний попит та пропозицію облігацій дер
жпозик, сприяла виявленню угод представників нової 
буржуазії між собою і з держорганами18. Надалі, як 
справедливо відзначали дослідники 2 0 -х років, фондо
вий ринок (до кінця 1926 р.) переріс "американку" (зав
дяки великим приватним біржовикам), на якій відбува
лося (до початку 1927 р.) не більш 1/3 обороту19.

Таким чином, при переході до ринкового розміщення 
держпозик "вечірні біржі", завдяки ініціативі приватних
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ідприємців, особливо з числа великих біржовиків-про- 
іесіоналів, зіграли важливу роль у реалізації облігацій 
державних позик і цінних паперів серед приватних осіб, 
мобілізуючи для держави значні, тимчасово (або виму
шено) вільні кошти з приватного сектора економіки.

До 1 жовтня 1926 р. у руках у приватних підприємців 
України зосередилося облігацій державних позик на су
му близько 10,5 мли. руб.20. Усього ж за період з 1922 р. 
по травень 1929 р. в Україні було реалізовано 17 різних 
видів держпозик на загальну суму в 286 млн. крб., з них 
244,6 млн. крб. або позик 85,5% було реалізовано в при
ватному секторі21. Як бачимо, участь приватного секто
ра в розміщенні держпозик у роки непу було вирішаль
ним чинником. При цьому на частку його капіталістич
ної частини припадало 26% розміщених (чи 63,6 млн. 
руб.) позик.

В умовах індустріалізації це були чималі кошти. При
міром, вартість таких гігантів індустріалізації (будівниц
тво яких саме і почалося в другій половині - наприкінці 
20-х рр.), як: Дніпрогес складала 31 млн. руб., Харків
ського тракторного заводу -15,3 млн. руб., Тосподшип- 
ника" - 22,5 млн. руб. і т.д 22 Таким чином, купуючи об
лігації держпозик на початку непу на примусовій, а з се
редини 2 0 -х років і на добровільній основі представники 
нової буржуазії були, по суті, змушеними інвесторами 
держави, що дозволило останньому акумулювати великі 
кошти, необхідні для проведення форсованої індустріа
лізації23.

Отже, у становленні і розвитку фондового ринку Ук- 
раїнив період непу діяльність представників нової бур
жуазії зіграла істотну роль, особливо в реалізації обліга- 
Щй державних позик, що склали левову частку фондово
го обігу. Це мало неабияке значення в справі мобілізації 
фінансових коштів, необхідних для відновлення і нас- 
тУпної реконструкції народного господарства України і
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позитивно вплинуло на процес формування нової бур. 
жуазії України. В роки непу через фондовий ринок 
здійснювалося інвестування приватного капіталу д 0 
різних сфери економіки. * 19 20 * 22 23

* Финансы и народное хозяйство. - 1927. - №17(25). - с.8.
2 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т.54. - с. 274.
3 Вестник Рабоче-Крестьянского правительства Союза ССР. - 

1923. - №5. - ст.117, 208.
4 Там само. - №7. - ст. 208.
~ Там само. - № 5. -ст. 117.
® Там само. - №7. - ст. 118.
' Финансовый бюллетень. - 1924. - №25(55). - С. 13; Вісті

ВУПВК. - 1923. - 18 вересня.
° Там само. -1926. - №7-8(102-103). - с. 66. Підрахунок автора. 
'  Вестник финансов. - 1924. - №12. - с. 11.

Там само.
11 Шварц А. Государственный кредит и частный капитал//Фи' 

нансы и народное хозяйство. - 1927. - № 3(11). - с. 13.
| 2 Харьковский пролетарий. - 1924. - 11 июля.
| 3 Пролетарий. - 1924. - 3 апреля.
14 Биржевая торговля Украины в 1924-25 году. - Белгород, б.г.

-С.

Финансовый бюллетень. - 1924. - № 3(77). - с. 22.
Финансы и народное хозяйство. - 1927. - № 24(32). - С.8.

I® Там само.
19 Вульф Г. Фондовые биржи и фондовый рынок //Финансы и 

народное хозяйство. - 1927. - № 24(32). - С.8.
20 Сігал Б.В. До питання про приватний капітал на Україні. - 

Стат.-економ. нариси.-Х.,1929. - с. 116.
2* Вісник статистики України. - 1929. - Вип. III. - С.71-74.
22 Осокина Е.А. За зеркальной дверью Торсинга //Отечествен' 

ная история. - 1995. - №2. - с. 101.
23 Корнівський О.Г. Недержавні інвестиції у перехідній еконо

міці інверсійного типу: Автореферат. ...дис. канд. економ, наук. - 
Харків, 2000. - с. 6, 19.

Ї ЙФинансовый бюллетень. -1926. - № 21-22(116-117).-С.36-37.
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Брайченко О.Д.(Кіровоград)

РОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ 
В КІНЦІ 20-х - НА ПОЧАТКУ 30-х рр.

Перше п'ятиріччя існування Радянської України, на
сичене надзвичайно тяжкими наслідками імперіаліс
тичної та громадянської воєн, розрухи, голоду, гостро
тою і жорстокістю на початку 2 0 -х рр. змінилося відбу
довним періодом. Головним завдання стала нагальна 
потреба - врятувати країну від подальшого сповзання 
у прірву розрухи, холоду, голоду, масових епідемій, 
розраховуючи виключно на власні сили. Потрібно було 
відродити промислове виробництво, сільське госпо
дарство, залізничний і водний транспорт, забезпечую
чи міста, робітничі селища продовольством, а все насе
лення промисловими товарами першої необхідності.

Рівень промислового і сільськогосподарського ви
робництва впав у порівнянні з 1913 р. у кілька разів. 
Зменшився видобуток вугілля, руди, виплавка металу, 
виробництво машин і механізмів.

В напівзруйнованому стані опинилися залізниці, 
припинили роботу сотні великих і малих підприємств, 
зросла армія безробітних. А всього кілька років тому 
на Україні видобувалося 78,2% вугілля Росії, 65,5% за
лізної руди, виплавлялося 68,5% чавуну, вироблялося 
82,2% цукру, 55% сільськогосподарських машин, 
41,3% паровозів1.

На території республіки площею 452 тис. кв. км, за 
даними перепису 1920 р., проживало 25,5 млн. чол., з 
яких 20,9 млн. - у сільській місцевості. За її межами 
опинилася частина етнічних українських земель - За
хідна і Закарпатська Україна, Північна Буковина і При- 
Дунайський край2.

Здійснення нової економічної політики, яка прий-
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шла на зміну політиці воєнного комунізму, передба
чало втілення в життя низки важливих заходів, серед 
яких - скасування продрозкладки і заміни її натураль
ним податком. Це давало б можливість селянам, які 
виконали продрозкладку з урожаю 1920 р. вільно 
розпоряджатися частиною продукції, що в них зали
шалася. Однак, потрібен був час, коли б ці зміни при
несли наслідки. Обсяг продрозкладки з урожаю 1920 
р. знизили тільки на 2 0 % та й наступного року прод- 
податок вилучали старими методами, до цього дода
лася небачена посуха 1921 р., яка охопила Поволжя і 
південні губернії України. Смерть від голоду загро
жувала мільйонам людей, щодня зростала кількість 
голодуючих. Тільки в степових губерніях України з 
грудня 1921 р. по травень 1922р. вона зросла більш 
ніж утричі з 1,2 млн. до 3,8 млн. чол., а по всіх губер
ніях - до 5,6 млн. чол. По всіх радянських республі
ках голодувала п'ята частина мешканців - 2 2 ,6  млн. 
чоловік. За підрахунками О.М.Мовчан, населення ра
йонів країни, де був неврожай становило близько 35 
млн. чол., в тому числі в Україні - майже 9 млн. 3

Супутником голоду були розорення, занепад тисяч 
селянських господарств, загострення соціально-еконо
мічних проблем, посилення збройних виступів проти 
радянської влади, ріст дитячої і дорослої безпритуль
ності, безробіття , які продовжували дестабілізувати 
обстановку в країні. Тільки після збирання врожаю в 
1923 р., відновленням поголів'я худоби стан з продо
вольчим постачанням населення в Україні й інших ре
гіонах почали поступово змінюватися на краще.

В кінці 1925 р. було взято курс на індустріалізацію, 
а через два роки - на колективізацію сільського госпо
дарства. Період, що розпочався з 1928 р. став останнім 
етапом непу. Натомість почали широко впроваджува
тися "нові методи" соціалістичного будівництва: вве-
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я надзвичайних заходів, примусова здача селяна- 
де за невигідними цінами, форсоване створення 
елективних господарств і т.д. Не дивлячись на посту- 

К ве відродження окремих галузей промислового ви- 
п бництва, число безробітних на Україні збільшилося 
майже вдвічі і становило на початок 1926 року 151 тис.
ЧОЛОВІК. ,

Багатогалузева економіка України на початку ре
конструктивного періоду, яким можна умовно вважа
ти 1926 р., хоч і досягла по ряду показників довоєн
ного рівня, не забезпечувала прискорених темпів роз
ширеного відтворення. Це стало однією з істотних 
перепон на шляху здійснення намічених планів ін
дустріалізації, оскільки не було розв'язано питання: 
звідкіля взяти кошти на спорудження індустріальних 
гігантів, електростанцій, реконструкції великих дію
чих підприємств, залізничного транспорту і т.д. Ком
плекс назрілих, невідкладних проблем, вирішення 
яких вимагало життя, з дня на день зростав, охоплю
ючи не тільки виробництво, а в першу чергу, зайня
тих в ньому людей. Стосувалося це не тільки промис
ловості, а й сільського господарства, науки, культури, 
матеріального становища і т.д.

Реалізуючи ідею "надіндустріалізації", яку Сталін 
та його однодумці запозичили у Троцького, Зінов'єва, 
Каменева, усунутих зі складу найвищої ланки політич
ної еліти, керівництво держави посилило тиск на се
лянство, особливо більш заможну його частину. 1929 
рік був оголошений "роком великого перелому". Пер
ший в історії Радянської країни п'ятирічний план мав 
стати роками індустріалізації, реконструкції дрібното
варного сільського господарства, побудови фундамен
ту соціалізму. Обсяг валової продукції передбачалося 
збільшити в середньому в 2 ,8  рази, в тому числі важкої 
шдустрїї - в 3,3 рази. Планувалося ввести в дію 42 но
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ві електростанції, в тому числі Дніпровську, спорудити 
і реконструювати десятки шахт, збільшити випуск про
дукції машинобудівної промисловості і т. д. Прийняття 
плану п'ятирічки з'їздом Рад не перешкодило внесенню 
до нього коректив, ініціатором яких був Сталін. Це по
роджувало різнобій, невпевненість, вимагало додатко
вих асигнувань, зрештою, робило його не таким ста
більним, яким він насправді мав бути. Що ж до його 
виконання, тим більше дострокового, то про це чітко і 
недвозначно сказано в історичній літературі. Однак, 
прагнення тисяч робітників до успішної і в тому числі 
дострокової реалізації п'ятирічки заслуговує всілякої 
підтримки і схвалення, свідчить про високу відпові
дальність робітництва перед усім народом, перед краї
ною. Гасло "П'ятирічку за чотири роки!", що зародило
ся в самій гущі робітництва і було підхоплено по всій 
країні, слід розглядати як акт величезної відповідаль
ності тисяч трударів за долю країни. Незважаючи на те, 
що перша п'ятирічка по ряду важливих показників не 
була виконана, вона стала вагомим кроком просування 
країни по шляху індустріалізації. До ладу діючих всту
пили конче необхідні, важливі об'єкти в РРФСР, УСРР, 
інших республіках. 45- тисячний колектив дніпробу- 
дівців 1 травня 1932 року рапортував про пуск першо
го генератора ГЕС. Набирав темпів Харківський трак
торний. На кінець 1932 р. виробництво електроенергії 
в країні зросло майже втричі. Гіршими виявилися по
казники, передбачені планом і пов'язані із зростанням 
видобутку вугілля, нафти, виплавкою металу, вироб
ництвом прокату, машин, механізмів.

Що стосується піднесення матеріального і культур
но-побутового рівня життя, то тут за п'ятирічку зробле
но було далеко не все. Наприклад, складачі плану ста
вили завданням перевищити заробітну плату робітни
ків Берліну і Парижу4. Дійсно в абсолютних цифрах
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на за п'ятирічку зросла. Але, як свідчать порівняльні 
лані А не вистачало для того, щоб придбати те, що міг 
собі'дозволити робітник за отриману ним зарплату в 
1913 р- Купівельна спроможність радянського робітни
ка в рік прийняття Конституції 1936 року була нижче 
можливостей російського пролетаря, що боровся з са
модержавством у 1913 році5.

Та це не перешкоджало керівникам України висту
пати з високих трибун з промовами про квітучий роз
квіт, матеріальний достаток, благополуччя населення. 
Вот  не згадували про голодомор 1932-1933 рр., кар
ткову систему відпуску продовольства видавали за 
найвище благо. П.П.Любченко, виступаючи на ХП 
Всеукраїнському з'їзді Рад 15 січня 1935 року з допо
віддю "Радянська Україна між ХП і ХШ з'їздами Рад", 
підкреслив, що минулі чотири роки були роками вели
ких успіхів і великих перемог на всіх ділянках соціа
лістичного будівництва. "За ці роки Радянська Україна 
разом з усім Радянським Союзом невпинно зростала 
економічно і культурно. Це зростання йшло в запеклій 
класовій боротьбі. Воно не було плавне. Ми мали успі
хи й невдачі. У нас були хиби й помилки. Ми мали за 
звітний період проривні для сільського господарства 
1931-1932 роки, але ми маємо славні 1933-1934 роки, 
що ввійдуть в історію України як роки бойової робо
ти, високої мобілізованості, як роки розгрому решток 
української націоналістичної контрреволюції, троць- 
кістів, правих, як роки величезного піднесення україн
ської радянської культури, зміцнення соціалістичних 
позицій на всіх ділянках нашого будівництва"6.

Ще виразніше і, на його погляд, глибше "розкрив" 
перемоги і здобутки України П.П.Постишев, спеціаль
но відряджений Сталіним для зміцнення партійного 
керівництва республіканською організацією, а фактич
но для "наведення в ній порядку". Він був обраний
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другим секретарем ЦК КП(б)У, першим секретаре^ 
Харківського обкому. У доповіді "Советская Украина 
на новом подъеме", а це політичний звіт ЦК КП(б)у 
ХП з'їздові КП(б)У 20 січня 1934 р. (роком пізніще 
П.П.Любченка) він, через кілька фраз згадуючи ім'я 
Сталіна, його "геніальні" вказівки, рекомендації, тео
ретичні узагальнення тощо, зазначив "КП(б)У підхо
дить до ХУІІ з'їзду партії з величезними досягненнями 
в галузі промисловості". "Цих великих успіхів в справі 
індустріалізації, в справі оволодіння новою технікою і 
новими виробництвами КП(б)У домагалася в боротьбі 
за втілення шести умов т. Сталіна."

Особисто Сталін у січні 1933 р. оголосив про дос
трокове /за 4 роки і три місяці/ виконання плану пер
шої п'ятирічки і 1933 р. почали розглядати як перший 
рік другої. Ніхто не хотів /та й не міг/ порівняти фак
тичні результати з плановими, а вони свідчили про те , 
що п'ятирічку виконано на словах, а не насправді. 
Більше того, деяких намічених до виконання у першій 
п'ятирічці показників не спромоглися досягнути і в 
наступні роки.

Що собою являло робітництво в той період? Адже 
кінець 2 0 -х-початок 30-х рр. пов'язаний не тільки з ви
конанням планів індустріалізації, а й з кількісними і 
якісними змінами в його середовищі, зосередженістю, 
віковими й кваліфікаційними ознаками, джерелами по
повнення, повсякденним життям багатьох сотень тисяч 
людей, покликаних своїми зусиллями забезпечувати 
дальший розвиток економіки України. Широкі маси 
робітників своїми практичними справами визначали 
стан промислового розвитку, піднесення ЄКОНОМІКИі 
яка мала стати фундаментом матеріального добробуту 
і життєвого рівня всього населення. Більше ніж одну 
п'яту всього робітництва СРСР становив український 
загін. В ряді галузей виробництва його питома вага бу*
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значно більшою. Це 71% всіх робітників кам'яно- 
ільної галузі, 54,4% - залізорудної, 50,6%

'І'Х d°Ax - у я п ч п г м я т г п я п ї  ^ 0 4 %  - пялл
мета-

упгійної, 33,4% - харчосмакової, 30,4% - взуттєвої7, 
•зароки першої п'ятирічки чисельність зайнятих у бу
дівництві зросла з 126, 6  тис. у 1928 р. до 542,3 тис. у 
1932 р8. Яскравим прикладом може бути колектив 
об'єднаного Дніпровського будівництва, який у трав
ні 1927 р. нарахував 2184 чол., а в листопаді 1932 р. - 
73 тис. Тільки в Дніпрокомбінаті в травні 1932 р. бу
ло зайнято 31263 чол.?

Для з'ясування загальної картини важливе значення 
мають і такі показники. В 1930 р. число працюючих за 
наймом по всіх професійних спілках України станови
ло 2889,4 тис. чол., а на 1 жовтня 1933 р. досягло 
4220,6 тис., в тому числі зайнятих в індустрії і будів
ництві 2246,5 тис. чол. В організаціях транспорту і 
зв'язку ріст становив близько 100  тис. чол., в сільсько
господарському виробництві - 120  тис. чол. 10 цікаво, 
що серед працюючих за наймом в 1933 р. біля одного 
мільйона чоловік не були членами профспілки, в той 
час як в 1930 р. їх кількість становила 450 тис. чол . 11 
Ще один важливий момент. Серед працюючих в 1933 
р. жінки становили 1140,2 тис. чол., в 1930 р. - 544,9 
тис. чол. Питома вага жінок зросла з 22,2% в 1930 р., 
до 31,3% в 1933 р . 12 Національний склад працюючих 
за наймом в індустріальних та будівельних спілках (у 
%%) - можна бачити з таких даних: 1926 р. - українці - 
41,6; 1929 р. - 47,9; 1932 р. - 53,5; 1933 р. - 56,1; росія
ни (відповідно) - 40,6; 34,4; 29,9; 27,1; євреї -12,0; 11,3; 
11 >4; 11,7 (тут, як бачимо, особливих змін не відбуло- 
Ся) • У вугільній, гірничо-рудній, нафтовій та торфя- 
нш промисловості кількість працюючих українців з 
. >7% зросла до 40,1% в 1929 р. і 52,6% в 1933 р., а ро

сіян за той же час зменшилася з 58,6% до 40,9% 14.
Кінець 2 0 -х - перша половина 30-х рр. - дуже склад-
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ний час у житті трудящих України. Радянська держач 
ва робила все для утримання мас в рамках спокою 
відданості. Союз робітничого класу і селянства, про! 
голошений основою зміцнення радянського ладу, д0 
певної міри існував формально, знаходячи конкрет. 
ний вияв в тому, що робітники не покладаючи сил 
трудилися на фабриках, заводах, залізничному і вод
ному транспорті, добували вугілля, руду, виготовляли 
машини, механізми, а .селяни, - своїми руками за до
помогою механізмів, виготовлених робітниками про
мисловості, вирощували хліб, картоплю, цукровий 
буряк, соняшник та інші продукти сільськогосподар
ського виробництва і годували городян, мешканців 
робітничих селищ, армію, флот.

Проголошений Компартією курс на здійснення го
ловної мети - утвердження справжнього народовладдя 
шляхом реального розвитку місцевого самоврядуван
ня, інших органів залишався на папері. До складу Рад, 
професійних спілок, керівних органів громадських ор
ганізацій обиралися заздалегідь визначені компартій
ним керівництвом представники, які в своїй практич
ній діяльності не могли кроку відступити від визначе
ної партійної лінії. їм залишилося одне - схвалювати 
від імені мас те, що передбачали керівні органи. Так 
було на всіх рівнях управління зверху до низу. Потен
ціал самодіяльності подальшого розвитку ініціативи 
мас не застосовувався. На практиці переважав нічим не 
прикритий диктат.

Якщо в перші роки після громадянської війни мож
на було спостерігати поривання робітників до оволо
дінням виробництвом, то це диктувалося, в першу чер
гу, намаганням якнайшвидше подолати розруху, відбу
дувати промисловість, мати сталий заробіток і за його 
рахунок годувати себе і свою сім'ю. Природно, що 
правляча партія, її керівні органи різноманітними засо-
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& ми ідеологічного впливу намагалася утвердити, що 
найголовніше завдання трудящих країни - побудова 
кономічного фундаменту соціалізму. Якщо запитати 

е бітника, що це означало на практиці, можна було по
чути відповідь - це основа майбутнього кращого жит
тя розв'язати яке можна лише в умовах праці без екс
плуататорів. І дійсно, над робітником не стояв капіта
лістичний наглядач, зате був майстер, бригадир, який 
працюючи нарівні з товаришами, вимагав виконання 
встановленого планом завдання. Отже, свідоме відно
шення до праці, підсилене моральними і особливо ма
теріальними стимулами, не виступили на першому 
плані. Разом з тим, не можна не відзначити, що і в тих 
умовах право громадян на працю, закріплене в консти
туції як основна норма, не могло не підкріплюватися 
розв'язанням соціальних проблем: права на відпочи
нок, освіту, медичне обслуговування і допомогу, будів
ництво житла і т.д.

Благородна мета - побудова суспільства соціальної 
справедливості, де не було б місця експлуатації люди
ни людиною, згуртовувала робітників. Вона включала 
в себе такі складові, як прагнення до піднесення мате
ріального і культурного рівня життя, гарантовану пра
цю з відповідною платнею, виходячи з кваліфікації, со
ціальний захист, право на відпочинок, забезпечення 
старості, можливість виховання і навчання дітей тощо. 
Ідеї соціалізму, соціальної справедливості привертали 
до себе увагу. Народні маси хотіли бачити їх у житті, а 
не тільки в теорії. Тож зображувати той час лише чор
ними фарбами було б неправильно.

* Динамика социально-классовой структуры населения Укра" 
«некой ССР /1917-1987гг./ - К.,1988. - С.8.

Сторінки історії України XX століття. - К., 1982. - С.68.
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3 Там само. С.49.
4 Розов Л.Ентузіасти соціалістичного будівництва. Х .,1930.. 

С.18.
З Социологические исследования. - 1996. - №6. - С.35.
6 Любченко П.П. Радянська Україна між ХП і ХШ з'їздами Рад 

К„ 1935. -С.10.
7 Праця в УРСР. Статист, довідник. К., 1937. - С.9.
8 Там само. - С.12.
9 Епштейн А.І. Робітники України в боротьбі за створення ма

теріально технічної бази соціалізму /1928 - 1932 рр./ - X., 1968 - 
С.108.

Пролетаріат України від XI до ХП з'їзду КП(б)У. - X., 1934. 
- Табл. І.

И Там само. - Табл. 1,2.
12 Там само. - Табл.3,4.
13 Там само. - Табл.7.
14 Там само. - Табл. 8.

Бондарчук Ю .П . (Кіровоград)

ПРОДОВОЛЬЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ ( 20-і - 30-і рр.)

Соціально-економічні процеси, що відбувались на 
залізничному транспорті, були суголосно пов'язані із 
становленням у країні тоталітарної ідеології як в сус
пільному житті, так і в управлінні народним госпо
дарством. Основним пріоритетом для вищого полі
тичного керівництва СРСР в цей період стало досяг
нення надшвидкими темпами розвитку важкої про
мисловості.
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Відшукуючи кошти на проведення індустріалізації, 
керівництво країни звернуло увагу на заробітну плату 
пзомадян, матеріальне та продовольче забезпечення 
Робітничого класу, угледівши в них значний "резерв" 
для здійснення своїх далекосяжних цілей. На залізнич
ному транспорті експерименти по "вдосконаленню" 
норм виробітку почалися ще в 1927 р. Вони призвели 
до зниження зарплати у деяких категорій залізнични
ків і, як наслідок, до масових відмов від роботи1.

Влітку-восени 1930 р. на залізничному транспорті 
склалася надзвичайно напружена ситуація із виплатою 
зарплати, заборгованість по якій досягла 3 місяців. Так, 
в Дніпропетровському експлуатаційному районі борг 
залізничникам складав 950 тис.крб., Київському - 415 
тис.крб., а загалом українським залізничникам на 1 
грудня 1930 р. заборгували 12 млн. 147 тис.крб. Зат
римки із виплатою зарплати різко знизили продуктив
ність праці і трудову дисципліну2.

Заборгованість із виплатою заробітної плати про
довжувала існувати і в наступних роках. Частково її 
ліквідовували, але інколи вона досягала катастрофіч
них меж. Особливо гострою видалася ситуація із вип
латою заробітної плати на початку 1932 р. Так, на Пів
денній залізниці вона склала 13048 тис.крб., Південно- 
Західній - 5650 тис.крб., Катерининській - 3900 
тис.крб., а по всій мережі українських залізниць - 
22598 тис.крб.2

У той час, як українські залізниці знаходились у фі
нансовій скруті і більшість залізничників отримували 
зарплату із запізненням у три і більше місяців, вище 
політичне керівництво країни ухвалює рішення про 
збільшення посадових окладів робітникам транспор
тного партапарату. Принагідно відзначимо, що фінан
сування транспортних парторганів відбувалося не з 
партійного бюджету, а за рахунок НКІІІС. Так, якщо
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середньомісячна заробітна плата на транспорті не пе
ревищувала 100  крб., то у працівників партапарату в0. 
на сягала 300 крб .4

В умовах формування адміністративно-командної 
економіки, появи дефіциту на більшість продовольчих 
і промислових товарів, введення карткової системи 
розміри заробітної плати не визначали рівня матеріаль
ного достатку робітника. В міру згортання непу в др 
пол. 2 0 -х - на поч. 30-х рр. суспільство поступово по
вернулося до практики воєнного комунізму. Закладені 
в документах XV з'їзду ВКП(б) ідеї відмирання грошо
вих відносин і заміни товарообігу продуктообміном 
активно втілювалися у життя5.

В 20-х роках формується система робітничої спо
живчої кооперації. В її магазинах робітники могли за 
визначеним продуктовим і промтоварним списком ото
варити свої гроші. Оскільки ринкова торгівля поступо
во згорталась і її ціни були занадто високими, то спо
живча кооперація ставала єдиним місцем, де робітники 
могли придбати необхідний мінімум товарів. В кінці 
2 0 -х рр. споживчі товариства у зв'язку із дефіцитом то
варів переходять на централізоване постачання і спи- 
сочно-нормове обслуговування робітників.

На залізничному транспорті існували окремі тран
спортні споживчі товариства (ТСТ), які в постачанні 
робітників прод- та промтоварами, за свідченням доку
ментів, значно поступалися споживчій кооперації ве
ликої промисловості. Особливо загострилась ситуація 
із постачанням в 1928 р. під час т.зв. "хлібної кризи". В 
магазинах ТСТ у травні 1928 р. залізничникам різко 
зменшили норми видачі хліба, борошна, а з червня на 
деяких дільницях взагалі припинили його продаж. На 
багатьох станціях Південно-Західної залізниці були за
реєстровані окремі випадки захворювань внаслідок 
нестачі їжі та поганої якості хліба6.
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Надзвичайно гострою видалась ситуація влітку на 
Бобринецькій, Одеській, Жмеринській дільницях Пів- 
ленно-Західної залізниці, Знам'янському відділку Кате- 
пининської залізниці та на Лозовому і Крюківському 
відділках Південної залізниці7.

В зв'язку із погіршенням постачання залізничників 
хлібом різко падала трудова дисципліна, зростало нев
доволення діями влади. В депо Нікополь Катеринин- 
ської залізниці робітники влаштували мітинг, вимагаю
чи в адміністрації видати їм хліб. Багато залізничників 
відмовлялось від роботи, зриваючи тим самим рух по
їздів. З 2 0  червня по 1 липня 1928 р. органами ДПУ на 
залізницях України було зареєстровано 592 "негатив
них явищ", як невихід на роботу, мітинги та несанкці
оновані збори залізничників. Причому 60% із них від
булося на Південно-Західній залізниці8. А 18 серпня 
1928 р. на ст.Свойове Донецької магістралі відбувся 
найбільший стихійний страйк на українських залізни
цях, що охопив біля 900 чол. 9

Принагідно відзначимо, що страйковий рух, поки що 
мало досліджений в українській історіографії, був до
сить поширеним явищем в 2 0 -х - пер. пол. 30-х рр. як на 
промисловості, так і на транспорті. Правда, він носив в 
основному стихійний і локалізований характер. Поштов
хом до страйків переважно були невиплата зарплати, по
гане продовольче постачання та незадовільні умови пра
ці. Каральні органи не завжди успішно могли боротися із 
страйкуючими на транспорті, який і так постійно страж
дав від великої плинності робочої сили. І тільки в др. 
пол. 30-х рр. із розгортанням масових репресій страйко
вий рух як явище в робітничому середовищі повністю 
зникає. Так, коли 8 робітників ст.Хмільник відмовились 
У жовтні 1936 р. від роботи через невиданий їм продпа- 
иок, їх було негайно оголошено "ворогами народу" і 
арештовано відповідними спецслужбами10.
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Погіршення в забезпеченні продовольчими і про
мисловими товарами відбулося після зняття більшості 
залізничників із централізованого постачання. В той 
час, як споживчі товариства великої промисловості за
лишалися на централізованому державному постачан
ні, в магазинах ТСТ асортимент став надзвичайно бід
ним і вартість товарного набору значно зросла. ТСТ 
мусили закуповувати у населення і на підприємствах 
товари для залізничників. В умовах централізації то
варних фондів зробити це було нелегко.

В деяких магазинах ТСТ заборгованість у постачанні 
залізничників продовольчими пайками сягала двох міся
ців. Особливо складна ситуація із продовольчим забезпе
ченням, за інформацією органів ДПУ, була в Полтаві, де 
працівники масово відмовлялися від роботи11.

Зважаючи на таку ситуацію, ЦК КП(б)У зобов'язав 
Наркомторг УСРР повернутися до централізованого 
постачання працівників залізничного транспорту, а 
найбільш важливі залізничні вузли прирівняти у нор
мах забезпечення до міст першої групи

Однак навіть заплановані норми не гарантували за
лізничникам своєчасного і повного постачання продо
вольства. Так, в листі до ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У пар- 
торганізатора Гайворонського експлуатаційного райо
ну Данилова констатувалося утворення в його трудово
му колективі надзвичайно напруженої атмосфери. "За 
останній час, - писав він, - місцеві ТСТ по централізо
ваним нарядам нічого не отримували і немає надій на 
отримання. Завдяки цьому ТСТ робітникам окрім хлі
ба і цукру більше нічого не дають"13.

1931 р. постійно зменшувались заплановані норми 
постачання продовольства. В березні норма видачі бо
рошна була знижена на 15%, м'яса - на 16,7%. У квітні 
1931 р. відбулося нове зменшення норм хліба на 16,3%, 
крупи - 14,8%, м'яса - 17,6%, олії - 16,7% тощо14. На
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поугу половину 1931 р. норми настільки зменшили, що 
їх ледве вистачало для половини працівників залізнич
ного транспорту України. Окрім того, навіть ці, змен
ш ені норми продовольства, завозились в магазин ТСТ 
Ж ш  на 30% від плану15.

Звичайно, що погане постачання основними про
дуктами харчування призвело до вибуху масового не
задоволення залізничників. Наприклад, на ст. Полтава 
монтер Козлов заявив адміністрації: "Хіба можна пра
цювати в таких умовах, холодно і голодно, а зі шкури 
лізь. Ну що ж, раз узяли владу, то доведете діло до кін
ця". На Полтавському паровозоремонтному заводі на 
стихійних зборах незадоволених працівників у цеху 
виступив робітник Верзін: "Ось прокляті комуністи все 
агітують, що добре, а зробили так, що робітнику хоч із 
голоду помирай". Інший робітник комуніст Цепюра за
явив: "Навіщо мені ця партія і вся ця справа, коли їсти 
нема нічого"16.

Подібні виступи були непоодинокими, їх стосами 
реєстрували органи ДПУ для "відповідного" подаль
шого реагування.

Наслідком незадовільного продовольчого постачан
ня стало і зростання страйкового руху. Так, якщо в січ
ні 1931 р. спецслужбами УСРР було зареєстровано на 
залізничному транспорті 373 випадки масових відмов 
від роботи, то у вересні - 511 17.

В квітні-травні 1932 р. на українському залізнично
му транспорті відбувається нове загострення кризи 
продовольчого постачання. На початку року норма ви
дачі хліба залізничнику була зменшена вдвічі, та й пе
ребої в його постачанні значно збільшились1*.

Найбільш відчутні кризові явища спостерігалися на 
Південно-Західній залізниці. Тут на кінець травня 1932 
Р- магазини ТСТ окрім борошна із централізованих 
Фондів не отримали жодного кілограма інших продо
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вольчих товарів19. На деяких залізничних вузлах ієну, 
вали проблеми із видачею навіть борошна. Так, ІИепе. 
тівський вузол замість 60 т  борошна отримав тільки 19
т., в зв'язку з чим залізничники декілька тижнів не от
римували хліба20.

Транспортні відділи ДПУ в інформації для Цк 
КП(б)У зазначали: "На грунті відсутності продовольс
тва на цілому ряді вузлів, у зв'язку із недопостачанням, 
маємо випадки масових відмов залізничників від робо
ти". 13 травня 1932 р. на Шепетівському вузлі було від
мінено рух трьох поїздів внаслідок відмови паровоз
них бригад від їх обслуговування. 14 травня 1932 р. бу
ло зірвано рух поїздів по Гайворонському експлуата
ційному району21. На ст. Гулявці 20 чол. не вийшли на 
роботу. В Бердичеві всі робітники і службовці заліз
ничної станції відмовились від роботи. На ст. Житомир 
робітники поставили вимогу: "Якщо не дасте хліба, на 
роботу не вийдемо".

На деяких невеликих станціях почали реєструвати у 
робітників і навіть управлінців випадки захворювань 
від нестачі їжі. Так, начальник ст.Наказна на робочому 
місці знепритомнів від недоїдання. На багатьох вузлах 
жінки залізничників і службовців влаштовували погро
ми пекарень, складів та крамниць.

Незважаючи на арешти органами ДПУ ініціаторів 
страйків серед залізничників, кількість невиходів на 
роботу постійно збільшувалась. 1932 р. у страйковому 
русі залізничників України став кульмінаційним. Тіль
ки на Південно-Західній залізниці було зареєстровано 
1160 індивідуальних та колективних відмов від виходу 
на роботу22. Так, на дільниці Одеса-Помічна 30-31 
травня 1932 р. відмовилось від роботи 579 робітників, 
в кінці серпня - на початку вересня 1932 р. в Олексан- 
дрівському експлуатаційному районі страйкувало 430 
чол., Київському -1 0 0  чол., Бобринецькому - 198 чол.,
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Луганському - 1 2 0  чол. тощо23.
Влітку 1932 р., не дивлячись на всі рішення і постано-
вищого політичного керівництва України про покра

щення продовольчим постачанням залізничників, ситуа
ція не змінилася. Забезпечення продовольчими товарами 
працівників залізничного транспорту України складало 
тільки 38% від потреби. Заборгованість по видачі прод- 
пайків та зарплати перевищувала 2  місяці24.

Внаслідок нестачі їжі значна частина залізничників 
в 1932 - пер. пол. 1933 рр. потерпала від голоду. Зага
лом 1932-1933 рр. оповиті жахливим мороком, политі 
слізьми і кров'ю, назавжди залишаться в пам'яті нашо
го народу. Голодомор мільйонів співвітчизників, відда
них на поталу збанкрутілим ідеям, досить широко вис
вітлений в українській та зарубіжній історіографії. 
Об'єктом історичних досліджень даного періоду є пе
реважно 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 України, 
робітники промислових підприємств і залізничного 
транспорту.

Географічне розташування мережі українських за
лізниць, а особливо Південно-Західної магістралі, ме
жувало з основними сільськогосподарськими района
ми, що особливо страждали в роки голодомору. На пра
цівників українських залізниць в період лихоліття 1933 
Р- покладалася важка місія не продавати жителям сіл 
квитки за межі України, де намагалися знайти поряту
нок тисячі голодуючих25, підбирати на вокзалах трупи 
померлих селян, що намагалися, але так і не змогли 
врятувати собі життя тощо26. А з другої половини 1933 
Р- українські залізничники мусили ешелонами перево
зити переселенців із Росії і Білорусії у "звільнені" під 
Час голоду українські села27.
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Відтак і самі залізничники стали жертвами нелюдя
ного експерименту тоталітарної держави над власним 
народом.

Вже навесні 1932 р. на деяких залізничних вузлах 
України почали реєструвати випадки захворювань від 
недоїдання. За свідченням начальника Бобринецького 
експлуатаційного району Катерининської залізниці: 
"Робітники в переважній більшості голодують, харчу
ються різними покидьками, збирають минулорічну 
гнилу картоплю і буряк. Внаслідок такого стану на всіх 
станціях і особливо вузлах, відбуваються масові во
линки як самих робітників, так і особливо їх сімей, що 
доходять до фізичного насилля над працівниками ТСТ 
та погромів хлібних лавок"28.

Аналогічні події розгортались і в Жмеринському 
експлуатаційному районі, на якому, окрім масових на
льотів на продуктові ларьки та "жебракування дітей за
лізничників по квартирах відповідальних працівни
ків", зареєстровано декілька випадків відправлення в 
лікарню робітників залізниці, що опухли від голоду29.

Матеріальний стан працівників залізничного тран
спорту погіршувався не тільки у зв'язку з недостатнім 
централізованим постачанням, а й внаслідок накладен
ня державою продрозверстки на залізничників - влас
ників присадибних ділянок.

Методи пошуку продовольства у залізничників ні
чим не відрізнялися від аналогічних дій на селі. Так, на 
Дебальцівському вузлі Південної залізниці в березні- 
квітні 1932 р. міськрадою, місцевкомами і навіть лав
ками магазинів ТСТ було створено 38 бригад, які нав
перебій намагалися вилучити у сімей залізничників 
"надлишки" продовольства. При обшуках у робітників 
конфісковувались такі "посівні матеріали", як капуста, 
цукор, вермішель, сушені груші, борошно. За зумисне 
приховування 5 кг пшениці і двох ваз цукру було ареш-
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овано двох залізничників. Очевидно і те, що полови
на вилученого у працівників Дебальцівського вузла 

зкрадалась самими членами бригад30.
Р j3 загостренням хлібозаготівельної кризи восени 
1932 р., ігноруючи постанову ЦВК і РНК СРСР від 17 
серпня 1932 р., що звільнила залізничників від сіль
ськогосподарського податку, посилилось вилучення 
продовольства у працівників залізничного транспорту. 
Так, у складача поїзда Васильєва на ст.Кортушино Пів
денної залізниці забрали майже всю картоплю, зібрану 
ним на виділеному залізницею городі, залишивши на 
п'ять членів його сім'ї 160 кг. У робітника цієї ж стан
ції Шугаєва забрали всю кукурудзу і навіть 10 коробок 
сірників. Місцеві органи, налякані недвозначними пог
розами з боку вищого політичного керівництва країни 
щодо незадовільних темпів хлібозаготівельної кампа
нії, вилучали продовольство навіть у тих залізнични
ків, які не мали присадибної ділянки і отримували 
продпайки в місцевих лавках ТСТ. У начальника 
ст.Радкодуб Зуєва, стрілочниці Полякової та ін. "рекві
зували", щойно видані їм заборговані ТСТ за декілька 
місяців продпайки. На Ворошиловградському вузлі 
пішли ще далі: залізничників, які мешкали в стаціонар
них багатоквартирних будинках, зобов'язали в рахунок 
м'ясозаготівлі здати 40 кг м'яса, в той час як рента кол
госпника по м'ясу складала 19 кг31.

Найбільш складна ситуація із "хлібозаготівлею" бу
ла на Південно-Західній залізниці. Незважаючи на чис
ленні повідомлення із місць, звернення керівництва 
магістралі до РНК УСРР, ЦК КП(б)У, Прокуратури 
УСРР тощо, вилучення продовольства в сім'ях заліз
ничників тривало й далі, а в деяких випадках набирало 
кримінального відтінку. Особливо цинічно нехтували 
Урядову заборону стягувати сільськогосподарський по
даток керівники Одеської області32. У працівника
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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 куку
рудзи, підпалила хату, в якій згоріли семеро дітей і дру. 
жина залізничника33. Такі випадки в практиці хлібоза
готівельних бригад були непоодинокими.

Навесні 1933 р. у багатьох працівників українських 
залізниць внаслідок недоїдання почали виявлятися оз
наки безбілкового набряку. Затримки із виплатою зар
плати, заборгованість і зменшення норм продовольчо
го постачання, реквізиція майже всіх продуктів харчу
вання у тих залізничників, що мали присадибні ділян
ки і не отримували продпайків є основними причина
ми голоду, що охопив багатьох залізничників.

Найбільш чисельний прошарок працівників україн
ських магістралей, що страждали від нестачі їжі, було 
зареєстровано на Південно-Західній залізниці. На 15 
березня 1933 р. було виявлено 1386 чол., переважно 
працівників невеликих станцій, що потребували негай
ної госпіталізації. Велика кількість голодуючих заліз
ничників знаходилась і на таких станціях як Київ -100 
чол., Фастів - 133 чол., Жмеринка - 50 чол.; Бобринець 
- 200 чол.; Одеса - 50 чол., Чернігів - 40 чол.3^ На 1 
квітня 1933 р. кількість хворих збільшилась ще на 900 
чол. Разом із працівниками залізничного транспорту 
від виснаження слабнули і їх діти. Від голоду на робо
чому місці померло три залізничники35.

На Південній дорозі госпіталізовано 417 виснаже
них від недоїдання залізничників. Найбільша їх кіль
кість працювала на станціях Дебальцеве та Ізюм36.

Звичайно, наведені нами цифри не досить точні. По- 
перше, реєструвалися лише ті залізничники, які офі
ційно звернулися в лікарню по допомогу. По-друге, 
ніхто не підраховував кількість смертей працівників 
українських залізниць та членів їх сімей, якщо це ста-
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я не на робочому місці. По-третє, лікарі в багатьох 
л падках в історії хвороби замість записів "голодне 
виснаження" або "безбілковий набряк" зазначали інші 
діагнози37. . . . .

Наші припущення підтверджують і дві доповідні за
писки "Про випадки голоду серед залізничників" в ЦК 
КП(б)У від заступника парторгу Катерининської заліз
ниці Нікуліна і заступника голови ДПУ УСРР Карлсо
на. Останній зазначав, що "на Катерининській магіс
тралі встановлено 117 випадків захворювань залізнич
ників внаслідок голодного виснаження, в тому числі на 
Дніпропетровському вузлі - 55, на Мелітопольському - 
21 "[181]38. Тоді як в інформації Нікуліна, складеній на 
місяць раніше (!) від повідомлення ДПУ, ми знаходимо 
інші цифри. Тільки в Мелітополі "в лікарні знаходи
лось 83 залізничника, із них 16 вже померло"39.

Отже, наведені нами цифри щодо кількості людей, 
причетних до роботи залізничного транспорту і потер
пілих від голоду, є досить умовними та неточними. Во
ни дозволяють нам лише стверджувати, що голодомор 
1932-1933 рр., який охопив українське селянство, не 
оминув своєю чорною ходою і працівників україн
ських залізниць.

Влітку 1933 р. внаслідок збільшення продовольчого 
постачання, відкриття їдалень для залізничників захво
рювання 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% 40. Як і в минулі роки, на бага
тьох станціях періодично виникали перебої із поста
чанням продовольства41. Більшість залізничних їда- 
лень знаходилась в антисанітарних умовах, а пригото- 
ffHl в них страви були непридатними до вживання42. 
Навіть на ст.Київ робітників примушували їсти рука
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ми. Неможливість придбати навіть за картками в мага- 
зинах ТСТ нижньої білизни, мила тощо, призвело д0 
того, що 8% залізничників страждали від різного роду 
паразитів43.

Лише в 1935 р. після ліквідації робітничої спожив, 
чої кооперації і передачі магазинів ТСТ на баланс місь. 
ких торгів, постачання залізничників вирівнялось з 
рівнем постачання інших робітників народного госпо
дарства44.

Таким чином, розвиток залізничного транспорту Ук
раїни на рубежі 20-х-ЗО-х рр., як і народного госпо
дарства в цілому, характеризується перманентним за
гостренням соціально-економічної ситуації. Падіння 
трудової дисципліни та виробничих показників, зрос
тання плинності робочої сили та кількості аварій і ка
тастроф, моменти дезорганізації матеріального та про
довольчого забезпечення залізничників та масовий 
страйковий рух - є основними причинами, що призве
ли в цей період до кризи вантажних і пасажирських пе
ревезень магістралями України.
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Гальчак С .Д . (Вінниці

ПРОТИДІЯ ПОДОЛЯН ЗАХОДАМ 
НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ ПО 

ДЕПОРТАЦІЇ В НІМЕЧЧИНУ.
(1942-1944 рр.)

Захопивши Поділля, гітлерівські загарбники встано
вили тут, як і по всій Україні, жорстокий окупаційний 
режим. Місцеве населення вони розглядали расово не
повноцінним, як воєнний трофей, дармову робочу си
лу, котру належало максимально використати для пот
реб економіки рейху. За 1942-1944 рр. їм вдалося де
портувати на каторгу 78650 мирних мешканців Він
ницької області, 117230 -  Кам’янець-Подільської (те
пер Хмельницької обл.). Вивезти більше загарбники не 
зуміли через активну протидію самого населення.

Основними факторами, що породжували цю проти
дію, були:

- патріотизм подолян (не останню роль тут відіграла 
радянська передвоєнна пропаганда; крім того, мешкан
ці краю з покон віків не корилися поневолювачам);

- інстинкт самозбереження;
- нелюдські методи проведення окупантами так зва

них “вербувальних” кампаній, що грунтувались на від
вертому насильстві.

Головними формами непокори стали:
- прихований та відкритий саботаж населенням за

ходів окупаційної влади;
- збройна боротьба.
Що стосується прихованої протидії, то одним із 

перших її проявів було прагнення тисяч юнаків і дівчат 
(саме над ними, насамперед, нависла реальна загроза 
насильницького вивезення в Німеччину) десь перехо
ватись, зникнути з поля зору окупантів та місцевої ук-
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паїнської адміністрації.
" «Навесні та влітку 1942 року з нашої місцевості ста-

расово насильно відправляти молодь в Німеччину, 
їхати туди я категорично не хотіла, —  читаємо, зокре
ма в фільтраційній справі Н. В. Матвієнко з хутора 
Чемериський Барського району. -  Від перших наборів 
мені вдалося заховатися. А от в листопаді не пощасти
ло. Я прийшла додому, щоб зігрітися, а вночі в хутір 
з’їхалися барські поліцаї. Вони увірвалися в хату, 
арештували мене...” 1

Валентині Воронівській із с. Синарної Іллінецького 
району переховуватись вдавалось більше року. Стільки 
ж часу, незважаючи на всі старання, поліцаї не могли 
впіймати Петра Александровича із с. Сьомаків
Жмеринського району. А от Анастасії Душник та її 
подругам (с. Дубина Комсомольського району) бути 
непоміченими пощастило всього місяць -  “вербуваль
ники” спіймали їх у полі в скирті соломи, де дівчата об
ладнали для себе схованку.

Дехто намагався пересидіти “вербування” на гори
щі, в льоху, хліві, в ретельно замаскованій ямі, інших 
потайних місцях. Причому, це характерно не лише для 
1942 року, а й для всього періоду окупації.

Про те, що кількість осіб, які переховувались від ка
торги, була значною, свідчить хоч би такий приклад. 
Не в силах фізично натрапити на слід “саботажників”, 
16 травня 1943 р. окупаційні власті опублікували в га
зеті “Подолянин” поіменний список мешканців міста 
Кам’янець-Подільського та Кам’янець-Подільського 
району, яким належало до 20 травня 1943 р. з ’явитися 
до місцевої управи праці. У списку значилося 164 чол .2 
"азом з тим, частина подолян покладала надії на так 
звані легальні можливості, тобто винятки, які існували 
в суворих правилах насильницької мобілізації. Спершу 
НіМці не брали людей сімейних, поліцаїв. “Населення
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використало і це. Укладались передчасні або фіктивні 
шлюби у віці 14 -  15 років”3.

Дівчата намагались вийти заміж та завагітніти, тому 
що в такому випадку вони звільнялися від відправки^ 
Врешті, окупаційна влада розпочала вербовку цілими 
молодими сім’ями.

“Частина молоді віком 1 6 - 1 7  років, рятуючись від 
вивезення в Німеччину, йшла на службу в поліцію та 
інші німецькі заклади. Проте невдовзі і з цим німці пе
рестали рахуватися...” 5

В окремих випадках практикувався відкуп. Але він 
був лише тимчасовим гарантом від насильницької де
портації.

“Староста села... три рази визначав мене в Німеччи
ну, однак батько мене викупляв, не знаю чи то в ліка
рів, чи то в поліцаїв. І четвертий раз мене староста виз
начив... Батько вже був не в силах викупити...” (Із 
фільтраційної справи Марії Устименко, с. Порубинці 
Хмільницького району).

Серед інших проявів бойкотування заходів окупан
тів були ухилення від повісток на біржу праці, прихо
вування своєї спеціальності, уникнення реєстрації то
що. Поступово у цю пасивну форму опору втягувалися 
не тільки ті, хто підлягав мобілізації, а й їхні батьки, 
родичі, друзі, знайомі, усі, кому не була байдужа доля 
молоді.

Особливо масовим проявом непокори стали втечі -  
з-під варти, з поїздів, збірних пунктів та таборів.

“ ...Коли почали визначати кого посилати на фа
шистську каторгу, то староста Кметь Гнат у першому 
наборі визначив мене, але я втік. І другий раз втік, а ко
ли визначили втретє, то прийшов староста з поліцаями, 
зв’язали мене і забрали на станцію Хмільник, де поса
дили в товарний вагон і під вартою повезли у м. Най- 
с е ...” (Із фільтраційної справи Михайла Рехлецького,
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Соломірка Хмільницького району).
С “ .У червні місяці я була визначена для відправки в 
Німеччину. Я втекла. Потім ще тричі тікала і перехову
й с ь . . . ” (Із фільтраційної справи Віри Біди, с. Неле

г к а  Козятинського району).
д “Тікати!” -  стало гаслом в усіх населених пунктах
Поділля.

Дев’ять разів вороги вивозили в Німеччину А. А. 
Будяка із села Воловодівців Вороновицького району. 
Але так і не довезли. Дев’ять разів він тікав у дорозі, 
причому часто звільняючи з неволі по декількох бран
ців. . . 6

Щоб не потрапити у нацистське рабство, подоляни 
старалися роздобути фальшиві довідки про незадовіль
ний стан здоров’я, свідомо розладнували його, йшли 
навіть на навмисне каліцтво. Так, “ ...громадянка с. 
Маниковець [Михалпільський район] О. О. Олійник, 
народження 1924 року, у березні 1943 р. насильно була 
вивезена в містечко Ярмолинці для відправки до Ні
меччини. У Ярмолинцях утримувалася під вартою на 
другому поверсі будинку. Не бажаючи йти на каторгу, 
вона вискочила з вікна, поламала ліву руку, внаслідок 
чого залишилася калікою. Громадянка Л. Л. Кисіль з с. 
Маниковець, народження 1925 року, наслідувала прик
лад вищеназваної, пошкодивши собі праву ногу, і та
кож залишилася калікою...” 7. Дехто навмисно обливав 
частину свого тіла окропом, самозаражався висипним 
тифом, малярією, туберкульозом, іншими небезпечни
ми інфекційними хворобами. Та найчастіше молодь ті
кала в ліси, ставала на шлях відкритої збройної бо
ротьби з ворогом, йшла в більшовицько-комсомоль
ське патріотичне підпілля. Досить промовистий у цьо
му плані документ, відправлений 27.05.1943 р. із само
го ‘Вервольфу” (ставки Гітлера під Вінницею), —  до
несення унтерштурмфюрера СС К. Даннера начальни
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ку особистої охорони А. Гітлера Й. Раттенхуберу::
“ ...У  зв’язку з наказом пана державного міністра 

Розенберга, а також пана державного комісара Заукеля 
відбувся медичний огляд українців у віці 21-23 роки 
на предмет встановлення працездатності. Працездатні 
особи наступного дня повинні були відправитись еше
лоном в Німеччину... Не дивлячись на те, що деякі 
зразкові українці зрозуміли цей наказ, а він був перек
ладений українською мовою, що вони підлягають від. 
правці в Німеччину тільки на роботу, все-таки збір ук
раїнської молоді проходить дуже погано... Страх укра
їнців поїхати в чужу країну і розлучитися із своїми рід
ними та Батьківщиною дуже великий...

Цими днями із своїми службовцями з даного питан
ня я провів нараду, а також обговорив його з начальни
ком охоронної поліції і СД у м. Вінниці паном унтер- 
штурмбанфюрером Мерітенсом... Поки ми обговорю
вали дане питання, то за цей час 10  % працездатного 
населення не виконало наказу їхати на роботу в Німеч
чину, а перейшло до партизанів...” 8

Той же А. А. Будяк, наприклад, брав найактивнішу 
участь у діяльності Обіднянської підпільної групи (Не- 
мирівський район), а з травня 1943 року став бійцем 
партизанського загону “За Родину” другої партизан
ської бригади ім. Сталіна.

З навалою гітлерівців на подільску землю юнаки та 
дівчата с. Слободища Іллінецького району утворили 
підпільну комсомольсько-молодіжну організацію 
“Нескорена юність”. Як згадує колишній її член Е. Ду
бина, організація була досить діяльною. “Навесні 1942 
року, коли німці стали виганяти на каторгу молодь, ми 
почали поширювати листівки із закликом не їхати до 
Німеччини. Мені особисто довелось тікати разом із Ко
вальчуком Трохимом з вагона біля станції Славута... 
П ’ять діб ми добирались до свого села. В період окупа-
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... цЄ було дуже важко. Наша втеча відіграла позитив- 
Цу роль. Після неї багато-хто ухилився від поїздки в 
Шмеччину і розпочав боротьбу з ворогами...” 9 Під
пільні групи та організації діяли в багатьох інших на
селених пунктах краю. Ефективною формою бороть
би були їх листівки. “Брати і сестри! Не їдьте в Ні
меччину, —  закликали, зокрема, підпільники з Воро- 
новиці. - Наших людей там мають за тварин. Ночу
ють наші люди в оборі під одкритим небом, годують 
їх вареним листям, хліб печуть з деревв’яного гри- 
су... Щоденно тисячами мре наш народ в Німеччині. 
Дівчат наших німці гвалтують, а хлопців за маленьку 
провину вішають...”

Поряд з друкованим було й живе слово. Так, барські 
підпільники “ ...виїжджали в села, де таємно збирали 
невеликі групи людей і вели з ними бесіди... У резуль
таті проведеної роботи в ряді сіл люди відкрито висту
пали проти направлення молоді в Німеччину. В селі 
Борщі тов. Гапонов у присутності великої кількості 
місцевого населення агітував не посилати молодь у Ні
меччину, за що був схоплений жандармами і розстріля
ний.” 19 Завдяки своєчасно донесеній правді від катор
ги було застережено десятки подолян, особливо тих, 
які схилялись повірити підступній ворожій пропаганді.

Ще більш зримою постає діяльність підпільників по 
забезпеченню значної кількості подільської молоді 
фальшивими довідками про дійсний стан здоров ‘я , що 
дозволило багатьом юнакам і дівчатам уникнути на
цистського рабства. Насамперед тут справжній подвиг 
здійснили підпільники-медики.

Окремо слід відзначити патріотичну діяльність ліка
ря Андрія Олексійовича Ровнікова та його дружини Ні
ни Миколаївни із підпільної організації с. Пикова Ка- 
Динівського району. Вони активно саботували заходи 
окупантів по відправці людей в Німеччину, оголошую
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чи ішучні карантини та оформляючи різноманітні до
відки про інфекційні захворювання. Крім того, под
ружжя Ровнікових систематично постачало медика
ментами партизан. У січні 1944 р. окупантам вдалося 
викрити його приналежність до більшовицького під
пілля. Андрій Олексійович та Ніна Миколаївна буди 
заарештовані гітлерівцями і розстріляні. Понад 1000 
чол. звільнили від вигнання в Німеччину лікарі-під- 
пільники Літинського району11. 600 довідок про звіль
нення від роботи в рейху видано Проскурівською під
пільно-партизанською організацією. 61 чол. вдалося 
звільнити від фашистського рабства за фальшивими 
довідками в Меджибізькому районі12.

Використовувалися й інші методи. Так, керівник 
барського підпілля О. С. Колос, який легально працю
вав у місцевій районній споживчій кооперації і був по
за підозрою у гітлерівців (нагороджений навіть їх ме
даллю), з метою збереження хоч частини молоді від ви
возу в рабство, зумів офіційно направити понад 100 
юнаків і дівчат на місцеві торфорозробки, які не при
несли загарбникам ніякої економічної вигоди. Інший 
підпільник із цього ж району, лісничий С. В. Коваль, 
переслідуючи аналогічну мету, забрав із агрошколи як 
практикантів 25 учнів, чим теж захистив їх від виве
зення в Німеччину.

Знаючи продажність та зажерливість більшості по
ліцаїв, застосовувався їх підкуп. Щоправда, фінансові 
можливості через тотальне пограбування населення, 
були досить обмеженими. Але все ж відомі випадки, 
коли за отриманий хабар поліцаї випускали з вагонів 
групи невільників по 1 4 - 2 0  чол. у Плискові, на стан
ції Липовець. Барські підпільники підкуплювали ме
дичні комісії, щоб ті видавали побільше негативних 
довідок. Не упускали підпільники також можливості 
визволити з неволі тих нещасних співвітчизників, кот-
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• потрапляли в руки “вербувальників”. На ходу поїзда 
вони збивали замки з вагонів із бранцями, тим самим 
створюючи умови для їх масової втечі. Цим, зокрема, 
неодноразово займались підпільні групи О. В. Євту- 
шенка та М. М. Павлишина (м. Вінниця). Звільнення 
людей від рабської долі мало місце в Дашівському, Лі- 
тинському, Немирівському, Калинівському, багатьох ін
ших районах Вінниччини. У Самгородському районі 
підпільники попереджали старост, щоб ті приготували 
собі дошки на домовину, якщо будуть відправляти мо
лодь у Німеччину. Захід допомагав... А Хмільницька 
підпільна організація здійснила збройний напад на по
ліцейську охорону, визволивши тим самим від приму
сової депортації у фашистський рейх понад 2 0 0  чол.

Аналогічна операція й в активі підпільників с. Ми- 
хайлівки Гайсинського району, тільки дещо масштаб- 
ніша. В травні 1943 року вони разом з партизанами на
пали на місцевий табір військовополонених. Під час 
сутички знищено німецького коменданта, розброєно 21  
поліцая. Але найголовніше -  вирвались на волю усі, 
хто знемагав тут за колючим дротом13.

Значно ширші можливості для збройної боротьби 
були у партизан. Здійснюючи диверсії на залізницях, 
громлячи ворожі гарнізони та фізично знищуючи оку
пантів, вони, у той же час, не забували про тих, кому 
загрожувало насильницьке вивезення на німецьку ка
торгу. Так, у червні 1942 р. один із партизанських заго
нів, що дислокувався в лісах Оратівського району, на
павши на озброєних жандармів та шуцманів, визволив 
зігнаних для відправлення в Німеччину юнаків і дівчат 
с- Підвисокого цього ж району.

Дві блискучі операції по звільненню бранців, яких 
Для відправки на каторгу було зібрано на Соболівсько- 
Л£у-  збіпнпму ттутггі (Теплицький район), здійснили 
партизани бригади ім. Сталіна під безпосереднім ке
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рівництвом її командира А. Г. Кондратюка. У вересні
1942 р. вони знищили охорону концентраційного пун
кту і повернули до рідних домівок понад 2 0 0  невільни
ків. Ще вдалішою була друга операція. Тоді, 24 лютого
1943 р., вони вбили 3-х німців, розброїли 45 поліцаїв і 
звільнили від вивезення в нацистське рабство 1650 
чол . 14 1250 чол., звільнених від німецької каторги, на 
рахунку партизанського загону ім. Леніна (пізніше 
з’єднання ім. Сталіна) під командуванням В. М. Слю- 
саренка. 10533 чол. не дозволили гітлерівцям вивезти 
у рейх для поповнення робочої сили бійці партизан
ської кавалерійської бригади ім. Леніна (командир М. І. 
Владимиров) Вінницького партизанського з’єднання 
під командуванням полковника Я. І. Мельника.

Ще одне партизанське з ’єднання -  ім. Хрущова 
спільно з партизанським загоном “Червоний” 16 берез
ня 1944 р. на території Шаргородського району відби
ло в німецького конвою 914 чол. військовополонених 
та мирних жителів Хмільницького, Уланівського, Лі- 
тинського районів, яких гітлерівці гнали з Поділля на 
каторгу15. Всього ж підпільники та партизани Він
ницької області допомогли врятуватись від вивезення в 
Німеччину і знищення близько 49 тисячам радянських 
громадян*6.

Зрозуміло, цим важливим питанням займалися й на
родні месники Кам’янець-Подільщини. Так, лише пар
тизанським з’єднанням під командуванням А. 3. Оду- 
хи, за голову якого окупанти обіцяли маєток, визволе
но від вивезення на нацистську каторгу 629 подолян, а 
Проскурівською підпільно-партизанською організаці
єю -  більше 1000. Зокрема, диверсійна група проску; 
рівчан під командуванням М. А. Храновського у серпні 
1942 р., заваливши залізничну колію спиляними телег
рафними стовпами, зупинила біля станції Наркевичі 
поїзд, знищила охорону і звільнила з неволі всіх лю-
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лей... . .Завдяки зусиллям підпільників та червоних партиза
не десятки тисяч подолян так і не були вивезені оку- 

пантами в нацистське рабство.
Тому, як відзначав пізніше у мемуарах колишній ке- 

івник військової промисловості рейху А. Шпеєр, “Гіт- 
лер абсолютно даремно покладав свої надії на 250 
мільйонів мешканців окупованих територій. Вони заз
нали краху як через слабкість тамтешньої німецької 
адміністрації, так і через те, що місцеве населення вва
жало за краще втекти в ліс до партизанів, аніж погоди
тись на депортацію в Німеччину”1 2 3 4 * * * 8 * * * 12.

1 Державний архів Вінницької області (далі - ДАВО). - Ф. Р -  
6023, on. 1, спр. 5165.- Арк. 1 зв.

2 Подолянин. -  1943. -  16 травня.
3 Центральний державний архів громадських обєднань Укра

їни (далі - ЦДАГО України).- Ф. 96, on. 1, спр. 1.- Арк. 14.
4 Центральний державний архів вищих органів влади та уп

равління України (далі - ЦДАВО України).- Ф. 3206, оп. 2, спр. 
6.- Арк. 41 -  42.

 ̂ЦДАГО України.- Ф. 96, on. 1, спр. 1.- Арк. 14.
 ̂Державний архів Вінницької області ( далі -  ДАВО).- Ф. Р -

6023, on. 1, спр. 4359.- Арк. 3.; - Спр. 6640.- Арк. 2; - Спр. 33759.- 
Аріе 1; ф. П -  425, on. 1, спр. 302.- Арк. 12, спр. 9. - Арк. 33.

' Державний архів Хмельницької області (далі- ДАХмО).- Ф. 
Р ~ 863, оп. 2, спр. 38.- Арк. 20.

ДАВО.- Ф. П -  425, on. 1, спр. 4.-Арк.5; Спр. 43.- Арк. 45.
Там само.- Спр. 31-Арк. 18.

ц  Там само.- Спр. 127,- Арк. 5.
1 2  Там само.- Спр. 26.- Арк. 146; - Спр. 9.- Арк. 290.

Поділля у Великій Вітчизняній війні (1941 -  1945 рр.): Збір
о к  документів і матеріалів. -  Львів: Каменяр, 1969. -  С. 213, 206
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13 ДАВО.- Ф. П -  425, on. 1, спр. 127.- Арк. 5 ,4 1 ,4 9 ,2 2 0 , 1Ю.
14 Там само.- Арк. 191,48, 49, 207, 208.
^  ЦДАГО України.-Ф. 62, оп. 27, спр. ЮІ.-Арк. 4; -Ф . 128, оп. 

1, спр. І.-Арк. 130;.- Ф. 76, on. 1, спр. 1.- Арк. 28.
Історія Української РСР. -  Т. 7. -  К.: Наукова думка, 1977. -  

С. 369.
^  Там само. - С. 173.
18 Шпеер А. Воспоминания /Пер. с нем. -  Смоленск, Москва, 

1997.- С .  306.

Світлана Калашнікова, Іван Сорокапуд, 
Віктор Соколов, Яна Шевчук (Київ)

60-а АРМІЯ
ГЕНЕРАЛА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО У 

ВИЗВОЛЕННІ СТОЛИЦІ УКРАЇНИ ВІД 
НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ 

ЗАГАРБНИКІВ*

За часів тоталітаризму радянська історіографія мала 
тенденцію нехтувати історичною правдою, відводячи 
багатьом справжнім героям другорядну роль. Перед 
нами весь час демонстрували "видимий бік місяця" 
відрубно від його зворотньої частини. На порозі XXI 
століття людство намагається здійснити очищення від 
гріхів минулого віку. Сучасна Німеччина вибачилась 
перед "остербайтерами" . В Європі діє Гаагзький між
народний трибунал, але відгомін П-ї світової війни ще

* Присвячується пам"яті ветерана 60-ї армії майора у 
відставці Саврасова Сергія Івановича
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тно в Україні: пошукові експедиції і в наш час про
лежують знаходити рештки тіл загиблих героїв і 
Деоепоховувати їх у братських могилах. В березні 2001 
шсу в самому центрі Києва, в парку Т.Г.Шевченка 

Найдено і знищено саперами понад 700 снарядів та 
мін останнього лихоліття. В сучасній літературі події 
буремної пори 1943 року викладені не достатньо ви
черпно. Ми не заперечуємо провідної ролі командува
ча 1-м Українським фронтом генерала армії М.Ф.Вату- 
тіна, командувача 38-ої армії генерал-полковника 
К.С.Москаленка, стрімких дій танкістів П.С.Рибалки 
та Кравченка, а також інших командирів військових 
з'єднань, що визволяли столицю України від німецько- 
фашистських загарбників. Але на наш погляд, постать 
командувача 60-ю армією Івана Даниловича Черняхов- 
ського в експозиціях київських музеїв недостатньо 
висвітлена, хоча місто і надало йому трішки шани на 
сучасних шпальтах історії. На його честь, неподалік 
станції метро "Нивки" названо вулицю, на початку 
якої у 1954 р. на будинку встановлена меморіальна 
дошка, та бронзовий барельєф (поцуплений в наш час 
сучасними вандалами). На Повітрофлотському прос
пекті 28, на території Академії Збройних Сил України, 
стоїть пам"ятник-погрудця одного із видатних полко
водців П світової війни, вірного сина українського на
роду. В школі № 204 /Дарниця/ діє музей 60-ї армії на 
громадських засадах. Члени молодіжно-юнацького 
клубу "Досвіт" Всеукраїнської спілки краєзнавців ра
зом із ветеранською організацією 60-ї армії на протязі 
двох останніх років займалися висвітленням "білих 
плям" історичних подій осені 1943 року.

Концептуально ідея визволення Києва від німецько- 
фашистських загарбників з півночі стрімким фланго- 
им ударом, була розроблена в штабі 60-ї армії і дове- 

дена Д° ставки Верховного Головнокомандувача та Ге
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нерального штабу Черняховським, де вона відпрацьо
вувалась фахівцями і 24 жовтня 1943 року з деякими 
змінами і доповненнями, у вигляді "Директиви" була 
надіслана М.Ф.Ватутіну як "Наказ" для головного нап
рямку військової операції по визволенню столиці Ук. 
раїни1. У воєнній науці, відомо,що наступаюча сторона 
має успіх тоді, коли вона за чисельністю та озброєніс
тю у тричі перебільшує ворога. Коли цим правилом, ві
домим ще за часів "римських цезарів" нехтують, діє 
так званий "героїзм" і ллється дуже багато крові. З пог
ляду сьогодення ми переосмислюємо події воєнних ча
сів. Великих втрат зазнала Червона Армія під час "Бит
ви за Дніпро і визволення Києва". Але стрімкий наступ 
1-го Українського фронту, форсування Дніпра, великі 
втрати, які зазнали війська, були спричинені завданням 
не дати німцям змоги завершити будівництво "Східно
го валу" - системи оборонних споруд з фашистських 
військ уздовж всього правого берега Дніпра, яка на той 
час була у розпалі, а часу - з погляду командування 
Вермахту - на форсування такої великої ріки за воєн
ною наукою потрібно було 30-40 діб2.

У Центральному архіві колишнього Міністерства 
оборони СРСР зберігається документ "Бойове пові
домлення" із штабу 75-ої гвардійської Бахмацької стрі
лецької дивізії, яка у складі 60-ї армії форсувала Дніп
ро в районі населеного пункту Ясногородка / фонд 
1213, опис 1, справа 14, лист 25 № 93/ від 22 вересня 
1943 року: " В 6.00 6 -та рота 212 стрілецького полку, 
скориставшись підручними засобами, форсувала 
р.Дніпро південніше Ясногородки, де негайно обкопа
лися. В 7.15 по Дніпру із Києва йшов пароплав "Мико
лаїв 300", що тягнув баржу, завантажену інженерним 
реманентом / лопати, сокири, колючий дріт, ящики із 
цвяхами тощо/ із робочою командою та 10 охоронця
ми. З лівого берега він був обстріляний підрозділами
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712 стрілецького полку, на що відповів кулеметним та 
мінометним вогнем і повернув до правого берега, де 
обкопалася 6 -та рота, щоб висадити робочу команду. 
Скориставшись з цього, бійці 6 -ї роти перебили охоро
ну і захопили пароплав разом із баржею". Протягом 
кількох днів пароплав використовували для переправи 
підрозділів 75-ї гвардійської Бахмацької стрілецької 
дивізії генерал-майора В.А.Горішного3.

У нашій державі є пам"ятна дата, яку щороку свят
кують Збройні сили незалежної України - 3 листопада. 
Це - День ракетних військ і артилерії і День інженер
них військ. Вона пов"язана з подією, що увійшла в іс
торію Другої світової війни як Київська наступальна 
операція 3-13 листопада 1943 року.

Побудована в 1964 р., Київська водойма поглинула 
своїми водами місцевість, якою вона була тієї буремної 
пори. Сьогодні її можна побачити лише на старій кар
ті. Немає с.Сваром"є, що було під Лебедівкою, від яко
го починалася розмежувальна лінія дій між 60-ю та 38- 
ю арміями. Славутич розділяли чисельні острови із 
протоками. Від устя р.Ірпінь біля с.Казаровичі широка 
пойма на правому березі поступово звужувалася в нап
рямі Вишгорода і становила трапецію, найбільша сто
рона якої від Дніпра до схилів сягала 6 -8  км, а наймен
ша - З км. Після форсування Дніпра під Лютіжом ос
новними частинами на плацдармі були 167 стрілецька 
дивізія у складі 38-ї армії та 121 стрілецька дивізія у 
складі 60-ї армії4.

За директивою ставки від 24.10.1943 р. головний 
напрям удару 1-го Українського фронту для визволен
ня Києва мав здійснюватися із Лютізького плацдарму. 
Датою початку наступу визначено 3 листопада 1943 
року. До цього ч асу ,таємно від ворога, необхідно було 
провести перегрупування військ і збільшити їх чи
сельність в смузі наступу: в піхоті - втричі, в артилерії
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- у 4,5, в танках - у 9 разів. Основні війська 60-ї армії 
генерал-лейтенанта Черняховського мусили діяти ца 
фланзі головного напрямку, між річками Ірпінь Та 
Здвиж до Білогородки, захищаючи основні з'єднання 
фронту від ворожих нападів. Війська 38-ї армії гене
рал-полковника Москаленка і танковий корпус Крав
ченка, разом з іншими окремими військовими частина
ми, одержали завдання звільнити Київ до 7 листопада 
1943 року. Інші частини, які знаходились на Букрин- 
ському плацдармі та в районі Полісся, бойовими діями 
відволікали ворога від головного напрямку.

В короткий час, майже перед наступом, інженерні 
частини 60-ї армії полковника З.А.Концевого навели 
додаткову переправу, і на Лютізький плацдарм було 
перекинуто велику кількість артилерії, танків, піхот
них та кавалерійських з'єднань. На широкій поймі 
війська розосереджувались, займали бойові позиції, 
маскувалися5.

З листопада 1943 р. о 8 год. ранку з командного пун
кту під Ново-Петрівцями Ватутін спостерігаів за діями 
артилерії, 416 гармат, мінометів, реактивної артилерії, 
що були на кожному кілометрі фронту в напрямі голов
ного удару, вщент знищили першу лінію оборони ні
мецько-фашистських військ, і два кілометри наступу 
радянські війська не зустріли серйозного опору. Про
рив був здійснений у смузі 10 км. Війська 60-ї армії 
прорвали лінію фронту в смузі 18 км і вийшли на ру
біж Буда-Бабинецька - Катюжанка. Отямившись, нім
ці організували сильний опір і наступ уповільнився. 
Партизани, що діяли на території Бородянського райо
ну, узгоджували свої дії за лінією фронту із наступаю
чими військами, виводячи з ладу військову техніку, яку 
німецьке командування перекидало на напрям голов
ного удару Червоної Армії*.

У ніч на 5 листопада 1943 р. командування фронту
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ело в дію 3-ю гвардійську танкову армію. Нічна "пси- 
в? на» атака танкістів із ввімкненими сиренами вдалася, 
уранці, подолавши останню оборону ворога й обійшов
ши Київ з заходу, гвардійці Рибалки перерізали шосе на 
Житомир і повели наступ у напрямі Василькова та Фас
това. Війська генерал-полковника Москаленка, танкісти 
Кравченка разом із частинами другого ешелону 60-ї ар
мії , які вводились у прорив із Лютізького плацдарму, 
уранці 6 листопада 1943 року визволили столицю від ні
мецько-фашистських загарбників4.

При форсуванні Дніпра і визволенні Києва Червона 
Армія зазнала великих втрат. 17,5 тис. бійців і коман
дирів 1-го Українського фронту за воїнську звитягу і 
героїзм були нагороджені орденами та медалями. З 6 6 8  
Героїв Радянського Союзу, які воювали у складі фрон
ту при форсуванні Дніпра і визволенні столиці - 306 це 
бійці та командири 60-ї армії Черняховського. Із 65 вій
ськових частин та з'єднань 1-го Українського фрнту, 
які дістали почесну назву Київських - 10 із складу 60 
армії. Тодішній адміністративний кордон міста почи
нався за заводом "Більшовик" і частини та з'єднання 
другого ешелона 60-ї армії, які були введені у прорив 
в напрямку Пуща-Водиця, Нивки, Святошин, а саме 
121 Рильсько-Київська стрілецька дивізія, 141 Київ
ська стрілецька дивізія, 218 Київська стрілецька диві
зія, 226 Глухівсько-Київська стрілецька дивізія / діяла 
разом із частинами 3-ї гвардійської танкової армії/, 232 
Сумсько-Київська стрілецька дивізія, 908 стрілецький 
пол.к, що був приданий на час визволення 240-й Київ
ській стрілецькій дивізії З 8 -ї армії, 17 гвардійська Ки- 
>вська артилерійська дивізія прориву, 59 окремий Київ
ський танковий полк, 150 окрема ЇСиївсько-Коростен- 
ська танкова бригада, окремі частини 148 Чернігівської 
стрілецької дивізії та 1-ї гвардійської Глухівської арти- 
сріиської дивізії прориву6. В наказі Верховного Го
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ловнокомандувача від 6  листопада 1943 року, разом і3 
іншими частинами, що визволяли столицю України 
були відзначені частини та з'єднання 60-ї армії гене! 
рал-лейтенанта І.Д.Черняховського.

Стрімкий злет полководця, сина свого народу, найта- 
лановитішого й найосвіченого вояки Другої світової вій
ни, який за своє життя не програв жодної битви з воро
гом, закінчився у 38 років на перехресті доріг, у Східній 
Прусії 18 лютого 1945 року. Помираючи на руках свого 
ад"ютанта, він так і не дізнався про підписаний напере
додні Указ про присвоєння йому військового звання 
Маршала. Загиблим військові звання не присвоюють7.

На межі тисячоліть, напередодні 57 річниці визволен
ня столиці України від німецько-фашистських загарбни
ків , юні краєзнавці Київського клубу "Досвіт" Всеукра
їнської спілки краєзнавців разом із ветеранами тих бу
ремних часів здійснили експедицію "Пам"ять" місцями 
бойових дій похмурої осені 1943 року. В селищі Бабинці 
Бородянського району зустрілися із одним з двадцяти 
тисяч активних бійців партизанського руху Київщини, 
на той час чотирнадцятирічним школяром, а зараз си
вим ветераном Володимиром Петровичем Зінченком 
партизаном-зв"язківцем, самим наймолодшим учасни
ком Київської наступальної операції. На 160-кіломет- 
ровому марші минулих визвольних боїв, під час зустрі
чей із школярами та ветеранами області у ритуалах 
покладання квітів і вінків до монументів, на стихійних 
урочистих мітингах, де дідусі ділилися спогадами сво
єї воєнної юності, утверджувалася думка - народ, який 
знає своє минуле, зберігає і шанує свої традиції - непе
реможний.

1
2

Шарипов Л. Черняховський М., 1978.
Шевчук Я.В., Малаховсысий В.С., Соколов В.В.. "Битва за
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оо Визволення Києва та Київської області” // Київщиноз- 
иавство- Вил. 1. К., 2001.

З Кузьмич В. Это было под Києвом \\ Рабочая газета. 
77 10.1970.
” 4 сЪЭ Т.4. Киевская наступательная операция. СБЭ. - М., 1976. 
^4. “ С.481.

5 Архів ветеранської організації 60-ї армії.
6 Виктор Смирнов. Жизнь и смерть маршала Черняховского. 

\\ "Гласность”, 2000. - № 5.

Мех О .А . (Київ)

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ I 
РОЗРОБКИ В УКРАЇНІ 

(на сучасному етапі)

Фармацевтична промисловість України - це та сфе
ра діяльності, яка не тільки спроможна зберегти здо
ров'я нації, а й бути фундаментом, на якому можна 
створити економічно розвинену державу. Вивести Ук
раїну на рівень розвинених держав можливо виключно 
з допомогою її власної, високотехнологічної, конку
рентоспроможної на світовому ринку продукції. Ос
новну ж масу ліків, які виробляються українськими 
підприємствами, становлять застарілі "генерики", а це 
значно дешевші й відповідно не самої високої якості 
препарати - "двійники" іноземних оригінальних препа
ратів, термін патентного захисту в фірм розробників на 
які вже закінчився. А тому з такою продукцією україн
ський виробник навряд чи зможе конкурувати із світо
вими фармацевтичними транснаціональними корпора
ц ію »  вклаДають У науково-дослідні розробки 
^НДР) мільярди доларів щороку.

Наявність своїх оригінальних препаратів, крім вихо- 
ДУ на найкращі ринки збуту, дає можливість монополії
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на цю продукцію. Користуючись монопольним правом 
на продукт, яке гарантовано патентним законодавс. 
твом, фірма розробник підтримує досить високі ціНи 
на лікарські препарати. В ціну оригінального медика, 
менту додатково закладено: майбутні витрати на фі. 
нансування нових розробок та клінічні іспити, навчан
ня лікарів і фармацевтів, витрати на спостереження за 
препаратом на початковій стадії виходу його на ринок 
та дослідницьке обладнання. Тобто заздалегідь вирі- 
шується гостре питання механізму фінансування НДр. 
Навіть у випадках, коли останнє й процес дослідження 
деяких оригінальних препаратів з причин виявлення 
негативних факторів, які роблять їх або неможливими 
до впровадження, або вони виявляються гіршими за 
вже існуючі аналоги, потрібно терміново згорнути, 
незважаючи на те, що вкладено великі кошти. Збитки 
знову ж таки покриваються за рахунок існуючих вда
лих оригінальних медикаментів.

Крім виходу на світові ринки (тобто питання прести
жу виробника і країни) та можливості створювати вели
ку додаткову вартість у ціні (високі прибутки), оригі
нальні ліки - це ще й гарантована сучасна висока якість 
продукції. Тому що виробники "дженерикових" препара
тів у більшості випадків виробляють їх за своїми власни
ми технологіями. Адже фірма - розробник вказує в па
тенті лише приблизну схему синтезу хімічної речовини 
(точну схему передають тільки у випадках заключения 
ліцензійної угоди), яка нерідко досить віддалена від ори
гінальної. До того ж для випуску "дженерикових" препа
ратів потрібні менші обсяги експериментальних даних, а 
замість клінічних звітів -копії друкованих статей про іс
нуючий досвід клінічного застосування "двійника". Та
ким чином, без дотримання точної оригінальної техно
логії виробництва і при відсутності довгострокових кл1' 
нічних досліджень інколи виробляється хімічно еквіва-
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нтний, але не сучасний препарат з певними терапев
тичними недоліками.

На відміну від Заходу в Україні більша частина фар
мацевтичних НДЦКР проводиться державними науко
вими закладами, а це в основному бюджетне фінансу
вання. Крім того, заводи, що перейшли у приватну 
власність спроможні витрачати на фармацевтичні 
НДДКР не більше 3% від обсягу реалізації своєї про
дукції- За відсутністю вільного оборотного капіталу та
кож ведуть боротьбу за державні замовлення. Таким 
чином, ситуація склалася така: розробки та пріоритети 
є, а достатнє фінансове забезпечення відсутнє. Але 
постає питання чи можна проблему фінансування вип
равити найближчим часом?. На нього можна відповіс
ти лише переглянувши сучасну ситуацію в галузі. Роз
глянемо теперішній стан українських фармацевтичних 
підприємств й один з напрямків їх наукового співробіт
ництва, а саме з вищими медичними учбовими закла
дами, і перспективи їх співіснування.

Нині в Україні функціонують близько 180 підпри
ємств різної форми власності (державних та приватних), 
що мають ліцензії на виробництво лікарських засобів (у 
1991 р. було лише 50 таких виробників). На теперішній 
час фармацевтична промисловість України виготовляє 
близько 1300 лікарських препаратів і залишається не зва
жаючи на зменшення обсягів збуту, прибутковою (серед
ній рівень прибутку становив у 1998 р. 29%).

Фармацевтичних підприємств які мають можливос
ті проводити наукові НДДКР або вкладати у них кош
ти існує трохи більше двох десятків (див. табл). Розта
шовані вони в основному у Києві й Харкові. Обидва 
Міста мають могутні науково-промислові фармацев
тичні комплекси, які виробляють більше половини всі- 
^  відповідної продукції. В 1997 р., у першу п'ятірку 
ходили Київські підприємства - ФФ "Дарниця", AT
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"Київмедпрепарат", АТ "Фармак", AT "Борщагів. 
ський ХФЗ" а також Харківська ФФ "Здоров'я", g 
1998-2000р.р. (з приростом обсягів виробництва, у 
цілому по галузі в 6,5%) перших чотири місця займа
ли ті ж самі київські підприємства. І хоча в Києві зна
ходяться найбільші фармацевтичні підприємства, 
Харків вважається фармацевтичною столицею Украї
ни. Адже в ньому розташовані Національна фарма
цевтична академія, Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації, Харківський державний ме
дичний університет, Медична академія післядиплом- 
ної освіти, Державний науковий центр лікарський за
собів (ДНЦЛЗ), 13 науково-дослідних інститутів ме
дичного профілю, 6  фармацевтичних підприємств 
близько 1000 аптек. А  науковий фармацевтичний по
тенціал міста становлять 300 кандидатів, більше 100 
докторів наук та 25 академіків. Ученими Харкова 
розроблено й впроваджено більше 300 лікарських за
собів, 30% усього асортименту медикаментів вироб
ляється саме у цьому місті.

І хоча більшість заводів по Україні досить швидко 
подолали відсталість у асортименті та обсязі вироб
ництва продукції, говорити про серйозну конкурен
цію між вітчизняними виробниками ще рано, бо вони 
виробляють не більше половини медичних препара
тів, необхідних для задоволення попиту на внутріш
ньому ринку. До того ж  важливо наголосити, що п'ять 
найпотужніших фармацевтичних підприємств вироб
ляють більше ніж 60% загального обсягу лікарської 
продукції. А це означає їх певну монополію. Крім 
того існує проблема сировини. AT "Фармак" 70% її 
отримує з Росії, 10% - з інших країн і тільки 20% - на
ціонального походження. Харківське AT "Здоров'я" 
теж працює в основному на російській сировині.
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В Україні діють наукові установи, що проводять 
дослідження і розробку оригінальних фармацевтичних 
препаратів, нових хімічних сполук, та заклади, які дос
ліджують існуючі препарати, вивчають їх дію, ефек
тивність, безпеку, тобто виконують відповідну клініч
ну практику, яка необхідна, щоб лікарський засіб було 
впроваджено у виробництво. Всі ці установи працю
ють під патронатом таких відомств, як Міністерство 
охорони здоров'я, Академія медичних наук, Національ
на академія наук і Міністерство освіти і науки. Співро
бітництво українських виробників з даними організа
ціями вирішує багато проблем з власними науковими 
розробками на власних підприємствах.

Українська медична освіта й наука представлена та
кими визнаними в Європі та світі центрами, як Харків
ська Національна фармацевтична академія, Львівський 
державний медичний університет ім. Данила Галиць
кого, Національний медичний університет ім. академі
ка О.О.Богомольця, а також Дніпропетровською, Іва
но-Франківською, Буковинською, Тернопільською ака
деміями й іншими не менш відомими установами. 
Сьогодні це сучасні багато профільні навчальні закла
ди з великою кількістю факультетів і кафедр. За роки 
існування, (а деякі з них відсвяткували свої 100  та на
віть 2 0 0 -річчя) вони зробили вагомий внесок в україн
ську й світову медичну науку, підготовку оригінальних 
медичних препаратів, технологій лікування багатьох 
хвороб. Налагоджені та підтримуються плідні зв'язки з 
науковими центрами Європи й Америки.

Враховуючи значний науковий потенціал україн
ських закладів вищої медичної освіти, національні за- 
води-виробники фармацевтичної продукції мають доб
ру нагоду до співпраці та професійних виконавців сво
їх замовлень. Все, що потрібно для взаємо корисного 
існування, - це сумлінне виконання договірних умов:
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науковим установами необхідно вчасно та якісно про
водити дослідження, а виробникам вчасно та в повно
му обсязі розраховуватися за власні замовлення, дані 
питання мають стати пріоритетними й виконуватися за 
будь-яких умов для всіх сторін без винятку. Крім цьо
го потрібна підтримка держави (хоча б певний час) по
датковими та іншими пільгами. А зважаючи на те, що 
більшість наукових закладів та меншість виробників 
мають державну форму власності, тобто бюджетне фі
нансування, держава повинна також чесно дотримува
тися правил співробітництва з ними.

Проблема фінансування наукових розробок для фар
мацевтичних компаній-виробників стоїть на одному з 
перших місць, оскільки тільки постійне впровадження 
комерційно вдалих нових, оригінальних фармацевтич
них продуктів дає монополію на збут, а відповідно й 
місце лідера та нові прибутки - тобто те, чого прагнуть 
усі корпорації.

Одним з виходів із складної економічної ситуації є 
виробництво власних оригінальних препаратів з висо
кою часткою добавленої вартості та патентного захис
ту (тобто монополією на виробництво). Для цього пот
рібне більш тісне співробітництво з виробничим капі
талом і науково-дослідницькими організаціями або як 
варіант кооперації - утворення підприємствами та ви
щими учбовими закладами технологічних парків. Так, 
проект програми "Фармація-2005", визначає одним з 
пріоритетних напрямків розвитку української фарма
цевтики "Інтеграцію виробничого, комерційного, фі
нансового й наукового потенціалу галузі". Потрібно 
відзначити, що на сьогодні українські підприємства 
мають можливість для такого співробітництва, оскіль- 
1013 1 січня 2 0 0 0  р. вступив у силу підписаний прези
дентом закон України №991-XIV "Про спеціальний ре
жим інвестиційної та інноваційної діяльності техноло

149



Історія України:

гічних парків".
Даний закон визначає технологічний парк (техно

парк) як юридичну особу або об'єднання юридичних 
осіб на основі договору про спільну діяльність, основ
ною метою якої визначається реалізація інвестиційних 
та інноваційних проектів, виробниче впровадження на- 
укомістких розробок, високих технологій і продукції, 
конкурентоспроможної та світових ринках. Інновацій
не виробництво, виступаючи потужним стимулятором 
науково-технічного прогресу, в багатьох розвинених 
країнах користується чималими пільгами. Закон Украї
ни "Про спеціальний режим..." передбачає повне звіль
нення технопарку від податку на прибуток, ПДВ, збору 
в Державний інноваційний фонд у ході виконання ін
вестиційних й інноваційних проектів у пріоритетних 
напрямках діяльності. Крім цього, пільги розповсюд
жуються на сировину, матеріали, обладнання та валют
ну виручку.

Це один з реальних шляхів, по якому національні 
виробники можуть спробували вийти зі складної еко
номічної ситуації на міжнародний ринок з українською 
фармацевтичною продукцією.
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Сятиня М. А . (Київ)

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СПІЛЬНИХ 
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дослідження інноваційних процесів показують, що 
кономіка України, зокрема фармацевтична галузь, 
°требує значно більших інвестиційних ресурсів, аніж
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їх здатні забезпечити власні джерела відтворення. Та
ким чином, суб'єктивно зумовлюється необхідність 
нагромадження ресурсів за участю іноземних інвесто
рів * .

Зарубіжні інвестиції можуть вкладатися у вигляді:
- іноземної конвертованої валюти;
- валюти України - при реінвестуванні в об'єкт пер

винного інвестування або в будь-які інші об'єкти інвес
тування за умови сплати податку на прибуток;

- будь-якого рухомого і нерухомого майна;
- акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також кор

поративних прав, виражених у конвертованій валюті;
- грошових вимог і прав на вимоги виконання дого

вірних зобов'язань, які гарантовані відомим банком і 
мають вартість у конвертованій валюті;

- будь-яких прав інтелектуальної власності, вар
тість яких виражена у конвертованій валюті, включаю
чи легалізовані в Україні авторські права, права на ви
находи, корисні моделі, промислові взірці, товарні зна
ки, ноу-хау тощо;

- прав на здійснення господарської діяльності, зок
рема, прав на використання надрів і природних ресур
сів, вартість яких виражена у конвертованій валюті;

- інших цінностей у відповідності із вітчизняним за
конодавством 2.

Іноземні інвестиції в Україні захищаються держа
вою і не підлягають націоналізації. У випадку зміни ін
вестиційного законодавства за вимогою зарубіжного 
інвестора на протязі 10  років з дня набуття чинності та
ких змін застосовуються гарантії закону, який діяв на 
момент внесення інвестицій. Якщо капіталовкладення 
здійснюються у відповідності з державними програма
ми розвитку пріоритетних галузей економіки, соціаль
ної сфери та регіонів, то може встановлюватися пільго
вий інвестиційний чи іншої господарської діяльності
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ейСИМ. У випадку припинення інвестиційної діяльності 
Рубіжний вкладник має право на повернення своїх ін- 
3 естипій у повному обсязі як у натуральному вигляді, 
так і У вигляді валюти капіталовкладень. Іноземним ін
весторам, згідно чинного законодавства, гарантується 
негайний і безперешкодний переказ за кордон їхніх при
бутків та інших коштів в іноземній валюті, але після 
сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Зарубіжні капіталовкладення можуть реалізовувати
ся у таких формах:

- набуття прав на користування землею і природ
ними ресурсами як самостійно, так і за участю вітчиз
няних юридичних і фізичних осіб;

- придбання рухомого та нерухомого майна;
- створення підприємств зі стовідсотковою інозем

ною участю або придбання діючих підприємств у пов
ну власність;

- пайова участь у  підприємствах, які організуються 
спільно з вітчизняними юридичними і фізичними осо
бами;

- набуття інших майнових прав.
Найпопулярнішою формою іноземного інвестуван

ня в Україні є організація фірм із зарубіжними інвести
ціями, що більше відомі під назвою "спільні підпри
ємства" 3. Цей вид зовнішньоекономічної співпраці 
грунтується не на короткотермінових ринкових тран
сакціях, а передбачає значні й тривалі інвестиції. 
Спільне підприємство - це одна із форм міжнародного 
співробітництва, яка є юридично закріпленою угодою 
між суб'єктами господарювання різних країн про 
створення самостійної організаційної одиниці, у  ме
жах якої партнери домовляються про часткове об'єд
нання усіх видів ресурсів, спільне виконання певних ви
дів діяльності та пропорційний розподіл прибутку та 
ризику* .
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Таким чином, характерними рисами функціонуван
ня подібних структур є:

- спільний капітал;
- спільне управління;
- спільний розподіл у певних співвідношеннях при

бутку і ризику.
При цьому партнери у разі необхідності можуть 

здійснювати додаткові вкладення тих або інших акти
вів. Спільні підприємства покликані на практиці забез
печити компенсацію слабких сторін одного із партне
рів за рахунок сильних сторін іншого. В Україні процес 
активного створення спільних підприємств розпочався 
у 1991 р. із введенням у дію закону "Про зовнішньое
кономічну діяльність". Робота підприємств з інозем
ною участю в Україні забезпечує такі переваги: постій
не оновлення продукції, котра виробляється спільно; 
насичення внутрішнього ринку високоякісними това
рами; одержання валютних обігових коштів, передових 
технологій, навичок у здійсненні маркетингової полі
тики й збуту товарів; впровадження передового менед
жменту у виробничу й комерційну діяльність 5. У галу
зі вітчизняної фармації підприємства із зарубіжними 
інвестиціями набули активного розвитку за останні ро
ки. Враховуючи високий організаційно-управлінський 
рівень, характерний для абсолютної більшості зару
біжних партнерів, фармацевтичні підприємства за їх
ньою участю можуть безпосередньо впливати на фор
мування економічного оточення, сприяти активізації 
ринкових відносин, зокрема, розвиткові конкурентос
проможного середовища, й забезпечувати реальну ді
лову самостійність на ринку. При цьому безпосередня 
зацікавленість іноземного партнера в ефективній робо
ті СП змушує його піклуватися про запровадження 
адекватних сучасним вимогам економічних принципів 
функціонування.
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Необхідно виділити три основні напрями організа- 
... СПІЛЬНИХ фармацевтичних підприємств. 

пП Перший напрям - це заснування фірм із зарубіжними
естиціями у фармацевтичній промисловості. Інозем- 

' ий партнер у такому випадку виділяє капітал і техноло- 
н а вкладом вітчизняної сторони, крім основних засо
бів та обігових коштів, є кваліфікований персонал із 
знанням місцевих обставин, зв'язок з економічними 
структурами та органами влади. Спільні підприємства у 
промисловості значно знижують вартість і термін осво
єння нових лікарських засобів, дозволяють швидко до
сягнути міжнародного рівня якості продукції. За їх допо
могою можна швидко й без значних затрат здобути дос
туп до новітніх технологій, які можна ліцензувати. 
Прикладом таких спільних виробничих фірм є україн
сько-бельгійське СП "Магік" (Харків).

Другий напрям - це організація підприємств, зарубіж
на сторона в яких продукує лікарські препарати, а віт
чизняна - просуває дану продукцію на українському рин
кові. До таких фірм належать, наприклад, українсько-у
горське СП "Гедеон Ріхтер - Укрфарм " (Київ), україн
сько-польське СП "Мост-Польфарм" (Львівська об
ласть), українсько-французьке СП "Упсамедіка Україна" 
(Київ) та інші. Включення до назви спільного підпри
ємства добре знаного фірмового знаку зарубіжного пар
тнера забезпечує успішний маркетинг товару в Україні.

Третій напрям - це створення спільних підприємств 
як об'єднань зусиль зарубіжних та вітчизняних вклад- 
ників-комерсантів (наприклад, українсько-американ
ське СП "БіоМарк" (Львів), українсько-німецьке СП 
ВВС-Лтд" (Київ), естонсько-українське СП "Оптіма- 

Фарм Лтд" (Київ).
В чисельному відношенні переважна більшість СП 

спеціалізується саме на реалізації лікарських засобів, 
то Варто розглянути їх діяльність докладніше. Особли
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вістю комерційних підприємств з іноземною участю є 
те, що за короткий період (два-три роки) вони із неве
ликих колективів виросли до значних розгалужених 
структур. Так, наприклад, СП "BBC-Лтд" починало 
власну діяльність, маючи близько десятка співробітни
ків, тоді як нині у цій фірмі задіяно понад 100 фахівців. 
На СП "Гедеон Ріхтер - Укрфарм" аналогічний показ
ник збільшився з 66 до 274 працівників. На початку сво
єї діяльності вони мали лишень одного-двох, тобто 
вкрай обмежене коло, зарубіжних постачальників, тоді 
як на сьогодні число їхніх контрагентів (іноземних та 
вітчизняних) зросло до десяти й більше (наприклад, 
СП "БіоМарк" має 20 постачальників, СП "BBC-Лтд" - 
57, СП "Гедеон Ріхтер - Укрфарм" -107...). Наступна 
характерна ознака комерційних спільних підприємств 
в Україні - це вихід на ринок із значною кількістю най
менувань лікарських засобів різних фармакологічних 
груп: СП "БіоМарк" пропонує 517, СП "Оптіма-фарм 
Лтд" - 708, СП "BBC-Лтд" - 880, СП "Гедеон Ріхтер - 
Укрфарм" -1.230 назв.

Число фірм, котрі закуповують у спільних підпри
ємств лікарські засоби постійно зростає. Так, СП "Ге
деон Ріхтер - Укрфарм" у перший рік власної діяль
ності мало 325 ділових партнерів, а на сьогодні їхня 
кількість вже складає 1.803 (отже, кількість партнерів 
зросла майже ушестеро).

Враховуючи спільні риси розвитку фармацевтичних 
підприємств з іноземними інвестиціями, можна окрес
лити типову організаційну структуру управління 
(ОСУ) такими фірмами 6.

1. ОСУ повинна бути виразною й чіткою, щоб кож
ний підрозділ спільного підприємства і кожний праців
ник усвідомлювали власне місце, функції і підпорядко
ваність.

2. ОСУ має бути економічною, тобто виконання фун'
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ональних завдань, зв'язки між підрозділами і кон- 
KU jb> за їхньою діяльністю повинні здійснюватися із 
Жменшими витратами.
в З ОСУ повинна сприяти вирішенню проблем на тих 

внях структури, на яких вони виникають, без перене
сення на вищий щабель службової ієрархії.

4. ОСУ повинна бути здатною до нових видів діяль-

5. ОСУ має бути стійкою у  часі й водночас здатною 
до самооновлення.

Вищим органом управління спільного підприємства 
є Загальні збори засновників, які обирають вищу поса
дову особу фірми - Президента, а також створюють ко
легіальний виконавчий орган - Раду директорів. Склад 
останньої формує Генеральний директор, обраний За
гальними зборами. Крім нього, до колегіального вико
навчого органу входять також керівники (директори) 
структурних підрозділів, спеціалісти та інші особи.

Серед структурних підрозділів спільного фармацев
тичного підприємства необхідно виділити відділи заку
півлі й маркетингу, реалізації, розвитку регіональної і 
роздрібної мережі, фінансовий відділ. До складу СП мо
жуть також входити відділи будівництва, транспорту, 
сервісу тощо. Подана вище типова організаційна струк
тура управління підприємства з іноземними інвестиція
ми апробована і впроваджена у практику роботи трьох 
фармацевтичних фірм, завдяки чому було розмежовано 
та визначено функції і повноваження окремих відділів та 
їхніх керівників. До організаційної структури багатьох 
спільних фармацевтичних підприємств входять товарні 
склади сучасних типів (митний ліцензійний та консигна
ційний). Проте на сьогодні відсутні положення або ж 
нормативні документи, котрі б повністю і докладно вис
вітлювали діяльність цих складів.

Подаємо узагальнені на основі аналізу Митного ко
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дексу України, постанов Кабінету Міністрів Україна 
наказів та листів Державної митної служби Україна 
матеріали, що стосуються митного ліцензійного складу 
фармацевтичного профілю7. Митний ліцензійний 
склад - це митний режим, при якому ввезені із-за кор
дону лікарські препарати та товари медичного призна
чення зберігаються під митним контролем без сплата 
митних зборів і податку на додану вартість, а також без 
застосування заходів економічної політики (ліцензу
вання) на термін зберігання, який не обмежується. 
Митний ліцензійний склад фармацевтичного профілю 
- це спеціалізований (закритий) склад, оскільки на йо
го площах передбачено зберігання лише товарів, які 
належать власнику цього складу. Для відкриття митно
го ліцензійного складу суб'єкт підприємницької діяль
ності подає відповідну заяву митниці, у зоні дії якої він 
бажає відкрити згадане складське приміщення.

Митний орган зобов'язаний розглянути подану йому 
заяву у термін 15 днів, впродовж яких перевіряється 
відповідність приміщень встановленим вимогам. У ра
зі позитивного вирішення питання фармацевтичне під
приємство перераховує митні збори ($ 500) на рахунок 
Митної служби. Після цього місцевий митний орган 
готує лист-погодження і разом з усіма потрібними до
кументами направляє до Митної служби України. Не 
пізніше місяця за дорученням фармацевтичного під
приємства видається дозвіл на право відкриття та екс
плуатації митного ліцензійного складу, термін дії якого 
(дозволу) становить один рік.

Спеціалізовані митні ліцензійні склади фармацев
тичного профілю не мають власного балансу й не одер
жують прибутків від своєї діяльності. Власник складу 
завозить товар на його- територію і, при потребі, роз- 
митнює його, сплачуючи збори й необхідні платежі ли
ше за відпущену частину товару. При надходженні то-
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у на склад його необхідно декларувати. Це здійсню- 
В ся шляхом подання до територіального митного ор- 

вантажної митної декларації, за що сплачується 
збір У розмірі $ ЗО і по $ 15 за кожний додатковий до

НЄ ІІцТчас зберігання лікарських засобів і товарів ме- 
ичного призначення на складі з ними дозволяється 

виконувати певні операції без попереднього погоджен
ня із митницею, а саме: пакування, розпакування, пере
пакування, усунення пошкоджень упаковки, заванта
ження у контейнери, підготовка до презентації та інші 
дії, в результаті яких не відбувається змін митної наз
ви,' вартісних або вагових характеристик товару, що 
зберігається. Інші ж операції, пов'язані із зміною пер
винної вартості товарів, їхніх вагових параметрів, мит
ної назви тощо, можна здійснювати винятково під кон
тролем і з дозволу митних органів. Спеціалізований 
митний ліцензійний склад є джерелом суттєвої еконо
мії обігових коштів комерційних фармацевтичних під
приємств з іноземною участю, оскільки дає можли
вість ввозити і зберігати воднораз великі партії лікар
ських засобів, а їх відпуск здійснювати частинами згід
но з укладеними угодами.

Водночас митний ліцензійний склад може бути кон
сигнаційним, тобто таким, на якому лікарські засоби і 
вироби медичного призначення зберігаються на під
ставі угод консигнації. Проте законодавством спеціаль
но не обумовлено регулювання угод консигнації. Ана- 
Л13 Цивільного кодексу України засвідчив, що окремі 
моменти консигнації регламентуються угодами дору- 
чення, комісії, схову і поставки: за угодою доручення 
повірений зобов'язується здійснити певні юридичні дії 
ВІД імені і коштом довірителя; згідно з угодою комісії 
омісіонер здійснює за винагороду і за дорученням ко- 
пнтента одну або декілька операцій від імені комін-
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тента; за угодою поставки постачальник зобов'язується 
передати покупцеві (замовнику) в обумовлені термін 
відповідний товар у власність чи оперативне управлін- 
ня; угода схову передбачає зберігання охоронцем май
на, переданого йому власником, і повернення цього 
майна в цілості .

Укладаючи угоду консигнації, постачальник товару 
(консигнант) дає доручення на організацію комісійної 
торгівлі зі складу повіреного. Консигнант визначає ре
гіон, ціну реалізації й зобов'язується своєчасно поста
чати товар в узгоджених з консигнатором асортименті 
й кількості, а також сплачувати витрати на утримання 
складу. При цьому консигнант залишається власником 
товару до надходження коштів по його оплаті. До 
обов'язків консигнатора входить підготовка складських 
приміщень, наймання працівників, ведення обліку, збе
рігання і страхування товару, підготовка його до прода
жу тощо. Нереалізований за термін дії угоди товар по
вертається власникові.

Таким чином, власник консигнаційного складу вод
ночас виступає в ролі повіреного, комісіонера, покупця 
й охоронця. В свою чергу, власник товару є довірите
лем, комінтентом і постачальником. *

* Щерба Л.В. Організаційно-економічні передумови функці
онування підприємств з іноземними інвестиціями: Автореф. дис. 
... канд. екон. наук. - Тернопіль, 1995. - 23 с.

2 Иностранные инвестиции в Украине //Посредник. - 1997. - 
№  1(140). -С . 10.

3 Гарное А., Денисов А. Совместные предприятия: Организа
ционно-экономический аспект делового сотрудничества с зару
бежными партнерами // Риск. - 1993. -№  1. - С. 19-27; Порфи’ 
ръева Е. Совместное предприятие как форма выхода на междуна
родные рынки // Бизнес-Информ. - 1995. - № 25/26. - С. 18-21; 
та ін.
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4 ррицюк Е.О. Удосконалення системи управління спільними 
приємствами: Автореф. дис. ... канд. екон. наук. - Львів, 1995.

Ш23 с.; Дач*0 Я-Я. Організаційно-економічні засади підвищення 
арктивності роботи спільних підприємств: Автореф. дис. ... 

екон. наук. - Львів, 1994. - 24 с.
5 Яновский А. Современные формы международной торгов

ли // Бизнес-Информ. - 1996. - № 20. - С. 23-28.
6 Сятиня М.Л., Гром О.Л., Громовик Б.П. Організаційно-пра

вове забезпечення роботи підприємств з іноземними інвестиціями 
в галузі фармації // Провизор. - 1997. - № 3. - С. 8-10.

/ Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1997 р., 
№ 65; Таможенное законодательство Украины: "Бизнес-папка”: 
Приложение к периодическому изданию "Ксилон-информ" / Сост. 
ВМИванце. - Харьков, 1997. - 242 с.

о Сятиня МЛ., Гром О.Л., Громовик Б.П. Правове регулю
вання роботи консигнаційних складів // Досягнення сучасної фар
мації в медичну практику: Матеріали Наук.-практич. конф., прис- 
вяч. 75-річчю Укр.ФА. - Харків, 1996. - С. 416.
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ФОРМУВАННЯ ТА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ

Пушкін B JO ., Ченцов В.В. 
(Дніпропетровськ)

Ш Л Я Х О М  ТО ТАЛ ІТА РИ ЗМ У .
З  ІСТОРІЇ В ЗА Є М И Н  РА ДЯ Н С ЬК О Ї 

ВЛАДИ ТА  УКП В 20-ті РО К И

Українська комуністична партія* почала існування 
у січні 1920 р. на з’їзді, який розпустив організації 
УСДРП - «незалежних» і проголосив програмою партії 
«Комуністичний маніфест» К. Маркса і Ф. Енгельса з 
урахуванням конкретних національних умов України1. 
Своє головне завдання УКП вбачала в тому, щоб здій
снити «вимоги національної революції» і об’єднати всі 
комуністичні сили України в єдину УКП2. На форумах 
УКП в 1920-1921 рр. неодноразово підкреслювалося, 
що українські комуністи повинні бути незалежними 
від російських, бо влада більшовиків в Україні встано
вилась за допомогою військової окупації, яка може пе-

Українська комуністична партія (УКП, укапісти), політична 
партія, утворена у 1920 році внаслідок розколу УСДРП (незалеж
них); виступала за соціалістичну радянську Україну; не здобула 
політичного впливу; під тиском Виконкому Комуністичного Ін
тернаціоналу до 1925 р. оголосила про саморозпуск, частина ука- 
пістів вступила до КП(б)У; лідери М.Ткаченко, А.Річицький; за
кордонну групу УКП очолював В.Винниченко // Універсальний 
словник-енциклопедія. - Київ: Ирина, 1999. - С.1387.
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створитися на окупацію політичну3. Не сприйняли 
!? капісти” і перехід України до непу, звинувативши 
рКП(б) У поступках дрібнобуржуазній стихії і рестав
рації капіталістичних відносин. Партія вимагала орга
нізації «Незалежного всеукраїнського центру», «Окре
мої Української Червоної Армії», «Всеукраїнського 
оаднаргоспу». У новому проекті програми УКП, підго
товленому до її III з ’їзду (жовтень 1922 р.), наголошу
валося на «неліквідованості колоніального становища 
в Україні»4. Безумовно, такі програмні установки ло
яльної опозиції не влаштовували керуючу партію. Оці
нюючи УКП як націоналістичну буржуазну організа
цію, більшовики категорично відмовлялись від співро
бітництва з нею, взявши курс на її розкол та поглинан
ня КП(б)У5.

Більшовики з часу появи УКП підключили держав
ні органи, в тому числі надзвичайні комісії, для контро
лю за діяльністю укапістів. В партійні інстанції чекіс
ти направляли зібрані ними документи УКП, складали 
доповіді про процеси, що відбувалися в середовищі 
укапістів. На засіданнях партійних комітетів обгово
рювалися питання про «заходи боротьби з укапіста- 
ми», і приймались рішення «негайно вилучити тих 
осіб з укапістів, на яких є справи...»6. Невсипний наг
ляд Державного політичного управління (далі - ДПУ) 
за членами УКП, збір компрометуючої інформації, ко
ординація дій з партійними структурами дозволяли 
властям робити наступні висновки: «організація УКП 
була дискредитована за матеріалами ДПУ». В 1923 р. 
репресії набули такого систематичного характеру, що 
А. Річицький і А. Драгомирецький від імені ЦК УКП 
надіслали ЦК КП(б)У відкритий лист з вимогами:

«І. Перегляд Вашим ЦК відношення до УКП, при
пинення політики репресій і уможливлення нам ле
гального існування не лише формально, але й в кон
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кретній роботі, налагодження співробітництва на грун_ 
ті спільності завдань у боротьбі за комунізм;

2. Амністія і припинення карних справ проти това
ришів, що потерпіли за політичну роботу як члени 
УКП, або за співчуття до неї;

3. Повернення до вищих шкіл, комнезамів та інших 
органів всіх товаришів, викинутих з них за належність 
і співчуття до УКП;

4. Формальне і фактичне допущення нашої періо
дичної преси;

5. Припинення трактування УКП як ворожої радян
ській владі партії»7.

Однак влада ніяк не відреагувала на вимоги, про
довжуючи «лінію ігнорування» УКП. Така позиція ра
дянського керівництва не зменшувала авторитет ука- 
пістів серед населення. Активізації їх діяльності спри
яли рішення ХП з ’їзду РКП(б) з національного питан
ня, особливо щодо впровадження політики «україніза
ції», котру УКП сприйняла як підтвердження правоти 
своїх поглядів й розгорнула роботу по її поглибленню, 
пояснюючи робітникам, селянам, інтелігенції, що саме 
УКП відображає їх інтереси.

Основними осередками діяльності укапістів були 
великі промислові центри: Катеринослав, Київ, Харків. 
Тут укапісти нараховували від 100 до 250 членів. Нап
риклад, укапістам вдалося організувати ряд страйків 
на заводах ім. Петровського і Леніна в Катеринославі, 
«щоб влада відчула потребу відмежуватися від Мос
кви»8. Лідери УКП вели агітацію на селі, переконуючи 
селян у тому, що їх уряд в особі Центральної Ради і Ди
ректорії вже знаходився при владі, але був скинутий 
більшовиками, а РКП(б) - антирадянська антиселян- 
ська партія. Восени 1923 р. на Катеринославщині і Ки
ївщині укапісти провели в сільради 15 своїх представ
ників9. Активною діяльністю займався в молодіжному
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еД0Вищі Т.ЗВ. УКРЮС - спілка молоді УКП, повноп- 
с gHa організація з своїм центром10. Загалом партійні 
документи і матеріали ДПУ зафіксували зростаючий 
плив укапістів і в 1924 році. ДПУ інформувало пар

тійні інстанції про всі контакти членів КП(б)У і комсо
молу з укапістами. Збереглися дані про чисельність 
укапістів у березні 1924 р. В Катеринославі централь
ний осередок, що охоплював гірничий і медичний інс
титути, нараховував 20 чоловік, в осередках Трубного і 
Брянського заводів налічувалось 23 особи.

У вересні 1924 р. в Херсонській організації УКП бу
ло 22  члени, Катеринославській - 150, Полтавській - 
55, Київській - 52, Волинській - 43 чоловіки. Тоді у Ки
єві відбулася 3-я губконференція УКП, також 1-а кон
ференція УКРЮСу. Наприкінці 1924 р. на обліку ДПУ 
УРСР знаходилося 312 членів і кандидатів УКП, 580 
«симпатиків», 80 чоловік, що належали до лівої фрак
ції, 60 колишніх учасників, які заявили про свій розрив 
з УКП, всього 1032 особи11.

Аналізуючи вплив УКП у масах, партійні органи 
України з тривогою відзначали, що «УКП стає легаль
ним центром усіх антирадянських елементів на Украї
ні». Виходячи з цього, власті розробили програму дій 
проти укапістів. У січні 1924 р. ЦК КП(б)У визначив 
курс на ліквідацію УКП як партії. Найефективнішим 
шляхом вважалась «самоліквідація через вибух з сере
дини», тобто поглиблення розколу серед укапістів за 
допомогою лівої фракції12. Посилену агітаційну й ор
ганізаційну роботу проти УКП проводили партійні й 
радянські інстанції. Політбюро ЦК КП(б)У в квітні 
!924 р. прийняло рішення не втягуватись в офіційну 
полеміку з УКП в пресі, видати спеціальну брошуру 
про УКП, призначену пропагандистам13.

і раніше, важливу роль у виконанні партійних 
Директив щодо знищення УКП відіграли органи ДПУ.
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Вони виявляли всіх членів УКП, усували їх з роботи 
дискредитували лідерів укапістів, арештовували, виси
лали за межі України, готували судові процеси. Так 
після першотравневої маніфестації 1924 р. в Катери
нославі, в якій брала участь колона укапістів чисель
ністю до 1000 чоловік, в губвідділ ДПУ було виклика
но секретаря губкому УКП Дідича, члена губкому Ков
басу, члена губкому УКРЮС Стороженка, а потім - 
членів організації Бута, Андрієвського, Матвієнка, кот
рих заарештували. У деяких укапістів відібрали під
писку про невиїзд. Після закінчення слідства справу 
було направлено до суду, який призначили на 16 липня. 
Але 4 липня в ДГГУ знову викликали Авдієнка, Дідича, 
Манжелія, Недолю, Побігайла, Стороженка і оповісти
ли під розписку про відміну суду і повернення справи 
до ДПУ. Укапістам було наказано негайно виїхати в 
розпорядження ДПУ УСРР. До Харкова перевезли 
ув’язнених Ковбасу, Бута і Андрієвського14.

Подібні дії властей викликали обурення населення, 
яке співчувало укапістам. На організованих зборах ро
бітники і селяни приймали такі звернення й резолюції: 
«Репресії над УКП вважаємо репресіями над робітни
чим класом України, а тому вимагаємо негайного 
звільнення арештованих товаришів - членів україн
ської компартії», «...вимагаємо негайного повернення 
дев’яти товаришів із заслання і звільнення з катеринос
лавського ДОПРу тринадцяти та з харківського двох 
арештованих товаришів катеринославської організа
ції» тощо15. ЦК УКП наполягав на проведенні публіч
ного судового процесу. Однак, протести укапістів зали
шилися без уваги, суд не відбувся. Політбюро ЦК 
КП(б)У ЗО липня 1924 р. вирішило недоцільним, орга
нізувати подібний процес16. ДПУ отримало наказ вис
лати активістів за межі України. Укапістів вивезли з 
Харкова до Москви, а потім - до Тюменської в ’язни-
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-17 Арешти членів УКП продовжувались і в подаль
шому- Так, 20 вересня в районі Кам’янки Катеринос
лавського округу були арештовані члени УКП Сенке
вич і Матвієнко, 29 вересня - секретар паравозного 
осередку УКП Неклеса, члени УКП Щусь і Чалик. 
ЛІТУ змушувало укапістів підписуватися під всілякими 
заявами про відмову від партійної діяльності. Наприк
лад, секретаря Катеринославського губкому Магро 
примусили дати підписку, що він не буде розповсюд
жувати друковані матеріали ЦК УКП, а буде давати їх 
на цензуру ДПУ18. Членів УКП - робітників заводу ім. 
Петровського змусили опублікувати заяву про вихід з 
УКП 19. Арештованих укапістів часто тримали під вар
тою без висунення звинувачень.

Проте ЦЇС КП(б)У незабаром переконався, що реп
ресивні акції не дають бажаного результату, не знижу
ють авторитет укапістів. Наприкінці вересня ЦК надіс
лав до губкомів партії листи рекомендації, якими в по
дальшому мали керуватися партійні інстанції:

«1. Не вживати ніяких огульних заходів, які б стави
ли УКП, особливо їх групи на заводах, в становище 
«гноблених», попереджуючи через відповідні органи 
діяльність особливо шкідливих і активних елементів. 
Підтримувати й надалі розкол в УКП.

2. Вжити заходи у зв’язку з чисткою радянських уста
нов з вилучення укапістів, тим більш, що серед них не
має навіть фахівців, які можуть бути корисними. Особ
ливо слід звернути увагу на ті установи, де укапісти мо
жуть використати матеріал для своєї діяльності.

3. У зв’язку з призивом до армії вжити заходи з ви
лучення укапістів з терчастин і недопущення їх у такі, 
не допускати виступів укапістів у клубах, на зборах, а 
У випадку виступів викривати їх дрібнобуржуазну сут
ність і контрреволюційний дух їх діяльності.

4. В пресі ніякої полеміки з укапістами не підіймати.
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5. В плані, загальних мір ЦК пропонує продовжува
ти нашу політику в галузі українізації радорганів, пар- 
троботи, клубної роботи, висуваючи комуністів-укра- 
їнців на відповідальну радянську і партроботу»20.

Пленум ЦК КП(б)У, який відбувся в жовтні 1924 р., 
схвалив курс на ліквідацію УКП і визначив, що УКП є 
контрреволюційною партією, яка використовує своє 
легальне становище для боротьби проти комуністичної 
партії і радянської влади. ЦК КП(б)У звернувся до Ви
конкому Комінтерну з меморандумом, обгрунтувавши 
необхідність розпуску УШІ. Напевно, в ЦК КП(б)У 
визріло рішення ліквідувати УКП за допомогою Комін
терну. Звідси й прагнення призупинити безпосередні 
каральні акції проти укапістів і вимоги до губкомів 
КП(б)У обмежитися кампанією у пресі по «викриттю 
контрреволюційної діяльності УКП, як одного з різно
видів петлюрівщини», надсилати до ЦК КП(б)У всі 
компрометуючі укапістів матеріали. Підтверджує це й 
догана Катеринославському губкому за надмірну ста
ранність в арештах укапістів. Справа в тому, що у ніч 
на 14 жовтня, було здійснено обшук у члена УКП ПІуд- 
рика. Разом з ним були заарештовані Щусь, Трегубов. 
15-17 жовтня в місцеве ДПУ було викликано й арешто
вано членів Катеринославського губкому УКП Магра, 
Троня, Олійника, Горяного. 19 жовтня загальні збори 
Катеринославської організації УКП у присутності чле
на ЦК УКП Речицького направили протести з приводу 
арештів у прокуратуру і губком КП(б)У. Однак це не 
зупинило подальші арешти21. Так, 3 листопада було 
притягнуто до кримінальної відповідальності члена 
УКРЮСу О.П. Погребного за розповсюдження листі
вок такого змісту: «Партія КП(б)У є шкідливо шовініс
тичною». У документі, складеному в ДПУ на Погреб
ного зазначалося: «Тип карного злочинця, крикун. Є 
виконавцем волі інших учасників. Завжди затято захи-
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шає позиції УКП»22.
На середину листопада в тюрмах перебувало понад 

,0  цленів УКП з Катеринославщини, котрі направляли 
заяви до всіх радянських і партійних інстанцій. Ось од
на з них: «За що арештовують комуністів у Німеччині 
відомо, там діє буржуазія, запобігаючи виступам кому
ністів на виборах у рейхстаг. Але за що ми, радянські 
комуністи, сидимо у в ’язницях при радянській владі - 
робітничому класу невідомо. Хто тут діє і проти кого 
йде боротьба? Ми глибоко переконані, що влада не ус
відомлює це. Бо - якщо це діє радянська влада проти 
свого класового ворога - тоді треба вияснити перед ро
бітничою масою всього світу цей факт, аби він послу
жив прикладом для інших компартій в боротьбі з кла
совим ворогом. Якщо ж ви вважаєте існування УКП 
класово ворожим і придушення нашої партії цілком за
конним, тоді придушення буржуазією всякої компартії 
е цілком законним, а отже, корисне для пролетаріату з 
точки зору такого закону: тоді взаємовідносини між 
компартіями метрополій і колоній повинні бути завжди 
і всюди ворожі.

Нас тягають за розповсюдження партійної літера
тури, нас обвинувачують за участь у Травневій і Жов
тневій маніфестаціях, як політичну партію, нас заси
лають до Сибіру, нас звинувачують у належності до 
компартії (УКП -  авт.). Яка це стаття Кримінального 
кодексу радянського законодавства? Ми вимагаємо 
змінити міру покарання і судити нас як членів УКП, 
якщо вона в цьому винна. Ми вимагаємо дати відпо
відь протягом 48 годин. При неотриманні відповіді 
чи відмови - члени і кандидати УКП чисельністю 31 
чоловік оголошуємо смертельну голодівку»23.

Дана акція ніяк не входила в плани ЦК КП(б)У. 
юлітбюро ЦК КП(б)У запросило пояснень у Катери- 
ославського губкому. Той мусив виправдовуватися
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«за недогляд... за комуністами ДПУ, які сильно ф0р. 
сувапи цю справу». Постановою від 14 листопада 
1924 р. Політбюро ЦК КП(б)У визнавало недоцідь. 
ність масових арештів до вирішення питання про 
УКП в Комінтерні. Була схвалена кампанія в пресі ц0 
дискредитації укапістів. Звернено увагу на підбір 
компрометуючого матеріалу для підготовки судових 
процесів над членами УКП. Спеціальна комісія Цк 
КП(б)У, до складу якої входив голова ДПУ України
В.А.Балицький, переглядала справи, що були заведені 
на укапістів, і багатьох з них звільнила з ув’язнення24. 
28 листопада Політбюро ЦК КП(б)У розпорядилось 
звільнити арештованих в Катеринославі укапістів-ро- 
бітників25. Разом з тим це зовсім не означало, що вла
да відмовилась від застосування репресивних акцій 
взагалі. Мова йшла про недопустимість арештів, що 
викликали великий громадський резонанс.

Однак ставку ЦК КП(б)У робив все ж таки на Ко
мінтерн. Після ряду засідань комісії Комінтерну, яка 
розглядала заяви ЦК КП(б)У, ЦК УКП і бюро лівої 
фракції УКП, президія виконкому Комінтерну прийня
ла рішення про розпуск УКП та її лівої фракції. Для 
визначення критеріїв і порядку прийому колишніх чле
нів УКП у більшовицьку партію Виконком Комінтерну 
рекомендував створити комісію з представників ЦК 
КП(б)У і ЦК УКП26. До складу комісій на місцях 
обов’язково входив представник ДПУ. ДПУ система
тично інформувало партійні інстанції про тих, хто за
лишився на старих позиціях, а хто з укапістів відмо
вився від лінії ЦК УКП. У випадку продовження ука- 
пістами боротьби з КП(б)У передбачались репресивні 
міри впливу27.

Таким чином, план влади спрацював. Домігшись 
розколу УКП і протиставивши діяльність лівої фракції 
УКП ЦК УКП, ЦК КП(б)У виніс на розгляд Комінтер-
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v необхідний матеріал, компрометуючий УКП, і до- 
яг потрібного рішення. Формально УКП розпустив 

IV з’їзд партії, що відбувся у Харкові 1-4 березня 
1925 року. 6  березня Політбюро ЦК КП(б)У доручи
ло комісії по прийому в партію колишніх членів УКП 
завершити роботу протягом місяця28.

В  подальшому члени УКП - і ті, хто вступив до 
КП(б)У, і ті > х т 0  залишився поза лавами останньої, 
знаходились під пильним наглядом ДПУ. Відомство 
надавало керівним органам повідомлення про будь- 
які об’єднання укапістів, нелояльні висловлювання 
на адресу офіційної політики держави, з найменшого 
приводу арештовувало і репресувало укапістів.

Таким чином, у 1925 р. в Україні припинила існу
вання остання офіційно діюча, опозиційна владі полі
тична партія. Найближча до платформи правлячої 
партії, УКП декілька років виконувала роль «фігово
го листка», прикриваючи однопартійний політичний 
режим. Власті не приховували свого справжнього 
ставлення до укапістів, демонструючи політику «ба
тога і пряника». З одного боку, ЦК КП(б)У задоволь
няв прохання про фінансові субсидії УКП, враховую
чи її нечисленність і непопулярність29. З іншого, 
більшовики зробили все, щоб дискредитувати укапіс
тів в очах громадськості. Коли в умовах політики «ук
раїнізації» вплив УКП вийшов з-під контролю 
КП(б)У, почалися масові репресивні акції щодо чле
нів УКП. Переконавшись в їх незначних результатах, 
влада використала випробуваний на інших політич
них супротивниках метод розколу і компрометації. В 
Даному випадку як знаряддя реалізації політики 
правлячої партії було використано апарат Комінтер
ну. В подальшому, усвідомлюючи небезпеку впливу 
нндіональних ідей УКП на населення України, власті 
е ВипУскали з-під контролю колишніх укапістів, ці

171



Історія України:

леспрямовано піддавали їх репресіям.
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Скляренко Є.М .Київ)

ЧИСТКИ І П Е Р Е В ІР К И ^  ПРАВЛЯЧІЙ  
КОМУНІСТИЧНІМ  П АРТІЇ 

ТА ЇХ  НАСЛІДКИ

Останнім часом у періодичних виданнях все рідше 
зустрічаються матеріали, пов'язані з тяжкою спадщи
ною недалекого радянського минулого - репресіями 
проти безвинних в абсолютній своїй більшості пред
ставників інтелігенції, робітництва, селянства, вій
ськовослужбовців, партійних, радянських працівни
ку тощо.
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Початок репресій, як це вже доведено, припадає на 
перші місяці радянської влади, а не на середину 20-х 
років, як це зазначалося у відповідних рішеннях вищих 
державно-політичних інстанцій. Хоч піком вважається 
середина 30-х років, це не означає, що в інший час, за 
своїми масштабами, вони були меншими. їх зміст, нап
рямки, чисельність тих, хто постраждав, залишалися 
вражаючою. Яскравий приклад - наслідки насильниць
кої колективізації, коли тисячі родин, зарахованих д0 
так званих куркулів, а насправді чесних сільських тру
дарів, були видворенні з своїх осель, вивезені В МІСЦЯ 
де не було умов для нормального життя, де вони гину
ли від холоду й голоду. Тисячі сімей розпалися, діти за
лишилися сиротами, ніхто цих втрат не підраховував, й 
зробити це майже неможливо.

Глибоке осмислення трагічних сторінок нашої істо
рії, науково обгрунтовані висновки - важливе завдання 
істориків, політологів, правозахисників і в цьому нап
рямку вже чимало зроблено, особливо після відомого 
Закону Верховної Ради України від 17 квітня 1991 р. 
"Про реабілітацію жертв політичних репресій на Укра
їні". "Верховна Рада, - наголошувалося в ньому, - ...вва
жає, що реабілітація жертв політичних репресій по
винна охоплювати увесь період після 1917 року до мо
менту набрання чинності цим Законом і поширювати
ся на осіб, необгрунтовано засуджених за цей час суда
ми Української РСР або репресованих на території рес
публіки іншими державними органами в будь-якій 
формі"1.

На прикладах численних фактів з життя України, 
тих далеко не остаточних узагальнень, які зроблені, 
можна пересвідчитися, що це час - один з найтяжчих 
періодів її історії. Змінювалися організаційно-правові 
форми і методи дій каральних органів (ОДПУ, НКВС, 
суд, прокуратура тощо), але зміст поняття боротьби з
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« гожими проявами" продовжував залишатися нез- 
^нним. Щоправда, в становищі суспільства, громад- 

М1 ^політичному житті відбувалися зрушення, які 
вимушували вище політичне керівництво країни вно- 
%  певні корективи, підводити під них законодавчу 
базу, однак суть репресивної політики сталінізму зали
шалася незмінною. Продовжували активно діяти "трій
ки", "особливі наради", "двійки", судові інстанції, рі
шення яких не викликалися мирним будівництвом, не 
відповідали принципам законності і моралі цивілізова
ного суспільства. Не допомагала цьому й зміна назв де
яких установ, зокрема, реорганізація НКВС у 1934 р., а 
ще раніше (1922 р.) утворення замість Надзвичайної 
комісії ОДПУ. В основі їх дій лежали адміністративно- 
командні методи, застосовувані проти політичних про
тивників, рядових громадян. Звуження компетенції ор
ганів держбезпеки, НКВС, інших каральних органів, 
носило формальний характер, на практиці не залиша
лося сфер життя, до яких вони б не втручалися, оскіль
ки їх діяльність завжди пов'язувалася з політикою 
правлячої партії. Після вбивства С.Кірова і прийнятих 
ВЦВК СРСР в 1934 р. постанов, вони стали для них 
найсумнішим періодом, коли сотні тисяч ні в чому не
винних людей були знищені. Багато років ведуться 
дискусії з приводу кількості загиблих, та остаточних 
документально підтверджених цифр ніхто не називає, 
хоч різниця між тими, що наводяться, величезна.

Оцінка життя мільйонів радянських людей середи
ни 30-х років минулого сторіччя добре відома. Є в ній 
багато позитивного, але й не менше суб'єктивного, 
привнесеного "простими відповідями", приготованими 
на політичній кухні і розтиражованих на мітингах, по 
Радіо, телебаченню. На жаль, копітка праця дослідни
ків по збиранню, узагальненню і ретельному аналізу 
фнктів, об'єктивна оцінка того, що відбувалося в Укра
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їні в той надзвичайно складний період, наукові виснов
ки, далеко не всім потрібні. Прослідкуємо це на прик
ладах, відзначивши, що велику роботу в цьому плані 
здійснювали не тільки відповідні органи, а й науково- 
документальний журнал "З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД. 
КГБ", що видається з серпня 1994 р. Головною редак
ційною колегією науково-документальної серії книг 
"Реабілітовані історією", Інститутом історії України 
НАН України, Службою безпеки України, Державним 
комітетом архівів України, Всеукраїнською спілкою 
краєзнавців.

Одну з перших загальних цифр репресованих в Ук
раїні в 1935-1938 рр. у друкованих виданнях було наз
вано в статті Г.Ковіуна, Ю.Данилюка, В.Войналовича 
в книзі "Реабілітовані історією"2. Тривалий час вона 
наводилася в багатьох інших публікаціях. В.Ніколь- 
ський у статті "Статистика політичних репресій 1937 р. 
в Українській РСР"3 відзначає, що за підсумковою таб
лицею, складеною НКВС у тому році, до кримінальної 
відповідальності за політичними (?) статтями Карного 
кодексу УРСР було притягнуто 159708 осіб4. Водночас 
він відзначає: частка репресованих у Донецькій облас
ті становила 17% населення, в Київській - 13,5, Дніп
ропетровській - 10,7, Вінницькій - 10,5, Харківській - 
9,45 і т.д. Звідки взято процентне відношення до за
гальної кількості населення, невідомо. Згідно даних 
перепису 1932 р., які він наводить, Київська область 
мала 5098241 чол. населення, а заарештовано 21374. 
Адже лише 1% це 50982 (?), а 13,5 - 688257 (!!).

Репресивний гніт відчували різні верстви населення 
України. До уваги не приймався ні вік, ні службове ста
новище, ні участь у боротьбі за встановлення і зміц
нення радянської влади. Втрати відчутно знекровлюва
ли суспільство, посилювали недовіру до владних 
структур, правлячої комуністичної партії, гнітили обс
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тановку в суспільстві. При цьому не можна не відзна
чити, Щ° жертвами тоталітарної системи були не тіль- 
кИ ті, хто безпосередньо зазнав карально-пересліду- 
вального свавілля, а й ті, хто прикриваючись "законніс- 
тю", "партійним обов'язком", забував на хвилину про 
людську гідність і честь й часто-густо опинявся на міс
ці скривджених. "Після 1917 року, - говориться у згада
ному вище законі Верховної Ради, - в період громадян
ської війни і наступні десятиріччя, на землі України 
пролилося багато людської крові. Мільйони безвинних 
людей на підставі антигуманних і антидемократичних 
законів та внаслідок прямого беззаконня і свавілля заз
нали переслідувань за свою політичну діяльність, вис
ловлювання та релігійні переконання"6 .

Вироки про вищу міру покарання громадянам, пі
дозрюваним у намірах "повалити радянську владу", 
"здійснити терористичний акт", шпигунство і т.п., їх 
абсолютна невмотивованість, викладена на кількох ар
кушах обвинувального висновку слідчих, постанови 
"розстріляти", клаптики паперу з констатацією "вирок 
виконано", - свідчать про те, що життя заарештованого 
органами НКВС було нічого не варте. У 1937 р., коли у 
відповідності з новою Конституцією відбулися вибори 
до Верховної Ради СРСР, кількість заарештованих по 
звинуваченню у контрреволюційних "виступах" зросла 
У порівнянні з попередніми в 10 разів. Як тепер дове
дено, багато справ "розслідуваних" органами НКВС в 
1937 і попередніх роках були сфальсифіковані. Автори 
книги "Жертви репресій" (підготовлена співробітника
ми Інституту держави і права НАН України під керів
ництвом академіка НАН України Ю.С.Шемшученка. - 

1990) наводять такі дані: з 62 членів ЦК КП(б)У, об
раних ХШ з'їздом, 55 - були репресовані, в тому числі 
и з ї ї  членів політбюро, 4 із 5 кандидатів, всі 9 членів 
Ргоюро - розстріляні.
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Пора правового "безмежжя", безконтрольних дій Ка, 
ральних структур набрала величезних обертів. "Уд0с[ 
коналені" методи слідства, доноси, необгрунтовані 
звинувачення, перекреслили, знівечили життєвий 
шлях тисяч чесних трудівників міста й села, представ
ників усіх прошарків населення.

Досі не вщухають розмови про те, хто ж повинен в 
здійсненні масштабних репресій. В них беруть участь 
політики і історики, правознавці і громадські діячі, пред
ставники трудящих і зарубіжні дослідники, публіцисти і 
політологи. Вичерпної повноцінної відповіді не знайде- 
но. Одні звинувачують ОДПУ, НКВС та їх керівників 
Єжова, Берію, їх поплічників на місцях, інші - Сталіна і 
його найближчих соратників, частина твердить, що в 
усьому винна правляча комуністична партія і т.д. Як ба
чимо, розкид думок досить широкий. Найбільш прий
нятною є формула: за вакханалію злочинів, створення 
тяжкої громадської і морально-політичної обстановки, 
спрямованих проти народу, відповідальність несе Сталін 
та його оточення. 27 лютого 1937 р. в день відкриття 
лютнево-березневого пленуму ЦК ВКП(б) він підписав, 
підготовлений Єжовим список, за яким знищенню підля
гала велика група відомих працівників. Пізніше ця прак
тика стала системою. Разом з ним списки візували Моло
тов, Каганович, Ворошилов, Жданов та ін. Тільки 12 
грудня того року Сталін і Молотов підписали біля ЗО 
списків, мірою покарання для внесених в них людей, 
стала смертна кара, в них нараховувалося 3187 чоловік. 
В 1937-1938 рр. було репресовано 1372392 чоловіка, в 
тому числі 116885 комуністів 7

Піку репресій передували попередні роки. На прик
ладах України це можна переконливо побачити. При 
цьому слід відзначити, що арешти, судові й позасудові 
вироки відбувалися не тільки з ініціативи спецслужб. 
Великої шкоди завдавали, якщо не сказати прямо,
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сприяли так звані "чистки" і перевірки комуністів, які 
час від часу проводилися в усіх парторганізаціях рес
публік, країв і областей Радянського Союзу. Москов
ський процес 1936 р. став сигналом "рішучого викрит
тя" троцькістів та їх однодумців в різних галузях ви
робництва, в першу чергу на найважливіших промис
лових підприємствах, залізничному транспорті, у ви
щих учбових закладах і т.д. Відшукували їх повсюдно. 
Інструктор Дніпропетровського обкому партії Суворов 
писав 26 грудня 1936 р., що Степанов - директор Запо
різького титано-магнієвого заводу мав тісний зв'язок з 
троцькістсько-зінов'євською бандою (Беседіним - 
троцькіст, зараз у засланні, Зоріновим (заарештова
ний), Лейтаном (заарештований), Заноном (виключе
ний з партії), Оробеем і др.). Під час бесід з Степано- 
вим з'ясувалося, що він знав їх, але всякий зв'язок від
кидає. Степанову приписувалося знайомство з Коро- 
льовим - бувшим директором магнієвого заводу, Кар- 
повою-Зінов'євою, згадуваним вище Зоріновим - був
шим секретарем парткому Всесоюзного магнієвого 
інституту, де він був директором в 1933-1934 рр., Ката- 
ліновим - бувшим аспірантом того ж інституту, ніби-то 
учасником вбивства С.Кірова, Яковом Тітовим, Болхо- 
вітіним і т.д. 8

Прокурор Котовського району Дніпропетровської 
області Милованов повідомляв облпрокуратуру: керів
ництво району в переважній частині складається з кла
сово-ворожих елементів - махновців, петлюрівців, ра
ніше засуджених і перераховував більше десятка пріз
вищ з показом "конкретних" справ9. 10 лютого 1936 р. 
бюро обкому створило комісію для розгляду пропози
цій управління НКВС і райкомів КП(б)У про висилку 
ворожих елементів, викритих під час перевірки пар- 
тдокументів10.

10 серпня 1936 р. бюро обкому зафіксувало, що
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Дніпродзержинський міськвідділ НКВС незадовільно 
провів слідство по звинуваченню 12 працівників місце
вого заводу в шкідництві, а згодом - у бракоробстві 
внаслідок чого всі вони відмовилися від своїх зізнань 
на попередньому слідстві під час розгляду справи в су
довому засіданні і винними себе не визнали. Виїзна се
сія обласного суду змушена після п'ятиденного розгля
ду справу направити на додаткове розслідування, а за
арештованих звільнити. Бюро обкому відзначило, щ0 
міськвідділ НКВС по суті провалив цю справу і дору
чило ретельно з'ясувати, хто винен в цьому"11.

Бюро обкому 19 серпня 1936 р. зняло з роботи Рад- 
ченка - прокурора Кіровського району, зв'язаного з 
Ахматовим (прокурорський працівник республіки, 
заарештований. - Є.С.), Сімочкіна - прокурора м.За- 
поріжжя, Громова - прокурора Михайлівського райо
ну, в якого на квартирі секретарем райкому була знай
дена контрреволюційна література, який до того ж на 
заняттях кандидатської школи заявив, що "Зінов'єв - 
людина великої сили для партії і що він його учень", 
помічника прокурора м.Запоріжжя Котка, як "нездат
ного вести в апараті прокуратури боротьбу з троць- 
кізмом", Довженка - прокурора Перещепинського ра
йону, Поночевного - прокурора Кам'янського на 
Дніпрі району, Панішка - прокурора Генічеського ра
йону, слідчого Барановського12.

Секретар ЦК КП(б)У П.Постишев, виступаючи на 
січневому (1936 р.) пленумі ЦК КП(б)У про підсумки 
перевірки партійних документів, підкреслював, що то
вариш Сталін сам керує цією роботою, вимагає цього 
від усіх нас, вдало висуває на керівну роботу здібних 
працівників і, як приклад, навів переміщення Л.Берії 
на роботу секретарем Закавказької парторганізації, 
який "на тисячу голів вище багатьох так званих "ста
рих" працівників", на що В.Балицький вигукнув з міс
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цЯ "цілком правильно"13.
Керівник Одеської обласної парторганізації Вегер 

твердив: "...3 усіх вичищених, вигнаних з партійної ор
ганізації ворогів, переважна маса, я б сказав 90% вик
риті за допомогою органів НКВС, через ці органи 14.
V В свою чергу, партійні органи інформували управ
ління НКВС про всіх виключених з партії. Завідуючий 
оргрозподілвідділом Дніпропетровського обкому
В.Носач надіслав 14.06.37 та 15.07.37 р. начальнику 
управління Волкову списки на 323 та 44 виключених, а 
згодом ще на 359 чоловік. Він і надалі надсилав подіб
ні дані, зокрема про виключених з партії т.зв. троцькіс- 
тів на 108 та 69 чол . 15

Під час чистки в Дніпропетровській обласній орга
нізації КП(б)У виключено з партії 9042 чол., з них за 
пасивність 2686 при перевірці партдокументів - 5480 
чол., а під час обміну -1220, всього 15742 16. Тільки в 
ході перевірки партдокументів викрито і виключено 
"ворогів" 2803 чол., в т.ч. троцькістів і зінов'євців - 
542, націоналістів - 12, шпигунів і підозрюваних у 
шпигунстві - 208, білогвардійців і куркулів - 1681, 
злодіїв і аферистів - 276, вихідців з чужого середови
ща - 36, за зв'язок з чужими елементами - 29, шкур
ників і кар'єристів - 19. З числа виключених з партії 
як класово чужі і ворожі елементи більше половини - 
1534 чол. керівники партійного, радянського апарату, 
підприємств *7.

Подібні дії призвели до того, що в 1937 р. були вик
лючені з партії і заарештовані секретарі обкому М.Ха- 
таєвич і Матвеев, голова облвиконкому І.Федяєв, на
чальник залізниці Трестер та її політвідділу Кінжалов, 
начальник політвідділу 7го корпусу Ф.Рогальов, шість 
завідувачів відділів обкому, начальник облземуправ- 
лшня секретар міськкому партії Лейбензон, секретар 
обкому ЛКСМУ Вікторів та ін. В кінці травня 1937 р. у
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Дніпропетровську відбулася Зя обласна партконферен- 
ція. Обраний першим секретарем Н.Марголін на пле
нумі 7-8 серпня повідомив про виключення зі складу 
членів обкому 6  чоловік: П.Вєтрова, І.Федяєва, Ф.Рога- 
льова, Д.Міжеєнка, Л.Зайченка, С.Картозія. Одночасно 
бюро доручено "розглянути" всі матеріали, які надій
шли на членів обкому С.Данка, А.Нурієва, І.Румянце- 
ва. Рівно через місяць стало відомо, що зі складу чле
нів обкому виведено 18 чоловік (з 70), з кандидатів - 
З 18. Якщо на 1 січня 1934 р. в облпарторганізації на об
ліку було 43180 членів партії (63,8%) та 24491 канди
дат (36,2%), то на 15 квітня 1937 р. стало відповідно 
34442 (69,6%) і 15059 (30,4%) (зменшення на 18170 
чол., головним чином за рахунок виключених 
(15475)19.

Учасники пленуму ЦК КП(б)У, обговорюючи 26 січ
ня 1936 р. підсумки перевірки партійних документів, з 
доповіді П.Постишева дізналися про деталі арештів 
групи керівних працівників республіки в попередні ро
ки, про викриття центру "контрреволюційної" бороть- 
бистської організації і осіб, які тією чи іншою мірою 
до неї належали (Полоз, Шумський, Любченко, Макси
мович, Солодуб та ін.). "...B період 1930, 1931, 1932 
рр., - зазначалося в доповіді, - діяльність цих бороть
бистів йшла по лінії консолідації боротьбистських кад
рів в своїй підпільній організації, шкідницької діяль
ності в культурних і господарських організаціях, зок
рема в наркомземі; підготовці до збройного повстання 
проти радянської влади на Україні в блоці з УВО та ін
шими націоналістичними організаціями"20.

Видаючи бажане за дійсне, П.Постишев твердив, що 
"ми більшовики України, ні в якому разі не могли та
кож упускати з виду відому обстановку в 1931-1932 рр- 
прорив, який був в ці роки на Україні, був не тільки в 
сільському господарстві (так оцінювався голодомор *
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£ С.)> не тільки в здійсненні національної політики 
партії, а це був також прорив в смислі особливого зас- 
мічення рядів КП(б)У в ці роки.

При перевірці партійних документів по Київській 
області нам довелося викинути з партії кожного п'ято
го з числа тих, хто вступив у 1930-1932 рр. Серед усіх 
виключених по КП(б)У в зв'язку з перевіркою, прий
няті в 1930-1932 рр., становлять 54% "2*. Протягом 
1933 і 1934 рр. ми розгромили на Україні скрипни- 
ковщину, увістов (УВО - Є.С.), організації боротьбис
тів, троцькістів, блок націоналістів з троцькістами, 
організації польських і німецьких націоналістів 
...сільське господарство (слід читати "працівників 
сільгоспорганів" - Є.С.), окремі підприємства про
мисловості, шкільну ділянку, видавництва, УАН, 
УАМЛШ, літературні організації - на всіх цих і ряді 
інших ділянок практичної роботи сиділи вороги"22. 
13 травня 1935 р. ЦК ВКП(б) надіслав листа партор- 
ганізаціям, в якому говорилося: "Для того, щоб по
легшити викриття і ліквідацію розлючених до краю, 
в зв'язку з нашими успіхами ворогів партії, потрібно 
в найкоротший строк подолати організаційну роз'єд
наність, повністю викорчувати прояви всякого рото- 
зійства і благодушності серед комуністів і навести 
більшовицький порядок у нашому власному домі"23.

На практиці це означало посилення репресій, перес
лідувань і т.д. На 20.01.1936 р. в парторганізаціях Ук
раїни пройшли перевірку 302689 чол. (97,7%)24. "Та
ких наслідків жодна чистка не давала, - стверджував 
ПЛостишев, - ЦК КП(б)У і ЦК ВКП(б) відмінили пе
ревірку по 164 районам республіки, в тому числі пов
ністю по Вінницькій обласній парторганізації і AM 
^СР. Вже під час компанії органи НКВД заарештували 
2211 чол. В цей же час вони "ліквідували" 126 різних 
контрреволюційних груп, якими керували люди з парт
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квитками. Тільки по Донбасу було розкрито 36 груп, по 
10 прикордонним районам Київської області виключе
но 28,2% всього складу комуністів, а в Мархалевсько- 
му районі (ліквідованому) - 46,6%, Новоград-Волин- 
ському - 32%. В складі виключених з партії по Донеч
чині 6600 чол. (70%) по роду занять т.зв. робітники25.

Подібні перевірки, "чистки" і т.п. серед комуністів 
потрібні були для успішного вирішення головного зав
дання - посилення репресій, залякування народу. Адже 
так чи інакше більшість з "вичищених" попадала в по
ле зору органів НКВС і з часом опинялася за гратами. 
Однак, було б неправильним, звалювати все на праців
ників спецслужб, прокуратури, судових органів, адже в 
їх діяльності були й позитивні моменти і чимало відда
них справі співробітників самі зазнали репресій.

1 Відомості Верховної Ради УРСР. - №22. - С. 571.
2 Реабілітовані історією. - Київ-Полтава, 1992. - С. 21.
3 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - №2/4. - 2000.
4 Там само. - С. 103.
5 Там само. - С. 104.
® Закон Української Радянської Соціалістичної республіки 

"Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" 17 квіт
ня 1У91 р.

' Правда. - 1 9 9 1 . - 1 3  квітня.
° Державний архів Дніпропетровської обл. Фонд обкому 

КГОб)У №19, оп. 2, спр. 573. - Арк. 173-175.
' Там само. - Арк. 214.

Там само. - Ф. 19, оп. 2, спр. 890. - Арк. 7.
Там само. - Арк. 57.

}1 2 3 4 Там само. - Арк. 59.
J5 ЦДАГО України. - Ф. 1, on. 1, спр. 519. - Арк. 96.

Там само. - Арк. 137.
15 Державний архів Дніпропетровської обл. Фонд обкому 

КШб)У №19, оп. 2, спр. 615. - Арк. 1-3.
Там само. - Спр. 603. - Арк. 40. За іншими даними виклю-

184



маловідомі імена, події, факти

чен^у! 5475 - Є.С. 
Там само. - Спр. 609. - Арк. 112.

18 Там само. - Спр. 581. - Арк. 2, 45-46.
19 Там само. - Спр. 528. - Арк. 16, спр. 581. - Арк. 2,45-46.
20 ЦДАГО України. - Ф. 11, оп. 1, спр. 472. - Арк. 60.
21 Там само. - Арк. 60 зв.
22 Там само.
23 Там само. - Арк. 61.
24 Там само. - Арк. 62.
25 Там само. - Арк. 66.

Духопельников В.М . (Харків)

ДІЯЛЬНІСТЬ П А РТІЙ Н О Ї О П О ЗИ Ц ІЇ в 
Х А РК О В І  

/  20-ті рр. X X  ст./

Громадянська війна закінчилася перемогою радян
ської держави. Перед правлячою партією постало зав
дання змінити політичний та економічний курс. Треба 
було обрати такий шлях, який би об’єднав більшість 
населення і направив їх зусилля на відбудову економі
ки, створення соціалістичного суспільства. Генеральна 
лінія партії більшовиків була накреслена В.І. Леніним 
і затверджена X з ’їздом партії у березні 1921 року. Во
на перш за все полягала у зміцненні союзу робітничо
го класу і селянства і залученню до радянського будів
ництва широких верств населення.

Так історично склалося, що Харків -  значний еконо
мічний і політичний центр України, з початку 20-х ро- 
ків стає не тільки центром губернії, а й, фактично, хоч 
офіційно це було зафіксовано ст. 82 Конституції УСРР 
тільки в 1929 р., столицею молодої Української держа- 
ви. Тут проходили Всеукраїнські з ’їзди Рад, працювали 

Сеукраїнській Центральний Виконавчий Комітет
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(ВУЦВК), Президія ВУЦВК, Рада Народних Комісарів 
(РНК), знаходилися вищі керівні партійні органи. Це 
накладало на місто, його органи влади, особливу відпо
відальність через те, що багато з того, що зароджува
лось й започатковувалось в місті, потім поширювалось 
на всю територію України. На цей час в місті діяли 
практично всі, за винятком загальноросійських буржу
азних, партії. Тут знаходився губернський повстан
ський комітет прибічників С. Петлюри. Вони мали 
значну підтримку мешканців міста. Група з 60 чоловік, 
яку очолювали праві есери, готувала студентські де
монстрації та страйки. Серед молоді працював КЮС. 
У спортклубі “Маккабі” діяла Єврейська організація, 
яка намагалася навколо себе об’єднати робітників-єв- 
реїв. Значна частина заможної молоді об’єдналася нав
коло клубу “Сокол”. Анархісти відкрили на Москов
ській вулиці свій клуб, пробуючи утворити асоціацію 
юних анархістів. Крім того, біля 1800 будинкових комі
тетів у Харкові очолювали представники дрібнобуржу
азних партій [1. ф.Р-203.- Оп.1.-Спр.32.- Арк. 18,37].

Обрана в кінці 1920 -  на початку 1921 року міська 
Рада складалася з представників не більшовицьких 
партій. Крім більшовиків до неї були обрані, меншови
ки, бундівці, ліві есери, представники інших партій, 
позапартійні [1.ф.Р-203.- Оп.1.-Спр.302.-Арк.37;
Спр.1384.-Арк.48]. Різноманітність думок, а також 
розбіжність поглядів на шляхи побудови майбутньої 
держави виявлялися і в середовищі партії більшовиків. 
На ІП губернській партійній конференції, яка проходи
ла з 16 по 19 лютого 1921 р. в Харкові, комуністи
В.Чиркин, І. Перепелка, М Лобанов, 3. Табаков та ін
ші (їх вважали опозиціонерами) в присутності членів 
ЦК РКП(б) та ЦК КП(б)У М. Калініна, М. Фрунзе, В. 
Чубаря, Д. Мануїльського стверджували, що губком ні
чого не робив для виконання найважливіших рішень
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партії- Представник “робітничої опозиції” П. Заривай- 
ко нагадував, що робота губкому залежала від “нас
трою і погоди”, а І. Перепечка вважав заходи губкому 
щодо комсомолу та профспілок не вірними і підкрес
лював, що з вини губкому ради перетворилися в мітин
гові органи [2.- С. 3,7,12 ]. Але ці виступи не знайшли 
підтримки делегатів конференції і були засуджені.

В травні були проведені дискусії в ході яких вияви
лися розбіжністі думок серед населення і примусили 
партійних керівників накреслити основні напрямки 
подальшої роботи. Були зроблені кроки по очищенню 
партії від “нестійких та хитких” її членів. З цією метою 
у Харкові з 15 серпня до листопада була проведена 
чистка партії. До комісій по чищенню були залучені 
позапартійні робітники, які приймали активну участь в 
обговоренні кандидатів. У ході чистки з партії було 
виключено понад 15 % її членів, переважна більшість 
вихідці з непролетарського середовища [3. - 1922.-21 
марта]. Між тим труднощі у відбудові народного гос
подарства в країні, зокрема ножиці цін, в тому числі і 
на Харківщині, призвели до нової дискусії в партії.

Наприкінці 1923 року з ’явилися лист Л. Троцького 
до ЦК РКП(б) та заява 46, де були висунуто вимоги 
свободи внутріпартійних угрупувань, надання всім 
прошаркам населення виборчих прав, піддавалася кри
тиці діяльність ЦК щодо відбудови промисловості та 
сільського господарства, керівництва комсомолом, дер
жавним апаратом та громадськими організаціями. На 
підтримку листа Л. Троцького і заяви 46 на багатьох 
підприємствах, в установах і вузах Харкова виступали 
1- Дашковський, Гольберг, М. Лобанов та інші. Бурхли- 
В1 збори проходили в найбільшому вузівському партій
ному осередку Комуністичного університету імені Ар- 
тема, де ректором на той час був І. Дашковський. При 
обговоренні доповіді члена ЦК РКП(б) О.М. Ярослав
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ського “Про партійне будівництво”, платформу jj 
Трощжого підтримала майже половина -  192 з 400 при' 
сутніх[ 4.-С. 339]. Резолюцію на підтримку опозиції 
було прийнято на V партійній конференції Основ’янсь- 
ко-Холодногірського району. В цілому лінію опозиції в 
Харкові підтримали п ’ятнадцять з 312 партійних осе
редків^.- 1923.-22 декабря].

Але й це викликало у керівних органів ЦК КП(б)у 
занепокоєність. Вони звернулися за допомогою до ста
рих більшовиків та партійних осередків великих заво
дів. У грудневі дні 1923 року в партосередках заводів 
“Світло шахтаря”, “Червоний Жовтень”, депо станції 
Основа, ХПЗ, “Серп і молот” з роз’ясненнями діяль
ності ленінського ЦК виступали члени ЦК КП(б)У В. 
Затонський, Е. Квіринг, Д. Мануїльський, Г. Петров- 
ський, М. Скрипник, М. Фрунзе, В. Чубар, члени губ- 
кому партії І. Гаврилін, І. Гвоздев, К. Гулий, К. Кіркіж, 
Б. Кубаєв, голова міськради К.Я. Федотов, їх промови 
дістали підтримки заводських та інших партосередків. 
Наприклад, з 1600 комуністів Основ’янсько-Холодно- 
горського району лише 128 підтримали опозиціонерів. 
А на зборах в Комуністичному університеті 21 грудня 
за позицію ЦК голосувало 431 проти 6 і 13 утримало- 
ся[3.-1924.-6 мая; 5.- 1923.-25 декабря]. Позицію ЦК 
підтримали й збори міського партійного активу (18 — 
22 грудня), в яких брало участь понад тисячу комуніс
тів. Спроби М. Лобанова, Гольберга, Ногаточієва та 
Макотинського розгорнути дискусію не мали успіху. 
Переважна більшість присутніх виступила проти них, 
що дозволило М. Скрипнику заявити: “Ми не допусти
мо ніяких вагань і хитань. Ми скажемо: “Руки геть від 
Політбюро!”[5.- 1923.- 18 декабря].

На початку 1925 року Л. Троцький знов виступив зі 
своїм баченням побудови держави. Його активно ПІД' 
тримали у Харкові. Причому опозиція в місті на пер-
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пЙ план висувала національне питання і звинувачува
ні комуністичну партію, безпосередньо Раду в тому, 
цо вони мало приділяють уваги молодці та повсякден
ним потребам населення. Але IX Харківська губерн
ська конференція КП(б)У (березень 1925 р.) не підтри
мала пропозиції Л. Троцького і рекомендувала всім 
членам партії повести нещадну боротьбу з його при
бічниками, а також з “буржуазними націоналістами”, 
зокрема з укапістами, які, за думкою більшовиків, на
магалися підірвати дружбу українського і російського 
народів. Як приклад необгрунтованої позиції опозиції 
можна навести таке. У 1925 -  1926 році у Харкові меш
кало поряд 500 тис. чоловік. З них: ЗО, 6% — українці, 
31 ,4% - росіяни, 32,4% -  євреї, 2,3 % -  поляки, 3,3% -  
представники інших національностей. В складі Ради 
було: 42, 5% українців, 28, 1% росіян, 22,4%  євреїв, 1, 
9% поляків, 5% інших національностей [6.- С.11].

Між тим, для розв’язання складного і важливого 
завдання вікриття суті опозиції необхідні були зусилля, 
наполеглива і напружена робота прихильників І. Сталі
на. В місті було 226 партійних осередків, у яких нара
ховувалося 14 527 комуністів. Розширений пленум ок
ружкому і окружної контрольної комісії КП(б)У (сі
чень 1926 р.), схваливши рішення XTV з ’їзду ВКП(б) 
закликав партійні організації “ ... згуртуватися навколо 
свого ленінського ЦК на грунті проведення в життя рі
шень з ’їзду, яким меншість з ’їзду повинна беззасте
режно підлягати не на словах, а на ділі”[1.-ф.5.-оп.1.- 
спр.14.-Арк.2]. З’їзд закликав усі негаразди у радян
ському та господарчому будівництві сприймати як тим
часові. Заклики опозиції сприймались більшістю насе
лення як відмова від того, що вони мали. Підтверджен
ням цього можуть бути виступи інтелігенції на XI Все
українському з’їзді Рад, який проходив у Харкові в 
травні 1925 року. Професор Д.І. Багалій зокрема ска
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зав: “Колись дума старого царського уряду хотіла под 
лити Холмщину і частину тієї Холмщини, де живут 
українці, приєднати до царської самодержавної р0с^ 
Я думаю, товариство, що дуже добре, що не трапилося 
в той час, бо наші брати, мабуть переживали б тоді теж 
саме ярмо, яке й ми несли на собі в царській Росії. Але 
зараз інша річ. В пісні вони співали “може і в наше ві- 
конце колись загляне сонце і дасть визволення”. tvjH 
маємо певну надію, що це сонце незабаром загляне в їх 
віконце”. А професор Попов підкреслив: “На 1925 год 
в Восточной Галичине украинские школы на 50 % По- 
лонизованы, а на 50 % идет на смешанном языке. Од
нако, мы знаем, что в этих школах украинский язык до
живает свои последние дни. Скоро придет время, когда 
в Галичине не будет украинской школы, как ее уже нет 
на Волыни и на Полесье. В Львовском университете на 
украинском языке изучается только украинский 
язык”[7.- С. 159, 160].

Саме цим слід обумовити поразку опозиції в 1926-1928 
рр.., не дивлячись на те, що їх ідеї знайшли підтримку на 
окремих підприємствах і в установах Харкова.

В травні 1926 року на районних партійних конфе
ренціях в промовах деяких делегатів стверджувалось 
про неможливість побудови соціалізму в СРСР, про 
державно-капіталістичний характер радянської про
мисловості, про неп як політичний відступ, про селян
ський ухил в партії тощо. Але ці виступи не знайшли 
підтримки. Показовим з цього приводу є рішення ко
муністів Червонозаводського району від 5 серпня 1926 
року. “Від імені трьох з половиною тисяч членів орга
нізації загальні збори рішуче засуджують абсолютно 
неприпустимі, глибоко шкідливі спроби об’єднаної 
опозиції підірвати єдність наших партійних лав і про
ведення в життя рішень XIV з’їзду. Збори ЦІЛКОМ І ПОВ
НІСТЮ  вітають рішучі заходи Центрального Комітету
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поти розкольницької і фракційної роботи О П О ЗИ - 

іп”[4 " С.362]. Але рішення конференцій і пленуму ок- 
Локному КП(б)У про припинення діяльності опозиції 
не зупинили її членів. У Харкові було організовано все
український підпільний фракційний центр. До його 
складу входили І. Дашковський, М. Голубенко, П. Ро- 
зенгауз та інші. Вони організували нелегальні пропа
гандистські гуртки, районні трійки, призначили спеці
альних організаторів для роботі у партійних та комсо
мольських осередках. Робітникам вони доводили хиби 
режиму економії, пояснювали, що раціоналізація ви
робництва та зниження собівартості промислової про
дукції призведе до погіршення матеріального станови
ща робітників. Тому, за їх думкою, необхідно підвищу
вати ціни на промислові товари, збільшити заробітну 
плату робітникам.

Але більшість комуністів-робітників йшла за ЦК 
КП(б)У. Так, у резолюції комуністів ХПЗ говорилося: 
“... Збори рішуче засуджують намагання опозиції 
нав’язати партії нову дискусію, якої партія не бажає, а 
також висувають перед Ц К... питання про необхід
ність закликати до порядку вождів опозиції, які зарва
лися” [3.- 1926.-8 октября]. Таке ж саме рішення прий
няла і І Всеукраїнська партійна конференція, що відбу
лася у Харкові 1 7 - 2 1  жовтня 1926 р.

Навесні 1927 року, у зв’язку з ускладненням міжна
родного становища СРСР, харківські опозиціонери ак
тивізували свою діяльність. Було створено НОВИЙ ОПО
ЗИЦІЙНИЙ центр, до складу якого ввійшли М. Голубен- 
ко> П. Розенгауз, С. Шрайбер та інші. Відновлювалися 
районі трійки та пропагандистські гуртки. Але опози
ція не була єдиною. Деякі з них створили нову партію, 
її інші продовжували свою роботу в межах існуючої. 
Відновивши підпільні організації, опозиціонери на 
к°нспіративних квартирах, розташованих у різних ра-
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йонах міста, проводили нелегальні збори, вербували 
НОВИХ прихильників серед комуністів І КОМСОМОЛЬЦІВ 
поширювали серед них свої документи, зокрема “плат
форму 83-х” та “платформу 15-ти” одним з авторів якої 
був І. Дашковський. На початку листопада 1927 року 
вони запросили до Харкова, звинуваченого в створенні 
“антипартійного блоку”, X. Раковського.

Але на той час серед робітників Харкова позиції І. 
Сталіна та його прихильників були настільки міцними, 
що спроба X. Раковського виступити з промовою на 
міських урочистих зборах трудящих, присвячених 10- 
ій річниці Жовтневої революції, була марною. Його 
попросили залишити приміщення. Не дали виступити 
з промовою на загальнозаводських партійних зборах 
заводу ДЄЗ й члену ЦК КП(б)У В. Ауссему. Партійні 
збори звернулися до ЦК з закликом вивести його зі 
складу ЦК КП(б)У і виключити з партії[3.-1927.-15 но
ября]. А збори трудящих ДЄЗу, що відбулися напере
додні, після промов членів ЦК КП(б)У О. Шліхтера, Г. 
Ломова, Г. Завіцького засудили опозиціонерів і висло
вили підтримку лінії партії. В резолюції зборів, ухвале
ній майже 4000 учасників, говорилося: “Ми робітники 
і службовці ДЕЗу, цілком і повністю підтримуємо на
шу ленінську партію і рішуче засуджуємо усіх тих, хто 
намагається розколоти єдність робітничого класу і ле
нінської партії”[3.- 1927.- 10 ноября]. Також з крити
кою опозиції виступили делегати VII з ’їзду комсомолу 
України, який відкрився у Харкові 25 квітня 1928 року 
в театрі Шевченка. Комсомольці в присутності голови 
ВУЦВК Г.І. Петровського, голови ЦКЇС-РСІ України 
В.П. Затонського, командуючого військами українсько
го війського округу І.Є. Якіра, представників польсько
го та китайського комсомолу підтримали діяльність 
ЦККП(б)У щодо опозиції[6 .-С. 10].

Майже в той час були звинувачені в буржуазному
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націоналізмі та виключені з партії О. Шумсысий, М 
Хвильовий, М. Волобуєв та інші. За період з 1 травня 
по 15 грудня 1927 року з Харківської партійної органі
зації було виключено 63 опозиціонери, а до 1 березня 
1928 року, ще 8 6  чоловік. Серед них І. Остроумов, С. 
Солнцева, І. Черніхов, Т. М ’ячкова, В. Горелов[3.- 
1927.-31 декабря]. З партії були виключені Л. Троць- 
кий, Г. Зинов’єв та інші, серед яких були й харків’яни 
_ В Ауссум, Н. Гордон, С. Шрайбер.

Але на цьому, так звана, боротьба з опозиціонерами 
не зупинилась. У правому опортунізмі звинуватили М. 
Бухарина, А. Рикова, М. Томського, які виступали проти 
політики соціалістичної індустріалізації та колективіза
ції сільського господарства в тому вигляді, в якому вони 
проводилися і висловлювали думку про затухання класо
вої боротьби та мирне вростання куркуля в соціалізм. Ці 
погляди находили свою підтримку й в Харкові. Наприк
лад, пропозицію знизити темпи індустріалізації вислов
лювали на зборах партійного осередку Харківського во
допроводу, і в де яких вузах Харкова. [3.- 1928.- 10 и 11 
ноября]. Але і на цей час виступ опозиціі не мав під
тримки серед населення, що давало змогу прихильникам
І. Сталіна нанести ще один удар по його противникам.

---- а—------------------------
і  Державний архів Харківській області.
1 Бюллетень III губернской конференции КП(б)У. -  Харьков. -
7 *

Харьковский Пролетарий. Орган Харьковского Губернского 
комитета КП(б)У и Харьковского Губисполкома (газета).

4 Нариси історії Харківської обласної партійної організації. 
Харків,- 1970.

 ̂Коммунист. Орган ЦК'КП(б)У (журнал).
7  Власенко С. Городские Советы Украины.- X.: -1925 .

IX Всеукраїнський з”їзд Рад Робітничих, Селянських та Чер- 
вон°армійських депутатів. -  X.: 1925
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Липинський В. В. (Донецьк)

н о в и й  п р гл я д  Н А  ДІЯЛЬНІСТЬ  
п а р т і й н и х  о с е р е д к і в
К П (б)У  У В У З А Х  (1920-і РР.)

Поряд з організаціями загальностудентського пред
ставництва на початку 2 0 -х років у вузах України роз
горнули свою діяльність студентські політичні органі
зації. Слід зазначити, що у цей час поряд з офіційно 
визнаними студентськими політичними структурами 
комуністичного спрямування (осередки комуністичної 
партії, комсомолу, бюро комуністичного студентства) 
діяли і неформальні угрупування меншовиків, есерів, 
кадетів, укапістів, анархістів. На відміну від відрядже
них до вузів комуністів, представники меншовиків та 
есерів мали значно вищий рівень загальної підготовки. 
Тому їх авторитет у студентському середовищі був на 
початку 20-х років незаперечним. Навіть у 1923 р., ко
ли комуністичні партосередки чисельно і організацій
но зміцніли, у студентських диспутах їх представники 
зазнавали поразки і у звітах до вищих інстанцій пос
тійно скаржились на "вишколених меншовиків" [1].

У вересні 1920 р. у Харківському технологічному 
інституті був створений перший комуністичний осере
док, а наприкінці 1922 р. партосередки вже діяли в усіх 
інститутах і технікумах. Загалом у вузах налічувалось 
2 0 0  партосередків чисельністю від 3 до 280 комуністів 
[2].

Переважна більшість комуністів була сконцентрова
на на робітфаках. 13 липня 1922 р. вийшов циркуляр 
ЦК КП(б)У про проведення широкої компанії із залу
чення комуністів до вузів, особливо зі складу колишніх 
армійців [3]. Вже через п'ять днів після виходу цього 
циркуляру із армії до Катеринославського медичного
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інституту був надісланий Булган Михайло Йосипович, 
тридцяти років, член партії з 1918 р., партійний квиток 
j\fo 1023241. До інституту народної освіти у Катеринос
лаві політвідділ Першої кінної армії відрядив комуніс
та Вороновського Едуарда Івановича, а до Харківсько
го індустріального інституту з паперами політвідділу 
третьої Кавказької стрілецької дивізії прибув командир 
полку, комуніст Демидов Іван Михайлович^].

У жовтні 1922 р. ЦК КП(б)У видав інструкцію з ро
боти комуністичних осередків вищих навчальних зак
ладів [5]. Вона вказувала, що у вузах слід створювати 
єдиний партійний осередок, куди повинні увійти сту
денти, викладачі, адміністрація та господарський пер
сонал. Чисельність комуністів у вузах щорічно зроста
ла. Якщо у 1923/24 навчальному році до вузів було за
раховано 9,1% комуністів від загальної кількості зара
хованих студентів, то у 1928/29 - 18,4%. Найбільший 
відсоток комуністів налічувався у вузах індустріально- 
технічного профілю. У 1928/29 навчальному році сюди 
було зараховано 36,1% комуністів [6 ].

У діяльності партосередків мали місце негативні 
тенденції. Вони намагались контролювати усі процеси 
життєдіяльності вузів і навіть активно втручались у 
навчальний процес та дії адміністрації. За їх активної 
участі проходили процеси цькування та звільнення 
викладачів та професури. Треба підкреслити, що ці дії 
вузівських партосередків були спровоковані вищими 
партійними інстанціями, які у відповідних інструкціях 
та циркулярах давали їм безпосередні вказівки. Нап
риклад, у циркулярі ЦК КП(б)У № 471 "Про боротьбу 
3 буржуазною ідеологією у вузах" від 2 0  жовтня 1922 р. 
партосередки повинні були "вести партійну роботу се
ред студентів по підриву авторитету немарксистських 
професорів". Інструкція ЦК КП(б)У "Про партійні осе
редки вузів", яку було видано теж у жовтні 1922 р., хо
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ча і офіційно забороняла партосередкам втручатися у 
дії адміністрації, проте зобов'язувала їх контролювати 
усі процеси, що відбуваються у вузах і сповіщати про 
них у відповідні органи [7]. Циркуляр ЦК РКП(б) від 
14 грудня 1922 р. "Про посилення партійної роботи у 
вузах" зобов'язав вузівські партосередки займатись ро
ботою з підбору керівництва вузів, викладачів, розроб
кою нових методів навчання.

Отримавши такі повноваження, партосередки вузів 
стали фактично підміняти дії адміністрації, втручатися 
у роботу вчених і навчальний процес. Так, партосере- 
док Харківського технологічного інституту у квітні 
1923 р. займався перерозподілом кафедр у вузі, звіль
няв з посад викладачів і призначав завідувачів кафедр 
[8 ]. Перша Всесоюзна вузівська партнарада при ЦК 
РКП(б) у лютому 1925 р. вказала, що партосередки 
припускаються адміністративного втручання в роботу 
вчених та адміністративних органів [9], а бюро Київ
ського окружкому КП(б)У у лютому 1925 р. відмічало 
факти цькування і ненормального ставлення до профе
сури у вузах Києва [10].

Вказані дії партосередків почали набувати загрозли
вих масштабів і не припинились навіть після виходу 
циркуляру ЦК КП(б)У від 6  лютого 1925 р., який забо
ронив партосередкам підміняти дії вузівських управ
лінських структур. Так, комісія ЦК КП(б)У, яка обсте
жила діяльність партосередків вузів України у липні 
1926 р., встановила чисельні факти втручання з боку 
партосередків у діяльність правлінь вузу, намагання 
контролювати кадрові зміни, невиконання з боку кому
ністів академічної дисципліни, провокування конфлік
тних ситуацій з ректорами тощо у Харківському техно
логічному та ветеринарному інститутах, Київському 
сільськогосподарському та Одеському медичному інс
титутах, Луганському кооперативному технікумі і в ба
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гатьох інших вузах [11]. Але вже у 1927 р. вищим пар
тійним органам вдалось вгамувати партійні осередки 
вузів і перевести їх діяльність на суто партійні рейки. 
В цей час журнал "Студент революції" сповіщав, що 
"рішення про усунення партосередків від управління 
вузами в деяких випадках призводить до того, що прав
ління вузів цілком ігнорують місцеві партійні організа
ції, не залучають їх навіть до обговорення загальних 
питань будівництва вузів" [12].

Наприкінці 20-х років вузівські партосередки були 
втягнуті в соціально-академічні перевірки складу сту
дентства, "чистки" партійних вузівських осередків та 
комсомолу. Проведена у 1929/30 навчальному році 
"чистка" студентських партосередків була спрямована 
не стільки на очищення партійних лав, скільки на заля
кування рядових партійців. Слід зазначити, що за до
помогою партійних "чисток" з вищих навчальних зак
ладів вилучались демократично налаштовані партійці, 
які мали власну думку та свій погляд на події, що від
бувались. "Чистки" проводились "трійками", до складу 
яких входили робітники-комуністи з великим партій
ним стажем. Списки кандидатур на виключення скла
дались заздалегідь. Деякі студенти-комуністи мали 
мужність під час "чистки" називали речі своїми імена
ми. Так студент Харківського інституту народного гос
подарства В.Бабич під час партчистки у 1929 р. заявив 
членам комісії, що не поділяє генеральної лінії ЦК. А 
щоб було зрозуміло усім присутнім (партчистки про
водились за присутності колективу студентів), пояс
нив: "Темпи індустріалізації є зависокими і невдовзі 
зруйнують країну; колгоспи будуть не на добровільній 
основі, а шляхом насилля та адміністрування; необхід
но припинити ліквідацію куркуля і знайти з ним гармо
нію інтересів" [13].

Деякі студенти, не чекаючи партчистки, самостійно

197



Історія України:

подавали заяви про вихід з партії, "яка перестала вести 
боротьбу зі своїми внутрішніми хворобами - бюрокра
тизмом, хабарництвом, розтратством, моральним роз
кладом", як це зробив студент Харківського медичного 
інституту В.Семенцов [14]. У Харківському інституті 
народної освіти було виключено 24 студенти-комуніс- 
ти, багатьох за два місяці до закінчення інституту. Це 
були колишні робітники та червоноармійці, які закін
чили робітфак. Десятеро з них надіслали листа до ЦК 
КП(б)У: "...Особливо незрозумілим є наше виключен
ня на фоні прийнятих рішень про боротьбу з бюрокра
тизмом та посиленням самокритики. Нас, справжніх 
більшовиків-ленінців, змушують за допомогою бюрок
ратичного свавілля відмовитись від своїх поглядів. На
ше виключення не може не викликати у деяких живих 
свідків цього пасивність, побоювання залишитись за 
воротами" [15]. Партійну "чистку" 1929/30 навчально
го року пройшли 99% вузівських комуністів. З них 824 
комуністів (6 ,6 %) було виключено з партії і вузу, 1324 
( 10 ,6 %) отримали партійну догану [16].

Аналізуючи роботу партійних осередків у вищій 
школі, не можна обминути їх велику позитивну діяль
ність по створенню і зміцненню навчально-матеріаль
ної бази інститутів та технікумів, реформуванню нав
чальної роботи, захисту інтересів пролетарської части
ни студентства, вилученню з вулиці безпритульних ді
тей та підлітків, навчанню грамоті неписьменних то
що. Ця сторона діяльності вузівських партосередків 
знайшла широке відображення в попередній історіог
рафії. Але слід зробити зауваження стосовно намагань 
окремих дослідників сьогодні висвітлювати діяльність 
комуністичних організацій у навчальних закладах Ук
раїни у 2 0 -і роки виключно з негативного боку, оскіль
ки це , на нашу думку, не є об'єктивним.

Восени 1922 р. для координації та посилення робо-
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вузівських партосередків було створено Центральне 
бюро комуністичного студентства. Слід зазначити, що 
ідея згуртування слабких розрізнених комуністичних 
сил У вузах виникла у серпні 1922 р. на засіданні сек
ретарів вузівських партосередків Харкова. В положен
ні затвердженому ЦК КП(б)У, було записано, що 
ЦБКС створюється для керівництва партійною робо- 
тоЮ у вищій школі, вивчення досвіду роботи комуніс
тичного студентства та застосування його для будів
ництва вищої школи [17]. ЦБКС було створено у скла
ді організаційно-інструкторського відділу ЦК КП(б)У. 
В Одесі, Києві, Катеринославі створювались місцеві 
бюро. Склад ЦБКС обирався на Всеукраїнській конфе
ренції комуністичних партосередків вузів. Але тільки 
секретар ЦКБС Вагранський був штатним співробіт
ником ЦККП(б)У.

Оскільки члени ЦБКС були обраними особами і зві
тували перед своїми виборцями, їм доводилось відсто
ювати не тільки політичні, а й соціально-економічні, 
академічні та інші інтереси студентства. До їх компе
тенції увійшли також питання координації роботи сту
дентських економічних організацій, створення сту
дентських періодичних видань, підготовки молодих 
науковців, розподілу стипендій тощо. ЦБКС тісно спів
працювало з Головпрофосом, а Вагранський у жовтні 
1922 р. увійшов до складу колегії Головпрофосу. На ос
нові проведених соціологічних досліджень ЦБКС 
прийшло до висновку про необхідність перебудови усі
єї партійної роботи вузівських осередків, звільнивши 
їх від непартійної роботи (адміністрування, регламен
тації та контролю за життям вищої школи). Це був го
ловний напрямок у плані роботи на 1923 р. [18]. Одно
часно з ЦБКС активно працювали і бюро в Одесі та Ка
теринославі. Київське бюро за час свого існування за
нурилось в амбіційні сварки та кадрові інтриги, фак
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тично не розпочавши справжньої роботи.
Головну увагу у своїй діяльності ЦБ спрямувало на 

зміцнення студентських парторганізацій. Через Цк 
КП(б)У було вирішено питання про оплату секретарів 
партійних осередків у великих вузах, визначено харак
тер внутріпартійної роботи у вузах, надіслані досвідче
ні партійні кадри в провінційні вузи.

У лютому 1923 р., всупереч думці вузівських парто- 
середків, рішенням Оргбюро ЦК КП(б)У ЦБКС і бюро 
на місцях були ліквідовані [19]. На нашу думку, це 
пов'язано з тим, що ЦБКС намагалось бути незалеж
ною від ЦК КП(б)У самодіяльною структурою, що 
викликало невдоволення у партійного керівництва. Ці
каво, що вже у вересні 1923 р. ЦК КП(б)У в одному із 
своїх циркулярів визнав помилковість цих дії: "Лікві
дація ЦБКС і бюро на місцях ... негативно відбилась 
на поглибленні нашого впливу на студентство у вищій 
школі" [2 0 ].

\  ЦЦАГО України. Ф. 1, оп. 20, спр. 1424. - Арк. 66.
-  Шлях освіти. - 1923. - №3. - С.1-2.
~ Донецький облдержархів. Ф. р. - 1512, on. 1, спр. 22.
4 ЦЦАГО України. Ф. 1, оп. 20, спр. 1424. - Арк. 66; ЦЦАВО 

України. Ф. 166, оп. 4, спр. 674. - Арк. 55.
- ЦЦАГО України. Ф. 1, оп. 20, спр. 1076. - Арк. 48.
“ ЦЦАВО України. Ф. 166, оп. 8, спр. 91. - Арк. 21.
' ЦЦАГО України. Ф. 1, оп. 20, спр. 993; спр. 1076. - Арк. 55. 
° Там само. - Спр. 1777. - Арк. 57.
9 Итоги первого Всесоюзного вузовского партсовещания // 

Студент революции. - 1925. - № 3. - С. 34.
Київський облдержархів. Ф. р. -10408, on. 1, спр. 94, арк. 3. 

“  ЦЦАГО України. Ф. 1, оп. 20, спр. 1966. - Арк. 9; спр. 2703. 
- Арк. 31.

Очередные задачи партячеек вузов // Студент революции. * 
. - № 6 .

Молодые носители оппортунизма // Студент революции. -
I92h .
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1929/30. - № 13. - С. 9.
Н  Дипинский В. В. Кто защитит студента? Студенческие ор

ганизации Украины: история и современность. - Донецк, 1991. -

Там само.
16 Чему научила "чистка"? // Студент революции. - 1930. - № 

!4. - С. 22.
1' ЦДАГО України. Ф. 1, оп. 20, спр. 993. - Арк. 96.
18 Там само. - Спр. 1077. - Арк. 65; спр. 1680. - Арк. 22.
19 Там само. - Спр. 1680. - Арк. 28.
20 Циркуляр ЦК КП(б)У о формах и содержании работы в ву

зах // Студент революции. - 1923. - № 7-8. - С. 125.

Подкур Р.Ю .(К иїв)

„ Л И С ТУ ВА Н Н Я  
П А РТ ІЙ Н О -РА Д Я Н С Ь К И Х  о р г а н і в  

ТА  ГПУ-НКВД:
ПОШ УК В ЗА Є М О Д ІЇ (20 -і рр. X X  ст.)

В сучасній історіографії широко висвітленні ка
ральні функції ВЧК-ОГПУ-НКВД, причини і трагічні 
наслідки масових репресій, опубліковані пов’язані з 
ними нормативні та організаційно-розпорядчі докуме
нти. Але в науковій та публіцистичній літературі не 
знайшли своє відображення інші важливі сторони ді
яльності колишніх спецслужб. Мова йде про інформа
ційно-аналітичну роботу, яка дозволяла відстежувати 
ситуацію в СРСР та в Україні, висновки якої впливала 
на формування внутрішнього і зовнішнього курсу ке
рівництва країни, визначала практичні кроки місцевих 
партійних та державних органів.

Окрім періодичних інформаційно-аналітичних ма
теріалів чимало важливої інформації містить в собі ві
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домче листування органів ГПУ-НКВД, з вищим парті
йно-державним керівництвом, місцевими партійними і 
радянськими органами. За своїм характером воно ві
дображає саме різноманітне коло питань. В ньому по
рушувалися питання оперативної роботи, підбору і 
розподілу кадрів, матеріально-технічного забезпечення 
роботи спецелужби та її працівників.

Великий інтерес являє собою листування органів 
держбезпеки з союзним керівництвом. Воно дозволяє 
краще зрозуміти взаємостосунки в системі спецслужб, 
розкрити позицію її окремих керівників, простежити 
хід і наслідки тієї чи іншої акції. Зокрема, телеграма 
начальника ВУЧК УСРР В.М.Манцева яскраво ілюс
трує принципи комплектування керівного складу Все
української надзвичайної комісії, внаслідок чого без 
будь-якого погодження з вищим політичним керівниц
твом республіки і самим головою ВУЧК повноважним 
представником ВЧК на Правобережній Україні був 
призначений В.А.Балицький. В ній, зокрема, говорило
ся: “...Отримана мною виписка з протоколів засідання 
колегії ВЧК з постановою про призначення т.Балицько- 
го представником ВЧК на Правобережжі мені зовсім не 
зрозуміла. В постанові немає абсолютно ніякого моти
вування, по-перше, по-друге, навіть не переговорили ні 
слова зі мною з цього приводу. І в той же час телеграф
но запитувалось про мою згоду на це. З призначенням 
Балицького порушується наша робота у всеукраїнсько
му масштабі. Якщо ВЧК керувалося тим, що деякі 
плітники розповсюджують плітки про неузгодженість 
в роботі між мною і Євдокимовим, з однієї сторони, та 
Балицьким, з іншої, то, по-моєму, плітка не може слу
жити якоюсь підставою. А крім того, між нами трьома 
існує такий контакт, який би я рекомендував би праців
никам у ВЧК. Крім того, звертаю увагу колегії на не
конституційність цієї постанови. Думаю, що останній
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кт не вважатимете проявом моєї нелояльності сто- 
овно ВЧК, бо т.Дзержинський додержання конститу- 

сійності вважав сам дуже важливою умовою роботи”1. 
ц ц аведена телеграма ілюструє принципи кадрової 
політики радянських спецслужб на самих початкових 
етапах її історії, висвітлює права керівників перифе- 
пійних надзвичайних комісій, що не могли без згоди 
Москви формувати керівний склад підпорядкованих їм
підрозділів.

Реально впливати на прийняття рішень не могло і 
вище політичне керівництво республіки, яке в питан
нях діяльності органів держбезпеки повністю орієнту
валося на позицію ЦК РКП(б) і союзного керівництва 
спецслужб. Свідченням цього може служити конфлікт, 
що виник в 1924 р. між головою ГПУ УСРР В.А.Ба- 
лицьким та народним комісаром юстиції і прокурором 
республіки М.О.Скрипником.

Рішуче виступаючи проти практики позасудових 
репресій, М.О.Скрипник звернувся з листом до ЦК 
КП(б)У з пропозицією про скорочення повноважень 
ГПУ України щодо засудження членів колишніх полі
тичних партій, які протягом свого часу виступали со
юзниками РКП(б) - меншовиків, есерів, анархістів та 
інших. В листі до ЦК КП(б)У М.О.Скрипник вислов
лював думку про необхідність розгляду справ у судово
му порядку . Як і очікувалось, врешті-решт, отримала 
верх позиція В.А.Балицького, який у своєму листі на 
ім’я І.Квірінга та заступника голови ОПТУ В.Менжин- 
ського писав: “Згідно циркуляру секретного відділу 
°ГПУ за №50277 від 14 березня 1923 р. члени антира- 
ДЭДських партій (меншовики, есери, монархісти та ін- 
ш0> що підлягають ізоляції Держполітуправлінням Ук- 
Ршни, до цього часу не піддавалися гласному суду, а 
^вдали ся  в адміністративному порядку в інші міста 

'-РР або за межі такої. Між іншим, міркування сек
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ретно-агентурного порядку не допускають стосовно 
більшості владних меншовиків і членів антирадян. 
ських партій взагалі гласного суду. Дуже рідко в остан- 
ніх при обшуку вдається виявити компрометуючі мате
ріали (літературу, прокламації тощо), які б могли б 
служити для гласного суду речовим доказом провини 
останніх2.

Підтримана керівництвом ОГПУ СРСР, при розгля
ді цього питання на політбюро КП(б)У перемогла по
зиція В.А.Балицького. Політбюро ЦК КП(б)У своєю 
постановою від 28 лютого 1924 р. не визнало “розгляд 
в судовому порядку справ про діяльність осіб, прина- 
лежних до антирадянських партій політично доціль
ним”. Цією ж постановою пропозиція М.О.Скрипник 
була відхилена3.

Під час прийняття конкретних рішень, політбюро 
ЦК КП(б)У необхідно було знати реальну ситуацію в 
республіці. Тому вище політичне керівництво України 
зверталося до голови ГПУ чи його заступників з про
ханням надати вичерпні відомості про ті чи інші мо
менти громадсько-політичного життя. Так, 2 лютого 
1927 р. секретар ЦК КП(б)У В.Затонський звернувся 
до голови ГПУ В.Балицького з проханням “...надати 
матеріали про інтелігенцію України (українську і ро
сійську у формі таблиць і пояснень до них), які харак
теризують активність інтелігенції в радянській, проф
спілковій, кооперативній, господарській і культурній 
роботі, а також відношення цієї інтелігенції до поста
нов партії по національному питанню взагалі і літера
турній дискусії зокрема. Бажано вказати перспективні 
плани різноманітних груп, а також висвітлити приб- 

< лизно їх переконання. Крім того, прохання надати ана
логічні відомості про релігійні течії, які можливі нас
лідки при проведенні нацполітики”4.

Того ж року секретар ЦК КП(б)У О.Медведев звер-
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вся в черговий раз до керівництва ГПУ з проханням 
Т30міново проінформувати ЦК “...чи мають місце мате
ріали, які характеризують діяльність ворожих нам по
літичних чи куркульських груп, які стосуються май
бутніх перевиборів і підготовки до них (листівки, усна 
агітація — конкретні факти), під якими лозунгами во
на проходила і у зв’язку з цим настрої в середовищі ро
бітників і селян”5.

Якщо в листуванні між вищим політичним керів
ництвом та республіканськими органами ГПУ-НКВД 
виходили на перший план питання загальнодержавно
го характеру, висвітлювались завдання інформаційно- 
аналітичної і кадрової роботи, то листування місцевих 
органів держбезпеки з губернськими, обласними, ок
ружними комітетами КП(б)У в більшості своїй стосу
валося окремих сторін політичного, економічного, 
культурного життя регіонів. Значну увагу в листуванні 
місцевих органів ГПУ Поділля з окружними партійни
ми комітетами, окрвиконкомами приділялося життю 
населених пунктів регіону в районі прикордонної сму
ги. Так, 3 березня 1923 р. начальник Подільського гу
бернського відділу ГПУ Леплевський своєю телегра
мою до всіх начальників окружних відділів ГПУ та 
секретарів окрпарткомів звернув увагу на необхідність 
розглядати всіх перебіжчиків з території Польщі та Ру
мунії, як агентів Антанти, заарештувати їх і направля
ти в губернський відділ ГПУ6.

Так, 19 лютого 1928 р. заступник начальника Моги- 
лів-Подільського окружного відділу ГПУ, начальник 24 
прикордонного загону Зайцев повідомляв секретаря 
Могилів-Подіпьського окрпарткому ІОІ(б)У про недо
цільність проведення в прикордонній смузі різного ро
ду мітингів і демонстрацій, оскільки останнє викликає 
негативну реакцію прилеглих держав7.

В ІНШИХ своїх численних листах окружні відділи
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ГПУ повідомляли партійні комітети про інциденти ца 
промислових підприємствах, селах, вищих учбових 
закладах. Особливо неспокійною була ситуація на се
лі, де перманентний голод породжував серед селянс
тва вороже ставлення до радянської влади. Так, на
чальник Вінницького окружного відділу ГПУ Кайзер 
своїм листом до секретаря Вінницького окрпарткому 
Чайки від 5 липня 1928 р. зазначав: “Так, в доповнен
ня нашої з вами розмови Вінокрвідділ ГПУ ставить 
Вас до відому, що в Літинському районі в селі Багри- 
нівцях передбачаються такі ж ексцеси, як і в Пиків- 
ському районі зі сторони бідноти на ґрунті голоду
вання і відсутності можливості дістати хліб в коопе
рації... З ініціативи бідняків в цьому селі організува
лася велика група бідноти з метою розгрому коопера
тиву, вони також погрожували членам правління, як
що вони не дадуть їм хліба, то вони не будуть жити, 
вірніше, погрожували їм  смертю...”8.

Органи ГПУ не лише займалися констатацією фак
тів про негативні наслідки хлібозаготівель. Так, на
чальник Тульчинського окрвідділу ГПУ Петерс, звер
таючись у своєму листі від 6 листопада 1929 р. до всіх 
секретарів райкомів округу, просив їх інформувати про 
всі факти опору і перешкод хлібозаготівель оператив
ного їх подолання9.

Здійснюючи контрольні функції, органи державної 
безпеки повідомляли партійні та радянські органи про 
недоліки в роботі окремих підприємств і організацій, 
збоїв виробничих процесів, зловживання посадових 
осіб. Так, в короткій записці “Про плодосушарку” в 
травні 1928 р. Вінницький окрвідділ ГПУ повідомляв 
голову робітничо-селянської інспекції, секретаря ОПК, 
ОВК і голову окрплану про безгосподарність керівниц
тва плодосушарки, яке призвело до руйнування цінно
го імпортного обладнання. Окрвідділ ГПУ зазначав,
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що подібне устаткування можна було б придбати в 
СРСР удвічі дешевше, чим зберегти значні валютні 
кошти10.

В листі від 7 жовтня 1928 року заступник начальни
ка Вінницького окрвідділу ГПУ Кайзер інформував за
відуючого Вінницьким окрфінвідцілом та окрпартком 
про факти хабарництва у фінансових органах, що вик
ликало потік скарг від малоімущих платників11.

В листуванні органів безпеки знайшли своє відобра
ження окремі факти і явища в релігійному і культурно
му житті регіонів. Так, 21 вересня 1923 року начальник 
Гайсинського окрвідділу ГПУ Адамович повідомляв 
окрпартком про факти оновлення ікон в сс.Ситківці, 
Нараївка, Кузьмінці, Корабелівка, Пологи. В зв’язку з 
цим пропонувалось створити спеціальну комісію по 
розвінчуванню зазначених явищ. Незважаючи на те, 
що представник ГПУ формально не входив до цієї ко
місії, вона працювала під його безпосереднім керів
ництвом12.

В листі від 2 червня 1924 р. Подільський губерн
ський відділ ГПУ загострював увагу губпарткому на 
такому явищі як розпад театральних труп, внаслідок 
чого безробітні актори були змушені об’єднуватися в 
мандруючі колективи без необхідної матеріально-тех
нічної бази та репертуару13.

В жовтні 1928 р. Вінницький окрвідділ ГПУ вказу
вав окружному відділу народної освіти на відсутність 
єврейської літератури в м. Чернівці, Джурині, Шарго- 
роді. В зв’язку з цим висловлювалось прохання термі
ново сформувати пересувні бібліотеки єврейської літе
ратури, направити їх у зазначені населенні пункти14.

Інформаційні листи органів держбезпеки ставали 
предметом всебічного розгляду партійних та радян
ських органів. На основі більшості з них ставилися пи
тання на засідання окружних партійних комітетів,
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приймалися відповідні рішення. Для прикладу можна 
навести витяг закритого засідання бюро Могилів-По- 
дільського окрпарткому 11 вересня 1928 р. Ознайомив
шись з листом окружного відділу ГПУ в якому вислов
лювалося прохання про додаткове асигнування коштів 
на антирелігійну роботу, бюро парткому ухвалило: 
“Доручити агітпропвідділу в кошторис 1928/1929 рр. 
включити окремим пунктом кошти на антирелігійну 
роботу. Фракції ОВК передбачити такі кошти при скла
данні бюджету”15.

За своєю змістовною частиною близькими до листу
вання можна вважати таку групу документів як листи, 
заяви, скарги громадян в органів держбезпеки. Особли
ву цікавість вони викликають через те, що вони дають 
можливість з’ясувати і відобразити основні етапи ево
люції суспільної свідомості, ціннісну орієнтацію та 
моральні принципи суспільства на певному історично
му етапі. Аналізуючи скарги і заяви громадян, можна 
чітко простежити як з часом поступово змінюється їх 
тональність. Якщо в першій половині 20-х років скар
ги і заяви, як правило, стосувалися конкретних пору
шень, вчинків громадян, то з другої половини 20-х рр. 
в переважній більшості таких документів робиться 
спроба нерозривно пов’язати вчинки або дії особи або 
групи осіб з їх “політичним обличчям”, соціальним по
ходженням, зв’язками. Істотно збільшуються в цей пе
ріод кількість заяв, в яких повідомлялося про “опози
ційні настрої” окремих громадян, необережно кинуті 
слова, розказані анекдоти тощо. Характерною в цьому 
відношенні є заява членів партосередку комунгоспу 
Венцковича, Стрельбицького, Нікітіна, Баранцевича, 
Дубинського до начальника Вінницького окружного 
відділу ГПУ. В ній повідомлялося, що громадянин 
Ф.Артштейн, “помічений в підтримці ОПОЗИЦІЇ”, При 
перевиборах місцевкому намагався “провалити” кан-
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пйдатури член1в місцевкому з числа комуністів16.
Д Виключним цинізмом відзначається скарга ланкових 
піонерів с.Хрінівка Фані Токарчук, Павла Безчаснюка, 
Трохима Камінера на свого вчителя Т.Д.Присяжнюка. В 
ній, зокрема, говорилося: “Прохаємо звернути увагу на 
нашу скаргу, котру ми зараз розкажемо по відношенню 
до нашого вчителя, завідуючого Т.Д.Присяжнюка...”. До 
неї можна було б поставитися скептично, якби не додана 
до неї коротенька записка секретарю окрпарткому і голо
ві окрРСІ начальника окрвідділу ГПУ Корнєва: “При 
цьому надсилається копія заяви піонерів с.Хрінівки на 
вчителя того ж села Присяжнюка Т.Д. на Ваше розпоряд
ження. Одночасно доповідаємо, що нами прийняті захо
ди до висвітлення його політфізіономії”17.

Аналогічні звернення, заяви постійно стимулювали 
вищим політичним керівництвом країни. Влітку 1937 
р. Сталін без будь-яких застережень висловив незадо
волення недостатньою кількістю сигналів з місць, що 
призвело, на його думку, до втрати пильності, вимагав 
ретельної перевірки таких сигналів, відзначаючи, що 
коли “ в них буде правди на 5%, то і це хліб” 18.

За матеріалами скарг і заяв порушувалися кримі
нальні справи, вони служили своєрідною відправною 
точкою для оперативних розробок, окремих осіб або 
груп громадян, об’єктів народного господарства тощо.

Розглядаючи скарги і заяви до органів ВЧК-ГПУ- 
НКВД як історичне джерело, слід відзначити наявність 
в ньому значного відсотку суб’єктивізму, залежність 
ВІД освітнього рівня, політичних переконань і поряд
ності заявника. Тому використання цього джерела, виз
начення в ньому рівня достовірності викладеної інфор
мації можливо лише на основі інших додаткових доку
ментів - матеріалів перевірок, пояснювальних записок, 
Літерних і архівно-слідчих справ.

Таким чином, через листування між партійно-дер
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жавним керівництвом і органами держбезпеки вирішу 
валися конкретні питання політичного, економічного і 
культурного розвитку України, поліпшувалась взаємо
дія партії і чекістів у реалізації політики викорінення 
інакодумства в суспільстві.

* Російський державний архів соціально-політичної історії 
(далі -РДАСПІ) - Ф.76, оп.З, спр.70.-Арк.39-39зв.

2 Центральний державний архів громадських об'єднань Укра
їн и .- Ф. 1, оп.16, спр. І.-Арк. 29-30 зв.

Там само.-Арк. 28.
^ Там само. - Ф. 1, оп. 20, спр. 2522. - Арк. 4.
~ Там само. - Арк. 49.
6 Держаний архів Вінницької області .- Ф.П.-31, on. 1, спр. 

8 .- Арк. 1.
' Там само. - Спр. 379. - Арк. 2.
° Там само.-Ф.П.-29, on. 1, спр. 373.-Арк. 115.
 ̂ Там само.-Ф.П.-39, on. 1, спр. бЗ.-Арк. 58.

Там само-Ф.П.-29, on. 1, спр. 411.-Арк. 83.
“  Там само. - Спр. 412.-Арк. 48.
}2 Там само.-Ф.П.-30, оп. 1, спр. ЗО.-Арк. 59.

Там само. - Ф.П-29, оп. 1, спр. 70.-Арк. 39.
Там само.-Ф.П-ЗІ, on. 1, спр. 379.-Арк. 39.
Там само.-Арк. 33.
Там само.-Ф.П.-29, on. 1, спр. 412.-Арк. 24-25.
Там само. - Спр. 466.-Арк. 53.
Бетеев В.И., Панов В.Д. Оправданию не подлежит - 

М.,1989. - С. 14.

Очеретянко В .І.(Хмельницький)

“Р А Д Я Н ІЗА Ц ІЯ ” ВСЕУ КРАЇН СЬКО Ї 
АК А ДЕМ ІЇ Н АУК (20-30-т і рр. X X  ст.)

В умовах “радянізації” наукових установ, культур*
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но-освітніх закладів, громадських організацій, важли
ву роль відігравали постійні і різноманітні реорганіза
ції зазначених структур, які в своєму кінцевому резуль
таті служили встановленню більш щільного контролю 
над ними з боку держави.

Цим же завданням, як правило, служили і числен
ні перманентні чистки, проведені в 20-30-х рр. В ході 
останніх були усунуті від наукової і творчої праці 
найбільш знанні і досвідчені українські вчені, літера
тори, митці.

Зініційовані згори реорганізації і чистки пересліду
вали ще одну мету - внести розкол серед старої інтелі
генції, протиставити її новій, сформованій в роки ра
дянської влади, породжували конфлікти, які найнега- 
тивнішим чином відбивалися у суспільній свідомості.

Однією з перших зазнала реорганізації Всеукраїн
ська академія наук, яка в силу умов своєї праці, кон
тингентом вчених тривалий час зберігала демокра
тичний характер, опиралася на усталені у  вітчизняній 
науці традиції. Характерно, що принципи загальної 
діяльності академічної установи були викладені в од
ній з перших доповідей 9 липня 1918 р. на засіданні 
Комісії для вироблення законопроекту про заснуван
ня Української академії наук видатним вченим і орга
нізатором науки В.І.Вернадським. У відповідності з 
ними передбачалося, що Академія повинна користу
ватися повною автономією і “бути поставленою поза 
всякі впливи на її внутрішнє життя от органів дер
жавного урядування, які можуть мінятися... Її статут 
повинен дати їй широкі спромоги на вільну наукову 
працю та бути гнучким, щоб вона могла йти слідом за 
вимогами життя” 1.

Спираючись на вище означені принципи, статут 
Академії наук допускав самі різноманітні форми орга
нізації наукової діяльності - інститути, товариства,
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постійні комісії, кафедри, кабінети тощо. Останнє доз
воляло уникнути жорсткого планування, дріб’язкової 
опіки з боку керівних її органів, перетворювало прези
дію у своєрідний координаційний орган.

Заради справедливості, слід відзначити, що урядом 
гетьмана Скоропадського було докладено чимало зу
силь для розгортання діяльності Академії наук, виділя
лися кошти, нерухоме майно для забезпечення роботи 
її наукових підрозділів.

У значно гіршому становищі опинилася ВУАН в 
першій половині 20-х років. Незважаючи на певне 
збільшення бюджетних асигнувань, зростання кількос
ті штатних наукових працівників, підвищення їх заро- 
бітньої платні, налагодити нормальне функціонування 
наукових установ так і не вдалося. Щодо останнього, 
красномовно свідчить доповідна записка про організа
цію Археологічного комітету, з якою звернулися в 1922 
р. до наркомату освіти України президент ВУАН 
В.І.Липський та її неодмінний секретар А.Ю.Крим- 
ський. “Академія, - зазначалося в ній, - не має ніяких 
коштів на утримання Археологічного комітету, так що 
академікам з його складу самим доводиться бути і сек
ретарями, і машиністками, і кур’єрами... Немає також і 
на поштові та телеграфні витрати, не кажучи вже про 
відрядження, надзвичайно необхідні” 2.

Незважаючи на негативну оцінку науково-методично
му, організаційному, матеріальному забезпеченню ВУАН 
в першій половині 20-х рр. дав М.С.Грушевський, що по
вернувся в Україну у 1924 р. Першим серйозним недолі
ком він назвав відсутність провідних фахівців на цілому 
ряді кафедр. Відзначив вчений і ті умови, в яких доводи
лося працювати його колегам при відсутності необхід
них лабораторій, кабінетів, бібліотек3.

В другій половині 20-х років тиск на Академію з бо
ку держави значно посилився. Для цього використову
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валися всі можливі засоби - від штучного загострення 
конфлікту між групами Грушевського і Єфремова, від
вертого шельмування ВУАН в органах друку до лікві
дації наукових установ.

В маніпулюванні Всеукраїнською академією наук 
владними структурами активно використовувалась 
складна і неоднозначна фігура академіка М.С.Грушев- 
ського. Вміло експлуатуючи його особисті якості, ви
ще політичне керівництво інтригувало ним як можли
вим президентом ВУАН 4, з іншого боку зводило його 
ювілей до рівня ординарної наукової події 5

Новим етапом, що передував реорганізації ВУАН, 
стала компрометація Академії наук^у зв’язку з проце
сом “Спілки визволення України”. Його мети і завдань 
аж ніяк не приховувало вище політичне керівництво. У 
своєму листі на ім ’я Генерального секретаря ЦК 
КП(б)У С.В.Косіора від 29 березня 1930 р. нарком ос
віти УСРР М.О.Скрипник писав: “Зокрема має значен
ня вияснення повнотою питання про ВУАН як про базу 
для контрреволюційної організації і як її ширму. На су
ді досить докладно виявляється шкідницька робота в 
окремих галузях ВУАНу - в науково-педагогічній, ме
дичній тощо... Політична боротьба в середині Академії 
та кругом неї, всі ці питання, що зв’язані з ВУАНом, са
ме і є, і мусять бути предметом виявлення під час зіз
нань тов.Озерського... Заслуховування на суді свідчень 
тов.Озерського саме і дають можливість повнотою ви
явити цілий обсяг контрреволюційної роботи, введеної 
СВУ у ВУАНі, що дасть можливість забезпечити нада
лі роботу ВУАНу відповідно до потреб і завдань Радян
ської республіки” 6.

Процес “Спілки визволення України” був своєрід
ним лакмусовим папером їх ставлення до радянської 
влади, нових тенденцій, які поступово стверджувалися 
У ВУАН.
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У відповідності з цим, вносилися зміни і у склад Ке
рівних органів Академії. Так, академіка К.Г.Воблого 
постановою політбюро ЦК КП(б)У від 22 листопада 
1929 р. пропонували затвердити віце-президентом ВУ- 
АН лише “...в залежності від позиції при обговоренні 
питання про “СВУ” 7.

В 1928 р. суттєвого реформування зазнало керівниц
тво Академії. Замість спільного зібрання ВУАН, в яко
му брали участь лише дійсні члени Академії, розпоча
ла свою роботу Рада ВУАН, де право вирішального го
лосу мали дійсні члени, штатні і нештатні академіки, 
члени-кореспонденти, представники наркомосу, керів
ники науково-дослідних установ, громадських органі
зацій тощо 8. Рекомендуючи подібні заходи вище полі
тичне керівництво прагнуло всіляко обмежити вплив 
старих визнаних вчених на життя Академії, посиливши 
одночасно роль в усіх процесах, що проходили в ВУАН 
партійної фракції КП(б)У.

Як свідчить Н.Д.Полонська-Василенко, у 1929-1930 
рр. “всі наукові установи ВУАН зазнали змін, які спо
чатку робилися поступово, крок за кроком, аж поки не 
прийшов час брутального нищення’*9. Чи найбільших 
втрат зазнали в цей період наукові установи засновані 
академіками М.С.Грушевським та А.Ю.Кримським. 
Зокрема, за рішенням листопадової сесії ВУАН 1929 
року були ліквідовані комісії Лівобережної і Полудне
вої України, новішої історії України, очолюваної без
посередньо М.С.Грушевським. Незабаром, не зважаю
чи на протести вченого, була реорганізована Комісія 
Старої історії України.

Абсолютно не бралася до уваги і думка А.Кримсько- 
го при ліквідації Комісії по складанню словника живої 
української мови, Комісії історичного словника, Гебра- 
їстичної та Історико-археографічної комісії. Водночас 
з-під його керівництва виводились Діалектологічна ко
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місія і Інститут української мови10.
Поступова ліквідація окремих наукових підрозділів 

ВУАН супроводжувалась виробленням нових підходів 
до структури Всеукраїнської академії наук в цілому. 
Так, У проекті спільної постанови РНК УСРР та ЦК 
КП(б)У, схваленому політбюро ЦК КП(б)У 22 вересня 
1933 р- говорилося, що “ ...структура Академії надто 
невиразна і розкидана. Академія зростає переважно в 
ширину, не зосереджуючи уваги на найважливіших, 
стрижневих задачах та на боротьбі за якість наукової 
роботи, внаслідок чого наукові сили розпилені, надзви
чайно послаблено конкретне керівництво, контроль ви
конання відсутній”11.

Остаточне рішення щодо структури ВУАН було 
прийняте в кінці 1933 року, постанова політбюро ЦК 
КП(б)У від 26 січня 1934 р. визначала: “3 метою вста
новлення безпосереднього оперативного керівництва 
науково-дослідними установами і планування їх робо
ти з боку президії ВУАН, встановити, що основною 
структурною одиницею в Академії є науково-дослід
ний Інститут, безпосередньо підпорядкований президії 
ВУАН. Інститут очолюється директором, відповідаль
ним перед президією ВУАН. При директорі Інституту 
може бути організована вчена рада, що має дорадчий 
характер” 12.

Таким чином, у відповідності з положеннями зазна
ченого документу, який ліквідував стару структуру 
Всеукраїнської академії наук, вводилась нова, що зас
відчила на практиці ствердження жорсткої централіза
ції провідної науково-дослідної установи. Схвалена 
січневою сесією ВУАН 1934 р., вона, з невеликими змі
нами, збереглася до наших днів.

Аналізуючи нововведену структуру ВУАН, необхід
но відзначити, що вона мала і певні позитивні сторони, 
оскільки дозволяла подолати розпорошеність наукових
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сил, налагодити централізоване фінансування дослід, 
ницьких проектів. Разом з тим, породжене централізо
ване планування роботи сковувало ініціативу вчених 
повністю підпорядковувало наукові установи партій
но-державному керівництву, поступово перетворювала 
гуманітарну науку в арсенал забезпечення і обгрунту
вання його ідеологічних завдань. Невипадково поста
новою політбюро ЦК КП(б)У від 31 березня 1934 р. 
Всеукраїнська академія наук була передана у безпосе
реднє підпорядкування Раднаркому України*3.

Процес реорганізації Академії супроводжувався і 
рядом інших заходів, які, безперечно, заслуговують на 
свою увагу. Так, на початку 30-х років в колах партій
но-державного керівництва активно обговорювалась 
ідея переведення Всеукраїнської академії наук і, в пер
шу чергу, її соціально-економічного відділу до тогочас
ної столиці України м.Харкова. Зокрема, її обговорен
ня активно відбувалося на засіданні вищого політично
го керівництва 28 січня 1931 року 14

Однак, в силу як об’єктивних, так і суб’єктивних 
причин, її реалізація на практиці була визнана немож
ливою.

Більш радикальну позицію зайняло політбюро ЦК 
КП(б)У восени 1933 р. У вже згадуваному проекті 
спільної постанови РНК УСРР, схваленому вищим по
літичним керівництвом 22 вересня 1933 р., ставилося 
конкретне завдання: “Визнати за потрібне перевести 
Всеукраїнську академію наук до Харкова, як до вели
кого пролетарського центру, де є всі можливості для за
безпечення найщіпьнішого зв’язку наукової роботи 
Академії з практикою соціалістичної промисловості і 
соціалістичного господарства в цілому. Цей перевод 
має відбутися поступово в 1933-1935 рр.” 15.

Цілком очевидно, що спроби перевести ВУАН до 
Харкова обумовлювались прагненням вищого політич
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ного керівництва відірвати Академію від найвизначні
шого наукового і культурного центру України, розірва
ти зв’язки між старою інтелігенцією, обмежити вплив 
останньої на суспільні процеси.

Виникає запитання: “Чому ж ідея переведення Ака
демії до Харкова так і залишилась на папері?” На зава
ді стали цілий ряд факторів. По-перше, в 1934 році са
ма столиця України була переведена до Києва. Тому, 
при безпосередньому наближенні вдавалося легше 
контролювати академічні установи, залучати їх до зав
дань соціалістичного будівництва. По-друге, як вияви
лося, у Харкові, незважаючи на будь-які зусилля, так і 
невдалося створити для ВУАН навіть мінімальних 
умов для нормальної роботи та розміщення переведе
них науковців. Крім того, академічні кола як могли чи
нили пасивний опір необгрунтованим рішенням.

В досліджуваний період робилися такі спроби ідео
логічного тиску на академічні установи. Цьому, зокре
ма, служило створення за постановою ЦК КП(б)У від 
28 червня 1931 р. системи науково-дослідних установ - 
Всеукраїнської асоціації марксистсько-ленінських інс
титутів. Активно втручаючись в різні галузі знань - іс
торія, філософія, суспільствознавство, право тощо, ВУ- 
АМШН всіляко стверджував марксистсько-ленінську 
методологію, виробляв своєрідне прокрустово ложе” 
для науково-дослідних установ, окремих дослідників.

Підсумовуючи діяльність ВУАМЛІНу М.В.Коваль, 
О.С.Рубльов зробили цілком слушний висновок: “Опа
нувавши ВУАН, влада вже не потребувала такого псе
вдонаукового утворення, як Всеукраїнська асоціація 
марксистсько-ленінських науково-дослідних інститу
тів (ВУАМЛІН), котра існувала з 1931 р. й покликана 
була забезпечувати “марксистські впливи” й керівниц
тво у науці. “Марксистсько-ленінською” і керованою 
стала АН УРСР. Ось чому 23 липня 1936 р. рішенням
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Політбюро ЦК КП(б)У ВУАМЛІН ліквідовувався, її 
співробітники або передавалися до Академії наук, або 
спрямовувалися на викладацьку роботу”16.

Незважаючи на те, що до середини 30-х років “прог
рама радянізації” Всеукраїнської академії наук була ре
алізована на практиці, реорганізаційні процеси, обу
мовлені як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками, 
продовжувалися і надалі. Так, в умовах згортання “по
літики коренізації”, роздмухуванні жупелу боротьби з 
троцькізмом та сіонізмом, порушених численних кри
мінальних справ щодо членів підпільних контрреволю
ційних угрупувань “Польська організація військова”, 
“Німці-тевтонці” та інших поступово ліквідовувалися 
національні науково-дослідні установи.

29 травня 1936 р., керуючись настановою вищого 
політичного керівництва президія Академії наук ухва
лила постанову такого змісту: “1. Реорганізувати Інсти
тут єврейської пролетарської культури в Кабінет по 
вивченню єврейської радянської літератури, мови та 
фольклору, підпорядкований безпосередньо президії 
Академії наук... 3. За реорганізацією Інституту єврей
ської пролетарської культури звільнити з 1 червня ц.р. 
співробітників згідно списку”17.

Цілком очевидно, що лічені співробітники, що зали
шилися в Кабінеті по вивченню єврейської радянської 
літератури, мови та фольклору, не могли охопити ціло
го кола питань, пов’язаних з дослідженням проблем 
юдаїки в Україні.

Восени 1935 року вищим політичним керівництвом 
України було прийнято ряд постанов по Інституту 
польської культури. Якщо постанова політбюро ЦК 
КЙ(б)У від 20 вересня 1935 р. передбачала реорганіза
цію “з тим, щоб звести його роботу до збирання поль
ської літератури та матеріалів як історичних матеріа
лів” 18, то наступне рішення вже не залишало будь-
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яких надій на його подальше існування.
“На зміну постанов політбюро ЦК КП(б)У від 20 ве- 

оесня 1935 р. про Інститут польської культури, - гово
рилося в ньому, - схвалити наступні рішення: 1. Інсти- 
L r  польської культури ліквідувати; 2. Організувати 
при УАН кабінет по вивченню польської літератури, 
мистецтва та історії революційного руху в Польщі’̂ 9.

Якщо врахувати, що в 30-х роках припинили свою 
діяльність наукові товариства при ВУАН, численні 
структурні і неструктурні комісії, кабінети, то можна 
твердити, що вже в другій половині 30-х рр. Академія 
наук України набула тієї структури, яка повністю від
повідала завданням соціалістичного будівництва на то
му етапі історичного розвитку країни.

В ході загального процесу жорсткого тиску зазнали 
на собі також фахові Академії. Наприклад, постановою 
ЦК КП(б)У від 17 лютого 1935 р., внаслідок “засміче
ності контрреволюційними елементами” відірваності 
досліджень від “практики реального життя була лікві
дована Всеукраїнська сільськогосподарська академія. 
Мережу підпорядкованих їй інститутів рекомендувало
ся зміцнити фахівцями з числа робітничої молоді20. *

* Храмов Ю., Руда С., Павленко Ю., Кучмаренко В. Рання іс' 
торія Академії наук України. 1918-1921. -  К.: Манускрипт, 1993. -  
С. 84.

2 ЦЦАВО України.-Ф. 166, оп. 2, спр. 456,-Арк. 19 зв.
J Полонська-Василенко Н.Д. Українська академія наук.-С. 40- 

41.
 ̂ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 16, спр. З.-Арк. 62.

Z. Там само. - Арк. 21-21 зв.
 ̂Там само. - Спр. З.-Арк. 152.
Там само.-Арк. 93-93 зв.
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9 Полонська-Василенко Н.Д. Українська академія наук.Ч.І-г
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И ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 16, спр. Ю.-Арк. 154.
12 ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 16, спр. Ю.-Арк.215-216.
13 ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 6, спр. 339.-Арк. 7-8.
14 Там само.- Оп. 16, спр. Ю.-Арк. 153..
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України: нарис двадцятиріччя (1936- 1956 рр.) // У лещатах то’
талітаризму: перше двадцятиріччя Інституту історії України 
НАН України (1936-1956 рр.). 36. документів і матеріалів.-К.: Інс
титут історії України, 1996.-С. 6-7.

1' Ставицька Н. Ліквідація науково-дослідних установ ВУАН 
по розробці проблем юдаїки в контексті боротьби з троцькізмом 
та сіонізмом//Матеріали конф. “Єврейська історія та культура в 
Україні”.-К.: Інститут юдаїки, 1996.- С. 99.

1® ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 16, спр. 12.-Арк. 276.
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Ченцов В .В ., А рхірейський Д .В.
(Дніпропетровськ)

П О Л ІТ И Ч Н І Р Е П Р Е С І Ї  ЗО^Х.
р е г і о н а л ь н и й  а с п е к т  і с т о р і ї

Радикальна зміна в СРСР у другій половині 20-х 
років внутрішньополітичного курсу призвела ДО 
надзвичайного загострення ситуації в цілому. Де
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був час посилення сталінським керівництвом репре
сій з метою остаточного знищення в країні будь-якої 
політичної опозиції. Провідну роль в цих процесах 
мали відігравати органи ДПУ, які із червня 1927 р. 
отримали право розглядати у позасудовому порядку 
справи колишніх учасників білого руху, шпигунів, 
інших “контрреволюційних” категорій суспільства, 
застосовуючи проти них поміж іншого й вищу міру 
покарання. Кримінальний кодекс був доповнений 
розділом про антирадянські злочини, до яких відно
сились антирадянська пропаганда, заклики до пова
лення комуністичної влади, зберігання та розпов
сюдження антивладної літератури тощо. Намагаю
чись пояснити причини політично-економічної кри
зи кінця 20-х років, вище партійно-державне керів
ництво СРСР свідомо перекладало провину за влас
ні “соціалістично-будівничі” експерименти на ін
ших. Винуватцями, що і недивно, “виявились” пред
ставники “старого світу” : на селі -  заможне селянс
тво, “куркулі”, у місті -  стара інтелігенція, спеціа
лісти і службовці з дожовтневим стажем.

Репресії кінця 20 -  30-х років логічно розглядати 
як природне продовження діяльності надзвичайних 
органів влади попередніх часів: зберігайся кадри, 
основні методи роботи, загальні цілі і завдання 
спецслужб.

Сталін особливо зробив внесок у “теоретичне” 
обгрунтування необхідності продовження і поси
лення репресій. Його теза про класову боротьбу у 
тодішньому суспільстві, висунута на липневому 
(1928 р.) пленумі ЦК ВКП(б), була одразу ж взята на 
озброєння репресивними органами.

Від масових репресій постраждав увесь Радян
ський Союз, і Дніпропетровщина, звичайно, не була 
винятком. У листопаді-грудні 1928 р. органи ДПУ
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“відшукали” “шкідників” на Катерининській заліз, 
ниці, провідні спеціалісти якої звинувачувалися у 
послабленні міці залізниці, у шкідливому керуванні 
тощо. За рішенням колегії ОДІІУ восени 1929 п 
ГТКрендовського та О.Воскобойникова було р0з^  
тріляно, П.Вельса, П.Флерова, І.Удалєва запроторе
но до концтаборів строком на десять років кожного 
[1]. “Шкідники” були також виявлені на деяких руд. 
нях Кривбасу, у тресті Дніпровських електросіль- 
комбінатів тощо. Всі вони чекістами були зарахова
ні до місцевих осередків вигаданої організації 
“Промпартії”, яка, за версією ДПУ, мала на меті 
“створити якнайсприятливіші умови для іноземної 
інтервенції і у кінцевому підсумку -  для реставрації 
капіталістичного ладу” [2]. Переважна більшість за
арештованих була засуджена до тривалих термінів 
заслання [3].

Важливою ділянкою роботи ДПУ в Україні з дру
гої половини 1928 р. стала боротьба проти опозицій
них течій всередині самої правлячої партії. Керую
чись вказівками жовтневого (1927 р.) пленуму ЦК 
ВКП(б) про необхідність рішучого наступу на 
троцькістів, ДПУ розпочало переслідування остан
ніх. Незабаром під удар каральних органів потрапи
ли і так звані “приховані троцькісти”, тобто грома
дяни, що ніколи не перебували у лавах опозиції, але 
виступали проти політичних переслідувань своїх 
вчорашніх однопартійців.

Перші арешти троцькістів на Дніпропетровщині 
відбулися у квітні 1928 р., а влітку того ж року тут 
було “розкрито” “комсомольську організацію троць- 
кістської течії” . Більшість арештованих була висла
на за межі України [3]. На початку 30-х років, таким 
чином, троцькісти були змушені або припинити 
будь-яку антисталінську діяльність, або перейти У
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підпілля. У 1933 р. дніпропетровські чекісти рапор
тували, що в області залишилося всього 128 троць- 
кістів і 67 тих, хто публічно відмовився від опози
ційної діяльності [4].

Загострення “класової боротьби”, за логікою ра
дянських керманичів, не могло бути без наявності в 
країні залишків “буржуазного націоналізму” та “на
ціоналістичної контрреволюції” . Таким чином, на 
початку 30-х років в Україні відбулися гучні судові 
процеси, які мали показати громадськості буржуаз
но-націоналістичну сутність української інтеліген
ції. На Дніпропетровщині за причетність до “Спілки 
визволення України” були заарештовані професор 
Інституту народної освіти, історик В.Пархоменко, 
вчителька Л.Біднова, брат відомого українського 
вченого і політичного діяча С.Єфремова -  П.Єфре- 
мов, лікар Є.Павловський, економіст Л.Ненадкевич 
та ін. [5]. В.Пархоменко, заарештований ЗО вересня 
1930 р., перебував під наглядом ДПУ ще з 1928 р., 
як і його колеги Д.Яворницький та Г.Євреїнов. Його 
звинуватили в “участі в організації, яка мала за ме
ту повалення радянської влади”, і, не зважаючи на 
поганий стан здоров’я, його засудили до десяти ро
ків заслання [6].

В той же час у справі вигаданого “Українського 
національного центру” було позбавлено волі співро
бітника Дніпропетровського хімічного інституту 
Г.Коссака, а у справі такої ж міфичної “Української 
військової організації” -  завідуючого кафедрою Інс
титуту інженерів транспорту Ф.Кондрацького [7]. 
Боротьба з “буржуазно-націоналистичною контрре
волюцією” призвела до масових чисток навчальних 
та наукових закладів Наркомосвіти республіки. Лю
дей переслідували як “петлюрівців”, “бандитів”, 
“куркулів”, членів “контрреволюційних організа-
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цій”, “попів, фабрикантів, поміщиків, торговців” і 
т.п. [8]. У 1933 -  першій половині 1934 рр. інтеліген
цію переслідували переважно за “шкідництво”, 
“співчуття шкідництву”, “втрату пильності”, недо
носительство, за “троцькістські” та “націоналістич
ні” погляди. В середині 1934 р. як “буржуазні наці
оналісти” були репресовані професор Дніпропет
ровського університету Давиденко та директор об
ласного історичного музею Карпенко. їхня справа 
стала підставою для подальших репресій адмініс
тративного та професорсько-викладацького складу 
університету.

Крім того, продовжувалось переслідуваня залиш
ків опозиційних партій. На Дніпропетровщині, зок
рема, до 1933 р. чекістами були ліквідовані всі анар
хістські групи, а ще раніше -  есерівські [9]. Із відмі
ною непу наприкінці 20-х років органи ДПУ за до
помогою армії повели в Україні боротьбу проти се
лянського опору колективізації. У 1930 р. було роз
громлено повстання селян Павлоградського району 
Дніпропетровщини [10]. “Розкуркулення” госпо
дарств, масові арешти і заслання, зрештою голодо
мор 1932-1933 рр. стали невід’ємною складовою 
репресій проти українського селянства [11] . У 
зв’язку із стартом колективізації розпочались перес
лідування прибічників М.Бухаріна, які по суті були 
оголошені ідеологами “куркульства”, лідерами так 
званого “правого ухилу”. В Україні “праві” опиня
лися на лаві підсудних або як члени СВУ, або як при
бічники вигаданої чекістами “Народної революцій
ної соціалістичної партії” [12].

Новий етап сталінських репресій розпочався з 
1934 р. Замість ДПУ у складі НКВС було створено 
Головне управління державної безпеки (ГУДБ), на 
яке покладалася боротьба з політичними противни
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ками режиму. Водночас формувалася система над
звичайних позасудових органів по боротьбі з ’’конт
рреволюційними злочинами”, у таких справах обме
жувався прокурорський нагляд [13]. Після вбивства 
1 грудня 1934 р. С.Кірова репресії набули тотально
го характеру. Почалася нова кампанія боротьби про
ти “троцькізму” всередині партії, що в Україні поєд
нувалося з добиванням “решток націоналістів”. 
Роль провідних “троцькістів”, “націоналістів” та 
“контрреволюціонерів” відводилася, як завжди, ін
телігентам. Протягом 1935 р. відповідні “осередки” 
“виявляли” по всій республіці, зокрема у вищих 
навчальних закладах і видавництвах Дніпропетров
ська. Тут були репресовані ректори університету 
М.Комаровський і М.Куїс, професори Н.Ягнетин- 
ська, М.Юрьєв, П.Глузман, О.Брохін та ін. Лише в 
цьому році обласний відділ НКВС заарештував 182 
реальних чи уявних троцькістів, яких звинуватили у 
підготовці терактів проти керівників партії та уряду 
[14]. По-різному склалася доля цих людей. Ягнетин- 
ську і Глузмана засудили до п ’яти років “виправно- 
трудових” таборів. Але якщо першій пощастило ви
жити, то другого через два роки розстріляли в табо
рі на території Ленінградської області. У жовтні 
1937 р. було розстріляно й професора Юрьєва [15]. 
Ректора Комаровського у липні 1935 р. завдяки осо
бистому втручанню першого секретаря Дніпропет
ровського обкому КП(б)У М.Хатаєвича було звіль
нено, але наступного року знов заарештовано як од
ного з провідних членів “українського троцькіст- 
ського центру”. Недивлячись на те, що Комаров- 
ський винним себе не визнав, виїзна сесія Верхов
ного Суду СРСР присудила йому найвищу міру “по
карання” [16].

Інтенсивність репресій на Дніпропетровщині

225



Історія України:

зростала. Якщо у 1935 р. тут було заведено 235 
“кримінальних” справ, то в 1936 р. -  вже 526. Лище 
за останній квартал 1936 р. обласне управління 
НКВС репресувало 562 особи різноманітних “конт
рреволюційних” категорій [17]. Серед репресованих 
бачимо заступника голови облвиконкому Броуна, за
відуючого радторгвідділу обкому партії Сабсая, зас
тупників завідуючого сільгоспвідділу обкому Нікі- 
това і Красного, секретаря облвиконкому Вронсько- 
го, начальника облвідділу місцевої промисловості 
В.Легкого, директора Держбанку Будневича, місько
го прокурора Сталова, обласного прокурора Ахма
това, заступника останнього Брагинського та ін. 
“Шкідництво” було “розкрите” на паровозо-ремон
тному заводі, на Сталінській залізниці, в Дзержин- 
ському рудоуправлінні.

Найбільшого розмаху репресії набули у 1937 р. 
Підставою для цього стали ухвали лютнево-берез
невого пленуму ЦК ВКП(б), відповідно до яких 
Дніпропетровський обком КП(б)У зобов’язав членів 
партії створювати співробітникам НКВС “умови 
для максимальної активізації своєї безпосередньої 
роботи”. Основним завданням місцевих репресив
них органів стало викриття якомога більшої кіль
кості “ворогів народу” [18]. Вже у квітні 1937 р. був 
розгромлений так званий “паритетний центр”, до 
складу якого нібито входили завідуючий відділом 
обкому партії Р.Филипов, секретар Дніпропетров
ського міському Є.Левітін, професори М.Алексан- 
дров, Л.Фельдман, О.Мікей та ін. [19]. ЗО квітня 
1937 р. знов був заарештований колишній ректор 
університету М.Куїс. Його змусили підписати про
токоли, в яких містилися “визнання” про існування 
у Дніпропетровську “троцькістсько-меншовицької 
та “інженерної контрреволюційної” організацій, ні
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бито об’єднаних в одному “паритетному центрі” 
[20]. До складу “троцькістсько-меншовицької” орга
нізації слідчі НКВС включили професора Інституту 
фізичної хімії В.Фінкельштейна, декана історичного 
факультету університету М.Александрова, доцента 
кафедри діалектичного матеріалізму С.Молчанова, 
професора Вищої комуністичної сільськогосподар
ської школи Л. Фельдмана, професора Фізико-тех- 
нічного інституту О.Реву та ін. [21]. Учасниками 
“інженерної” “визначили” Харитонова, Брука, Тель
буха. .. Виїзні сесії Верховного Суду СРСР засудили 
до розстрілу 14 вересня 1937 р. М.Куїса, В.Фінкель
штейна, Л.Фельдмана, 17 вересня -  С.Молчанова, З 
жовтня -  О.Брохіна, 27 жовтня -  М.Александрова. 
О.Мікей на суді відмовився від своїх свідчень, які 
він під тиском давав на попередньому слідстві, і йо
му присудили десять років таборів [22].

Розгром “правих” на Дніпропетровщині завер
шився арештом голови облвиконкому І.Гаврилова, 
керівника земельного управління Я.Сердюка, ректо
ра університету І.Єфімова та ін. Всього ж за першу 
половину 1937 р. по області було репресовано 703 
особи [23]. Ректора Єфімова “вписали” до терорис
тичної групи, до складу якої нібито входили також 
парторг університету О.Хохлов, помічник ректора з 
учбової частини В.Данішевський, асистент П.Симо- 
ненко, студент С.Новогрудський, військкерівник 
університету М.Попов. Цю групу звинуватили у 
підготовці терористичного акту проти наркома 
НКВС М.Єжова, а також у зв’язках з іншими 
“троцькістами” -  аспірантом професора Фінкель- 
штейна Гореславцем, завідуючим університетською 
їдальнею Саминським та ін. [24]. Судові засідання 
за справами названих осіб закінчувалися у більшос
ті своїй засудженням до розстрілу. Ректор Єфімов,
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зокрема, був розстріляний 15 вересня 1937 р. [25].
Після арешту на початку липня 1937 р. у Києві 

колишнього першого секретаря обкому компартії 
М.Хатаєвича, якого звинуватили в організації в об
ласті “блоку правої і троцькістської опозиції”, до 
в ’язниць НІСВС запроторили більшість вищих фук- 
ціонерів регіону -  П.Вєтрова, М.Лебензона, І.Федя- 
єва, О.Носача та ін. “Ворогами народу” “виявилися” 
вісім з десятьох членів президії облвиконкому. 
Ув’язнили секретарів Червоногвардійського, Пав
лоградського, Олександрійського, Люксембурзького 
районних партійних комітетів, директора Держбан
ку Дубинського, завідуючого міськвідділом наросві
ти Сандомирського і багатьох інших [26]. Були реп
ресовані люди з найближчого оточення Хатаєвича: 
Ф.Ксенофонтов, С.Письменний, Л.Рубінштейн,
B. Юрченко, Л.Мілх, М.Гольденберг, І.Міхеєнко, 
К.Васильєв, Д.Гуревич, Г.Полбіцин, Б.Балк, 
І.Скрипник, В.Яблонський, Ф.Кинжалов, В.Шубрі- 
ков та ін.

Різновидом репресій в Україні у другій половині 
30-х років продовжували залишатися переслідуван
ня за звинуваченнями у націоналізмі. В 1937 р. на 
Дніпропетровщині як “українські націоналісти” бу
ли репресовані завідуючий відділом народної освіти
C. Крупко, професор Гірничого інституту Г.Євреї- 
нов, письменники М.Минько, О.ПІпота, Й.Саков- 
ський та ін. Окрема справа була заведена на профе
сора Д.Яворницького, “натхненника українського 
націоналістичного підпілля” [27]. “Ворогами наро
ду” були оголошені директор обласного краєзнавчо
го музею Чигиринський, співробітники того ж му
зею Александров, Ладиженська, Онищенко, Коломі- 
єць, завідуючий фондами Садовий та ін. Багато кого 
з оточення Яворницького було заарештовано за зви
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нуваченнями у належності до “українського націо- 
нал-фашизму”. Серед них були професор Франк, 
професор Медичного інституту Ю.Петровський, 
професори Транспортного інституту Скуратов, Ма
лов, професори Гірничого інституту Гамеля, Гусь
ков [28]. Цілеспрямовані репресивні заходи вжива
лися й щодо дружин репресованих. Так, до таборів 
потрапили А.Єфімова, дружини доцента Молчанова 
і співробітника Гідрогеологічного інституту Викова 
та ін. Діти репресованих, як правило, потрапляли до 
інтернатів, розлучаючись з батьками інколи назав
жди [29].

В 1937 р. в області була “розкрита” “змова вій
ськових”. З 1 червня по 1 грудня тут було заарешто
вано 390 командирів місцевих військових частин, в 
тому числі 153 чоловік вищого командного складу. 
Серед репресованих були, зокрема, командир 7-го 
стрілецького корпусу Ф.Рогальов, військовий комі
сар та начштабу корпусу Кавалере та Євгеньєв [ЗО].

В рамках всесоюзної “змови у комсомолі” на 
Дніпропетровщині були заарештовані секретарі об
кому комсомолу О.Вікторов, В.Хлистун, Е.Гейро, 
секретар Дніпропетровського міському А. Шевчен
ко, редактор молодіжної газети Ю.Заферман, завіду
ючий сектором обкому ЛКСМУ К.Железняк, завіду
ючий відділом обкому П.Бройт, секретар ЛКСМУ 
заводу ім.Леніна Ватнін, секретарі міськомів 
ЛКСМУ Кривого Рогу, Нікополя, Павлограда та ін. 
Комсомольців звинувачували у створенні молодіж
ної “контрреволюційної троцькістсько-терористич- 
ної організації” і засуджували до смерті [31].

Впродовж всього 1937 р. не припинялися репре
сії проти “церковників і сектантів”. У серпні в об
ласті, зокрема, була “викрита” “українська фашист
ська організація церковників” на чолі зі священни-
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ком О.Янковським [32]. Проводилися масові арешти 
представників окремих національностей, зокрема 
на Дніпропетровщині -  латишів, персів, румун, гре
ків, японців, вірмен тощо. Особливо масштабні ак
ції були здійснені в липні 1937 р. проти німців, у ве
ресні -  проти поляків, які звинувачувалися у шпи
гунстві, диверсіях і т.п. Загалом у другій половині
1937 р. в Дніпропетровській області було репресова
но 16421 чоловіка, а в цілому протягом року тут за
арештували 8117 “куркулів”, 5995 “колишніх”, 172 
служителів релігійних культів, 381 робітника, 477 
службовців, 256 колгоспників тощо [33].

1938 р. не пом’якшив каральну політику держа
ви. Вже у січні було заарештовано секретаря Дніп
ропетровського обкому КП(б)У Н.Марголіна, голо
ву облвиконкому МНикитченка, директора Дніп- 
родзержинського металургійного заводу І.Манаєн- 
кова [34].

За статистичними даними, за перше півріччя
1938 р. у Дніпропетровській області в цілому було 
заарештовано 11835 чоловік, засуджено 6996, розс
тріляно 6407, тобто до в ’язниць щодоби в середньо
му кидали 65 чоловік, засуджували по 38-39, розс
трілювали 35-36 чоловік. За національною ознакою 
більше всього було репресовано українців -  5760, 
німців -  2648, поляків -  912, росіян -  702, болгарів 
-  508, білорусів -  431, євреїв -  278. Серед сільських 
жителів репресії охопили в цей час 7558 осіб, у міс
тах -  4277, у тому числі 3373 працівників підпри
ємств, 1007 -  торгівельних та кооперативних уста
нов, 347 співробітників навчальних закладів, 874

' службовців держустанов, 242 працівників транспор
ту, 112 військовослужбовців, 55 працівників самого 
НКВС [35].

Таким чином, пік сталінських репресій на Дніп
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ропетровщині прийшовся на другу половину 1937 -  
першу половину 1938 рр. Саме в цей час тут була за
арештована найбільша кількість людей -  29521 осо
ба. Якщо враховувати, що тодішнє населення облас
ті складало 3 млн. 424 тис. чоловік, то виходить, що 
репресували кожного 115-го її жителя [36].

Хвилю репресій дещо збила постанова Раднарко- 
му СРСР та ЦК ВКП(б) від 17 листопада 1938 р. 
“Про арешти, прокурорський нагляд та проведення 
слідства”. Відмежовуючись від злочинів проти влас
ного народу, сталінське керівництво, таким чином, 
перекладало відповідальність за попередні репресії 
на структури НКВС. Як наслідок -  відбулись репре
сії вже самих співробітників каральних органів. За 
фальсифікацію справ “ворогів народу” на Дніпро
петровщині були заарештовані найодіозніїпі енкеве- 
дісти області: Є.Кривець, П.Коркін, Я.Флейшман, 
М.Березовський, І.Дараган. О.Волков та ін. (Хоча, 
слід зазначити, з органів НКВС окремі співробітни
ки “вилучалися” і раніше. Зокрема на Дніпропет
ровщині в першому півріччі 1938 р. після кадрових 
чисток “чисельність молодняка” доходила до 40%. 
Але в цей час скоріше позбавлялися людей, які мали 
сумнів у доцільності таких масштабів репресій. Са
ме через це заарештували співробітників обласного 
НКВС Сивича, Талинського та ін.). Одночасно пе
реглядалися справи деяких категорій в ’язнів з ме
тою їх звільнення. Так, у грудні 1938 р. Криворізь
кий міськвідділ НКВС змушений був звільнити 60 
арештантів [37].

Не зважаючи на загальне зниження репресій, 
наприкінці 1938 р. чекісти взялись за молодь. У 
Дніпропетровській області представників молодої 
генерації звинувачували у профашистській агітації, 
родинних зв’язках з раніш репресованими, намаган
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нях організувати повстанські загони, у тероризмі, 
антирадянській агітації. Серед репресованих бачи
мо А.Класса, Х.Гоха, С.Аккерта, П.Діка, Н.Вокаря, 
П.Василіна, А.Маслака, М.Карпова, П.Трет’яка' 
Д.Герцена, А.Куща та багатьох інших.

Послаблення, втім, тривало недовго. У 1939-1940 
рр. органи НКВС “підбірали” тих, кого не зачепили 
з якоїсь причини раніше. Причому у 1940 р. кіль
кість заарештованих складала 44303 особи проти 
2458 у 1939 р.

Сьогодні, в рамках державної програми “Реабілі
товані історією”, під керівництвом академіка НАН 
України П.Т.Тронька на Дніпропетровщині здійсню
ються помітні дослідження механізму політичного 
терору, а також процесу реабілітації наших репресо
ваних співгромадян. Вже вийшов у світ збірник-аль- 
манах “Відроджена пам’ять”, присвячений репресо
ваним землякам-дніпропетровцям, готуються до 
друку “Свідчення з минувшини. Мовою докумен
тів”, “Минуле з гірким присмаком. Репресії в істо
ричній ретроспективі”, “Повернені імена. Мартиро
лог”.

Робота істориків-краєзнавців триває...

1 Державний архів СБУ (ДА СБУ), Дніпропетровськ. - Фонд 
кримінальних справ (ф. к.с.), спр.П-25229, т.1. - Арк.8.

“ Там же. -  Спр.П-22688; ф.2, спр.5-7.
■} Там же. - Ф.З, спр.51, т.1, 7.
^ Там же. -  Т.9. - Арк.344.
-  Там же. -  Ф.к.с., спр.П-22306, П-22274, П-7264.

, -  Там же. - Спр.П-22306.
' Шаповал Ю.І. Україна 20-59-х років: сторінки ненаписаної 

історії. -  К., 1993 .-С .85 .
® Даниленко В.Н., Касьянов Г.В., Кульчицысий С.В. Сталінізм 

на Україні. -  К.. 1990. -  С.313.
 ̂ ДА СБУ, Дніпропетровськ. -  Ф.З, спр.20, т.1,2,5; спр.17;
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спрЛ1. т.1,3.
Ю Хам же. -  Ф.к.с., спр.П-23866.
1 * ДА СБУ. -  Ф.16, оп.25, спр.З. - Арк.73; Реабілітовані історі

єю.-.К ., 1992 .-С .15 .
12 Шаповал Ю.І. Вказ. праця. -  С.56, 57.
13 Свод законов СССР. -  1934. - №30. -  Ст.173; №33. -  Ст.355; 

№3 4 . -  Ст.282; Из истории советских органов государственной бе
зопасности. — М., 1977. — С.274.

14 ДА СБУ, Дніпропетровськ. -  Ф.З, спр.51, т.6, арк.78, 187.
15 Там же. -  Ф.к.с., спр.П-14501, П-14083.
16 Там же . -  Спр.П-4724.
12 Там же. -  Ф.2, спр.14. - Арк.120.
18 Там же. -  Ф.1, спр.12. - Арк.43.
19 Там же. -  Ф.к.с., спр.П-8206, П-7147, П-7366.
20 Там же. -  Спр.П-8099.
21 Там же. -  Спр.П-7655, П-14643, П-5167, П-14083.
22 Там же. -  Спр.П-8206, П-4675, П-7555.
23 Там же. -  Ф.1, спр.14. - Арк.121.
24 Там же. -  Ф.к.с., спр.П-13640, П-7771, П-3825.
25 Там же. -  Спр.П-7771, П-3825, П-13640, П-7770, П- 7773. 
2° Центральний архів Федеральної служби безпеки Російської

Федерації. -  Ф.к.с., спр.П-3733.
2' ДА СБУ, Дніпропетровськ. -  Ф.к.с., спр.П-4728, П-22764,

П-13641, П-7782, П-13899.
28 Там же. -  Спр.П-20180, П-18733, П-6858.
29 Там же. -  Спр.П-4932, П-4912.
30 Там же. -  Спр.П-5162, П-12372; ф.2, оп.1, спр.13. - Арк.1- 

45'3131 Там же. -  Ф.к.с., спр.П-7365, П-7530, П-7363, П-4988.
З- Там же. -  Ф.2, оп.1, спр.12. - Арк.46-48.
33 Там же. -  Арк.66; спр.14. - Арк.104,121.
3^ Там же. -  Ф.к.с., спр.П-14379, П-8560.
З" Там же. -  Ф.кх., спр.П-20233; ф.1, спр.14. - Арк.37-68. 
з® Там же. -  Ф.1, спр.14. - Арк.16.
3 / Там же. -  Ф.2, оп.1, спр.12. - Арк.39-41; ф.к.с., спр.П-2320, 

П-31064, П-7099, П-31059, П-21078, П-22065, П-24266; ДА СБУ, 
Запоріжжя. -  Ф.к.с., спр.23746, т.1-5.

233



Історія України:

Бажан О .Г . (Київ)

ДО Н БА С  В ІСТОРІЇ ДИ СИ ДЕН ТСЬКОГО  
Р У Х У  В УКРАЇНІ

Друга половина 1950-х - 60-х років ознаменувала 
собою новий важливий етап в історії СРСР в цілому, і 
України зокрема. Реальні спроби реформування радян
ського суспільства, здійснені тогочасним партійним лі
дером М. С. Хрущовим, вселяли певний оптимізм, по
роджували сподівання на можливість побудови гармо
нійного гуманного суспільства. Однак, як довела по
дальша практика, зазначені реформаторські спроби но
сили косметичний характер і аж ніяк не торкалися під
мурків державного і суспільного устрою, який на дого
ду ідеологічним міркуванням зводив нанівець особис
тість, ігнорував її права і свободи.

Зростання опозиційних настроїв серед різних 
верств населення значною мірою обумовило форму
вання і зміцнення реальних сил, здатних протистояти 
тоталітарному режиму. Останні, здебільшого групува
лися навколо національно свідомої української інтелі
генції, яка в силу притаманних їй соціальних функцій 
виступала хранителем національного генофонду, бага
товіковій традицій великого і талановитого народу. 
Звернення до документальних матеріалів дозволяє 
простежити наявність самих різноманітних форм опо
ру - від спроб осмислення тогочасного становища Ук
раїни в складі СРСР, привернення уваги до нагальних 
потреб українського народу, поширення через "самви- 
дав" найбільш важливих документів до створення ор
ганізаційних структур для боротьби з існуючим дер
жавним та суспільним ладом в усіх куточках України, 
в тому числі і на Донбасі.

Піднесення культурницької діяльності української
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інтелігенції по відродженню рідної мови, багатовіко
вих народних традицій, викликане процесом десталіні- 
зації» супроводжується народженням цілого ряду об'єд
нань, гуртків, літературно-мистецьких формувань в 
різних регіонах республіки. Один з них, що об'єднав 
донецьку і краматорську молодь, гуртувався навколо 
Олекси Тихого, Григорія Гребенюка, Михайла Саби, 
Євгена Рощика.

Характерно, що учасники згаданого об'єднання не 
лише обговорювали мовно-культурні питання, а й всі
ляко прагнули проаналізувати свої погляди через засо
би масової інформації. Так, Олекса Тихий уклав збірку 
документів і матеріалів про стан вивчення і викладан
ня української мови, яку намагався опублікувати через 
Донецький інститут удосконалення учителів. А Григо
рій Гребенюк, підготувавши полемічну статтю "Росій
ська чи давньоукраїнська?" всіляко проштовхував її на 
сторінки "Літературної України"1.

Боротьба за розширення сфери вжитку української 
мови, культури, повернення народу незаслужено забу
тих імен стало сенсом життя асистента Донецького ме
дичного інституту Івана Сука, який поставив собі за 
мету зібрати різного роду літературу, що висвітлювала 
всі сторони життя України від найдавніших часів до 
наших днів, надаючи особливу увагу виявленню ви
дань, вилучених з ідеологічних міркувань з державних 
бібліотек республіки2.

Подібне захоплення Івана Сука, діяльність гуртка 
донецької і краматорської молоді не тільки не отримає 
схвалення з боку місцевих партійних органів і правоо
хоронних структур, а й послужить в майбутньому ос
новою для порушення проти них кримінальних справ.

Були готові стати на шлях збройної боротьби з існу
ючим ладом, що нехтував вирішенням національного 
питання, і патріоти м.Шахтарськ Донецької області.
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Утворивши В середині 50-Х років підпільну молодіжну 
організацію "Боротьба за звільнення України", випус
кники 10-го класу Іван Донченко ( керівник організа
ції), Іван Кривошеєнко, Олександр Аушев, Микола Ду. 
ділов не лише поширювали антирадянські листівки, 
плакати, заклики та шукали зв'язку з аналогічними 
підпільними групами з Західної України, а й порушува
ли питання самозабезпечення зброєю шляхом нападу 
на працівників міліції3.

Відсутність бажаного результату в реформуванні 
економіки в другій половині 1950-х років, пов'язане з 
цим падіння життєвого рівня населення, дефіцит про
довольчих товарів стали причиною нестабільності сус
пільства, сприяли зростанню напруження серед усіх 
прошарків населення Донбасу.

На тлі серйозних прорахунків в економічній царині 
в другій половині 1950-х років в м. Костянтинівка До
нецької області виникає "Підпільний центр "Свобода", 
куди входили студенти Анатолій Сенін, Віктор Боби- 
лєв, Валентин Приходько. Останні вбачали причини 
погіршення добробуту людей в неспроможності керів
ництва КПРС до проведення економічних перетворень, 
його догматичному ставленні до організації всіх сфер 
життєдіяльності суспільства. Свої погляди студенти 
поширювали через листівки, в яких закликали до лікві
дації КПРС, введення багатопартійної системи, надан
ня усієї повноти влади радам4.

Відкрите невдоволення складною економічною си
туацією в країні, явними прорахунками керівництва в 
соціальній та економічній сферах, коштувало праців
нику шахти ім. К. Маркса Донецької області Сергію 
Бутирському 5 років виправно - трудових таборів суво
рого режиму5.

В праві на на власну думку було відмовлено також 
учаснику Великої Вітчизняної війни, кавалеру ордена
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«Червоної зірки", інженеру-технологу Чистяківського 
електротехнічного заводу, студенту - заочнику філо
софського факультету Московського державного уні
верситету Валерію Шарину. За свої нотатки, присвяче
ні аналізу економіки СРСР , вироком Донецького об
ласного суду він отримав чотири роки ув'язнення6.

Незважаючи на перші симптоми повернення до вип
равданої репресивної політики відразу після завершен
ня XX з'їзду КПРС, опозиційний рух на Донбасі про
довжує існувати і в наступні роки.

Негативні процеси, які поступово набирали обертів 
у внутрішній і зовнішній політиці КПРС, зневіра в 
можливості лібералізації існуючого режиму спонукали 
кращих представників інтелігенції, робітництва та сту
дентства краю шукати і виробляти власні рецепти 
удосконалення радянської системи.

Ідеї соціалізму з людським обличчям сповідували 
засновники "Партії боротьби за реалізацію ленінських 
ідей", робітники з Луганська Хохлов і Чеховський 
(1970)', а також автор ґрунтовної програми "Партії на
родних комуністів", асистент кафедри експеримен
тальної фізики Донецького університету Анатолій 
Демчишин (І970)8.

Наскільки серйозними були наміри організаторів та
ких опозиційних груп, довідуємось зі спільної доповід
ної записки Прокуратури УРСР, КДБ при РМ УРСР та 
Верховного Суду УРСР ЦК Компартії України від 2 
листопада 1971 р. В ній, зокрема, говорилося, що 
"...Хохлов і Чеховський, обоє робітники, 1917 р. н., з 
середньою освітою, оцінюючи з ревізіоністських пози
цій політику партії і Радянської держави, прийшли до 
висновку, що нібито існує "лжесоціалізм", який, на їх 
Думку, є "особливою формою реставрації капіталізму", 
виношували плани створення нелегальної партії, роз
робили статут, програму і приступили до створення не
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легальної антирадянської групи.
Вони також намагалися організувати підпільну дру. 

карню для масового виготовлення антирадянських до
кументів, для чого викрали з друкарні Сєвєродонецько
го хімкомбінату більше 60 кг друкарських шрифтів."^

"Ревізіоністські" організації та групи в Донецькому 
регіоні стихійно виникали і надалі. Так дещо еклектич
но виглядає програма "Партії національного прогре
су", написана в кінці 1970-х на початку 80-х років вчи
телем історії з м. Гордівки Донецької області Юрієм 
Мельником. Соціалістичні ідеї в ній тісно перепліта
ються з ідеями лібералізму, об'єднані на національному 
ґрунті10.

В 1981 р. брати Олексій та Віктор Зеркальцеви сер
йозно захопилися справою створення "Ідеальної Кому
ністичної партії Радянського Союзу". У листівках, роз
повсюджених від імені останньої в Ленінграді та Марі
уполі Донецької області, вони закликали до створення 
такої партії, яка б забезпечила вільне функціонування 
всіх інших політичних та громадських інституцій11.

Заснування "Демократичної партії" як опозиційної 
КПРС ставив собі за мету слюсар Донецького заводу 
"Донбаскабель" Микола Семенцов. Серед перших кро
ків, здійснених ним в даному напрямку, стали спроби 
утворення таких супутніх організацій як "Союз віль
них студентів", "Товариство християнської православ
ної церкви", які мали згуртувати навколо себе критич
но мислячу молодь, в першу чергу робітників, студен
тів, віруючих12.

Помітною подією в правозахисному русі в СРСР 
стало створення в лютому 1978 р. "Вільної профспіл
ки", очолюваної Володимиром Олександровичем Клє- 
бановим. Останній, зневірившись у можливостях влад
них структур у розв'язанні власних життєво важли
вих проблем, дійшов висновку щодо необхідності
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створення незалежної профспілкової організації, яка 
опікувалась інтересами трудящих. Працюючи гірни
чим техніком на шахті ім. Бажанова (м. Макіївка), 
В.Клебанов не зумів знайти підтримки ні в ЦК КПРС, 
ні у Верховній Раді, ні в Генеральній Прокуратурі 
СРСР. Тому він був змушений шукати однодумців се
ред простих, таких же скривджених людей, об'єднува
ти їх зусилля для протидії могутньому бюрократично
му апарату.

В одному з листів до Катерини Сергієнко з м. Бєль- 
цево Приморського краю В. Клебанов переконував : 
"Потрібно впливати на них (чиновників міністерств і 
відомств. - Авт.) колективно. Показати і довести їм, - 
писав він, - що маси не просто отара овець, що і ми 
вміємо мислити. Нас не залякати. Колективізм стане 
вістрям, яке примусить їх замислитись. Тому я вважаю 
за необхідне поряд з ходінням по інституціях застосо
вувати і листівки, в яких стисло і коротко висвітлюва
ти грубість, сваволю і репресії. Вивішувати такі лис
тівки в громадських місцях, приймальнях ЦК, проку
ратури, Президії, редакціях, на вулицях Москви. Це їх 
налякає."*3

Діяльність прихильників ідей незалежних профспі
лок, розпочата ними петиційна кампанія ("Відкритий 
лист світовій громадськості про справжній стан робіт
ників і службовців напередодні 60-річчя СРСР") не за
лишились непоміченими як в СРСР, так і за кордоном. 
Підготовлені ними документи широко оприлюднюва
ли газети "Новий шлях", "Шлях перемоги", радіостан
ції "Свобода", "Бі-бі-сі", "Голос Америки".

Не обминуло своєю увагою нову течію в робітничо
му русі і вище політичне керівництво країни, яке 9 чер
вня 1978 р. на засіданні Секретаріату ЦК КПРС ухва
лило секретну постанову "Про заходи стосовно про
тидії ворожій пропаганді про "Вільну профспілку в
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СРСР"14.
Прийнятий документ передбачав заходи щодо про

тидії як певним організованим групам, так і окремим 
громадянам, чиї дії не вписувались "прокрустове ло
же" існуючого режиму.

Внаслідок цього в поле зору владних структур та 
правоохоронних органів потрапив, окрім В. Клебанова, 
інший шахтар з Донецька Олексій Нікітін. Провина ос
таннього полягала у тому, що він запросив у Донецьк 
американських кореспондентів, котрим сприяв у зборі 
інформації про порушення трудового законодавства в 
колективах вугільної промисловості. Такого роду ді
яльність коштувала Олексію Нікітіну свободи і здо
ров'я, підірваного у Дніпропетровській спецпсихлікар- 
ні. Аналогічним чином придушувалися й інші спроби 
реалізації громадянами своїх прав і свобод. Разом з 
тим, незважаючи на короткий термін існування "Віль
ної профспілки" (більшість активних учасників було 
репресовано), перша незалежна професійна організа
ція робітників стала важливим етапом у піднесення ро
бітничого руху як в УРСР, так і в СРСР в цілому.

Таким чином, наведені факти дають підстави ствер
джувати про наявність в Донбасі в другій половині 
1950- 80-ті роки серйозної опозиції тоталітарному ре
жиму, яка здійснювала велику і різнопланову діяль
ність, спрямовану на демократизацію всіх сторін сус
пільного життя, піднесення державотворчих процесів, 
формування політичної і правової культури у співвіт
чизників. 1 2

т.
1 Архів Управління СБУ в Донецькій обл. - Спр. 31729 - ФП> 

1-Арк.31-33,62
2 Там само. - Спр. 32571-ФП, т.1-Арк.78
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3 Там само. - Спр. 32427-ПФ, т.І-Арк.2,23,29,74.
4 Там само. - Спр.32295гПФ, т.1-Арк.239-240 зв, т.З-Арх.5
5 Там само. - Спр. 32666-ПФ, Арк.40
6 Там само. - Спр.33442-ПФ,-Арк.27,44-4 зв, 205-205 зв.
7 ЦДАГО Украіни.-Ф.І, оп.25,спр.546-Арк.77
8 Архів Управління СБУ в Донецькій обл. - Спр.32636-ПФ, т.1- 

Арк.37,80 зв, 90
9 ЦДАГО України -Ф.1, оп. 25,спр.546-Арк.77

Архів Управління СБУ в Донецькій обл. - Спр.32035-ПФ, 
т. 1 -Арк.71,76,т.З-Арк.67

“ Там само. - Спр.32860-ПФ, т.1-Арк.97,100
12 Там само. - Спр.33076-ПФ, т. 1-Арк.71, 115 зв-116
13 Архів Прокуратури Донецької обл.-Спр. 1-547, т.1-Арк.9
14 ЦЗСД -Ф.5,оп.75, спр.190-Арк.51

Бідошицький С.В. (Хмельницький)

Л ІК В ІД А Ц ІЯ  Б ІЛ Ь Ш О В И К А М И  
П О Л ІТ И Ч Н О Ї О П О З И Ц ІЇ  Н А  
Х А Р К ІВ Щ И Н І (1 9 1 9 -1 9 2 5  р р .)

Ствердження радянської влади на Харківщині вже з 
перших кроків спиралося на насильство. Проте лише 
під час другої хвилі радянізації губернії, яка розпоча
лася в середині 1919 р., місцеві осередки опозиційних 
політичних партій зазнали потужного і організованого 
тиску з боку більшовиків.

Так, боротьба Харківської НК з націоналістичними 
партіями призвела до розстрілу 16 червня 1919 р. у 
Харкові 17 відомих політичних діячів, у тому числі ко
лишнього голову "Союзу російського народу" Ільїна1. 
Активно використовувалася і практика політичного за-
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ручництва. Голова місцевого губвиконкому доповідав 
Харківській Раді, що: "...у випадку, коли буржуазний 
гад підніме голову, то, перш за все, впадуть голови за
ручників"2. У 1919 році було завдано відчутного удару 
анархістським організаціям губернії. В грудні Цен
тральному управлінню НК вдалося протягом місяця 
ліквідувати всі анархістські організації Харкова, зви
нувативши їх у кримінальних злочинах3.

З цього приводу газета "К свету" (орган асоціації 
анархістів м.Харкова),. зазначала: "Замість співчуття, 
поради, влада з перших своїх кроків почала погрожу
вати розстрілами, замість хліба дала накази, замість во
лі - надзвичайну комісію. І вже знову чується стогін 
розстріюємих, вигуки "Хліба!" Коли ж до влади звер
таються: "Що ви робите?", вона відповідає: "Це воля 
бідноти"4. Буквально через кілька днів у Москві були 
розстріляні харківські анархісти М.Булаєв та В.Семе- 
нов, які були активними кореспондентами газети "К 
свету"5.

В Харківській НК уже до середини 1919 року знач
но розширилася мережа інформаторів за рахунок т.з. 
інструкторів-організаторів, інформаторів і кореспон
дентів, яка становила 50 інструкторів і 20 інформато
рів. У 1921 році після евакуації сюди київських чекіс
тів їх кількість виросла, відповідно до 80 і 200. Як нас
лідок, лише за 11 місяців 1921 року у відділи інформа
ції надзвичайних органів Харківщини надійшло: від 
заводських і фабричних колективів - 2474 доноси, з ра
дянських установ - 12 тисяч6. Крім того, під час лікві
дації політичної опозиції органи ВУНК-ДПУ активно 
використовували спецзаходи: вербування агентів та 
провокації.

Є всі підстави стверджувати, що наприкінці січня 
1920 року Харківська НК спровокувала ряд членів пар
тії лівих есерів (інтернаціоналістів) на проведення екс
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пропріації для збору коштів на видання партійної газети. 
При проведенні експропріації члени партії есерів потра
пили у засідку НК. Начальник СПО ВУНК С.Дукель- 
ський відзначав: "У такий спосіб вдалося розкрити 
справжню фізіономію "революціонерів" з лівоесерів
ського табору і ліквідувати їх подальшу "революційну 
роботу"7. Провокаційним шляхом було також викрито в 
1920 році анархістську організацію в Харкові. Спочатку 
місцева НК оголосила про легалізацію анархістів та по
вернення їм свободи агітації. Після двох днів проведен
ня анархістами мітингів, всі вони були переписані чекіс
тами і на третю ніч заарештовані8.

На ПІ Всеукраїнському з'їзді Рад ліві есери дозволи
ли собі виступити за ліквідацію комнезамів, ревкомів, 
проти розширення функцій НК. Як результат - Цен
тральне управління НК заарештувала учасників під
пільної березневої конференції УПЛСР9. Водночас 
Харківська НК опублікувала відкрите обвинувачення 
проти лівих есерів у тому, що заарештовані учасники 
конференції УПЛСР з санкції свого ЦК чинили таємні 
"експропріації", тобто грабежі, причому разом із кар
ними елементами. ЦК українських лівих есерів, ніби 
то знаючи про це, не засудив бандитські операції і не 
відмежувався від них, узявши, таким чином, на себе 
відповідальність за ці карні злочини10.

У вересні 1920 р. ЦК УПЛСР скликав ІП Всеукраїн
ський з'їзд партії, який планував прийняти антибільшо
вицьку резолюцію. Виходячи з цього, Центральне уп
равління НК винесло постанову про затримку всього 
складу есерівського з'їзду. У ніч з 8 на 9 вересня 1920 
року вимоги цієї постанови були реалізовані. 15 есе
рівських керівників були засуджені до ізоляції "до кін
ця громадянської війни". Партія українських лівих есе
рів була оголошена організацією, ворожою радянсько
му ладу, а найбільш активні з українських лівих есерів
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були притягнуті до кримінальної відповідальності. На 
місця була надіслана директива реалізувати цю поста
нову у всеукраїнському масштабі. Водночас стосовно 
"ідейно нестійких" осіб проводилася відповідна профі
лактична робота11.

Навесні 1920 року підрозділами ВУНК було нане
сено ще ряд ударів по представникам політичної опо
зиції. 8 та 10 листопада в Києві і Харкові було заа
рештовано членів ЦК УПСР С.Березняка та І.Лиза- 
нівського, що змусило ЦК партії ухвалити рішення 
про перехід партії на нелегальний стан12. У листопа
ді НК вдалося заарештувати майже весь секретаріат 
харківської конференції Конфедерації анархістів "На
бат" - Воліна (Ейхенбаума), Барона, Марко Мрачного 
(Кліванського), Лія Готмана (Давіда Когана), Левка 
Рубана (Ольгу Таратуру, Чекереса), Доленка (Олексія 
О донецького) та інші. Майже одночасно була ліквідо
вана асоціація анархістів у Києві, де з найбільш по
мітних діячів були затримані Консе, Акерман і Гоф
ман. В цей же час заарештовано анархістів Полтав
ської і Роменської асоціацій13.

Виступаючи на П з'їзді КП(б)У 17 жовтня 1920 року, 
член ЦК РКП(б) Г.Пятаков заявив: "Ми не заперечуємо 
масового терору, ми його не заперечували і на І з'їзді. 
Намагайтеся бити противників по самих слабких міс
цях, проводьте масовий терор як засіб боротьби!" 
Врешті-решт українські партфункціонери так і робили. 
Всеукраїнський ревком ухвалив рішення не застосову
вати в Україні січневого (1920 р.) декрету ВЦВК і РНК 
РСФРР про скасування смертної кари. Надзвичайним 
комісіям (починаючи з губернських) давалося право 
застосовувати позасудові репресії в справах, що "пот
ребували негайного рішення"34. В серпні 1920 р. спів
робітниками НК було заарештовано Всеукраїнську 
конференцію РСДРП, у якій брали участь представни-
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ляду справ меншовиків у складі представників ЦК 
КП(б)У, ВУЦВК та ВУНК була спочатку ув'язнена, а 
потім відправлена на заслання18.

Після розгрому меншовиків настала черга укапістів. 
В серпні 1920 року, наприклад, чекістами було відібра
не приміщення Вільшанського парткому УКП Харків
ської губернії. Місцеві укапісти були вимушені розпус
тити школу з комуністичного виховання партійних 
членів і кандидатів19. 28 жовтня 1929 р. секретар ЦК 
УКП А.Драгомирецький повідомляв ВУЦВК, ЦК 
КП(б)У та прокуратуру республіки, що "протягом ос
таннього часу ДПУ майже щодня викликає секретарів 
Харківського губкому і заарештовує їх. Так уже заа
рештовано весь актив організації"2^. Через тиждень на 
Харківщині, під час засідання Дергачіївського осеред
ку УКП, заарештовано і відправлено до губДІ1У акти
вістів осередку - Клименка, Доброскока, Коваленка і 
Гостроверха21. 11 листопада 1924 р. на місця надійшла 
шифрограма за підписом секретаря ЦК КП(б)У О.Мед- 
вєдєва, в якій вимагалося посилити "компрометацію 
УКП, збирати "компромата" і надсилати їх до ЦК 
КП(б)У"22. В той же день член ЦК УКП А.Річицький 
в листівці повідомляв, що він залишається єдиним не- 
ув'язненим членом ЦК партії і з години на годину очі
кує на арешт. Ще через декілька днів у Харкові було за
арештовано весь актив партії - Приходька, Петренка, 
Висоцького, Клименка, Грищенка23.

Для утримання все зростаючої кількості заарешто
ваних опозиціонерів, у відповідності з декретами Ради 
Народних Комісарів РФ від 5 вересня 1918 р., ВЦВК - 
від 15 січня та 17 травня 1919 р. були утворені концта
бори. Зокрема, в постанові ВЦВК "Організація таборів 
примусової праці" від 17 травня 1919 року йшлося про 
те> Що "в усіх губернських містах... повинні бути від
криті табори, розраховані не менше, ніж на 300 чоловік
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ки Катеринослава, Миколаєва, Одеси, Кременчука, Ки
єва та інших міст (всього біля 100 делегатів). Напри
кінці року заарештованим меншовикам був винесений 
вирок, згідно з яким 15 осіб були засуджені "за прина
лежність до правого крила РСДРП" до висилки у табір 
"на весь період громадянської війни", а 17 - до висил
ки в Грузію за те, що вони "терпіли у своїх рядах пра
ве крило". Головний комітет оскаржив цей вирок у 
ВУЦВК, що скасував його. Однак українська НК не 
підкорилася цьому рішенню і виконала вирок у повно
му обсязі15.

Меншовик Вяловський 6 вересня на загальних збо
рах членів РСДРП говорив, що арешт конференції став 
свідченням "повного розгрому партії". На його думку, 
"ніякі попередні репресії стосовно партії не мали того 
фатального значення, яке має арешт конференції. На 
конференції були присутні кращі представники провін
ції. З їхнім арештом провінційні організації обезголов
лені. На додаток до цього арешту проводилися арешти 
і на місцях... Конференція свого завдання не виконала, 
тому що не встигла винести жодної закінченої резолю
ції, не підсумувала результатів своєї роботи. Що стосу
ється Всеросійської конференції, то ясно, що вона та
кож відбутися не може, тому що, по-перше, з арештом 
української конференції позбавлений представництва 
весь південь Росії, по-друге, - і на півночі проходять 
повальні арешти і репресії"16.

В січні-березні 1921 .р. ВУНК і Харківського НК бу
ли майже цілком розгромлені місцеві меншовицькі ор
ганізації. Як відзначалося у щорічному звіті ВУНК, 
"...в результаті масових розромів і окремих аршетів 
меншовики за весь звітний рік були цілком позбавлені 
можливості вести роботу не тільки масову, але навіть і 
організаційну"17. Тоді ж у Харкові була заарештована 
група членів РСДРП, яка за рішенням комісії по перег-
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кожний"24. Умови перебування арештованих у тюрмах, 
яопрах та концтаборах були жахливими. За матеріала
ми циркулярів тюремної влади Харківської губернії в 
1920-21 рр., в усіх підвідомчих установах відзначена 
повальна епідемія сипняку. За висновками лікарів, "ме- 
дико-санітарна справа місць позбавлення волі - на ос
танньому місці". Лише наприкінці 1920 року вийшов 
циркуляр, так, до речі, і не виконаний, про забезпечен
ня кожного ув'язненого сінником та набитою соломою 
подушкою25. Нерідко до затриманих політв'язнів зас
тосовувалися тортури. В травні 1919 р., наприклад, 
члени ЦК УПЛСР виявили в Харківському арештант
ському будинку декілька десятків полтавських селян, 
звинувачених у антибільшовицьких виступах. Як було 
встановлено, протягом тривалого періоду "кожне день 
звинувачених на допитах жорстоко побивали з метою 
примусити їх визнати провину. Після допитів на тілі у 
заарештованих не залишалося живого місця"26.

З серпня по грудень 1920 року біля 100 учасників 
Всеукраїнської меншовицької конференції перебували 
в Харківській в'язниці, де "їх розмістили в неопалюва
них, дуже переповнених камерах, годували тільки су
пом, що на тюремній мові називався "Третій Інтернаці
онал", так як складався з гнилих овочів, а ночами від
бувалися масові розстріли, в більшості інтелігентів"27. 
У квітні 1921 року у заяві до ВУЦВК Головний комітет 
РСДРП відмічав, що в Україні "у багатьох місцях заа
рештовані члени партії, по ставлені в цілком неймовірні 
фізичні і моральні умови існування, зазнають нічим не 
виправданих позбавлень і обмежень".

Активною формою боротьби з політичною опозиці
єю в губернії Харківській більшовики вважали ком
плекси заходів проти партійної преси. Зокрема, в груд
ні 1918 року в Харкові владними структурами було 
оштрафовано меншовицьку газету "Наш голос" за те,
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що остання напередодні взяття міста частинами Черво
ної Армії оголосила більшовиків завойовниками, які 
розорили своїм господарюванням південь і тепер пре
тендують на залишки багатств України28. Інколи долю 
видань, що виходили в Харкові, вирішували централь
ні державно-партійні органи. Так, дозволивши 6 люто
го 1919 року меншовикам випуск власної газети "Наш 
голос", політбюро ЦК КП(б)У відразу доручило Хар
ківському губпарткому "закрити газету, коли він знай
де це за потрібне"29, а вже через сім днів поставив зав
дання зменшити наклад газети до 2 тисяч примірників 
і закрити її взагалі протягом найближчого тижня, "під
шукавши для цього найбільш зручний привід"30.

20 лютого 1919 року співробітниками НК було про
ведено обшук в типографії лівоесерівської газети 
"Борьба", внаслідок якого газета була закрита, а ряд її 
працівників - заарештовано31. Одночасно в Харкові бу
ли ув'язнені члени УПЛСР Карелін, Вершинін та Саб- 
лін за випуск нелегальної партійної газети32. В липні 
1919 року політбюро ЦК КП(б)У відмовило в засну
ванні партійного друкованого органу революційним 
комуністам33. 12 липня 1920 року, на черговому засі
данні, воно прийняло рішення закрити газеїу УКП 
"Червоний прапор", діяльність якої "набула справді 
шовіністичний характер і веде демагогічну кампа
нію"34. Цікаво, що це рішення було спровоковано са
мим редактором "Червоного прапору" М.Авдєєнком, 
який наважився скаржитися ЦК КП(б)У на дії органів 
військової цензури, що конфіскували одне число газе
ти за інформацію про розгром більшовиками Кубан
ської партійної організації укапістів35. Рішення політ
бюро було виконано через декілька годин. В ніч з 12 на 
13 липня 1920 р. співробітниками Харківської губНК 
було зроблено трус в редакції та вилучено її печатку-  
Неодноразові клопотання ЦК УКП перед ЦК КП(б)У
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про дозвіл на випуск власної газети і журналу завер
шувалися відмовою. Вище політичне керівництво рес
публіки на своєму засіданні 4 грудня 1920 року визна
ло прохання укапістів "несвоєчасним"37. 7 січня 1920 
року Реввійськрада 14-ї Армії закрила газету харків
ських боротьбистів "Пролетарская правда" і заарешту
вала її редактора за розміщення замітки під назвою 
"Чем объяснить?", у якій "містилися злочинні заклики 
до червоного українського війська вичистити по закін
ченню війни з Денікіним Україну від російських кому
ністів"38. Архівні матеріали також містять свідчення 
про закриття в 1920 році у Харкові органів Головного 
комітету РСДРП - газет "Начало"39 та "Наш голос"40. 
А наприкінці 1921 року Харківською НК було захопле
но гектографи, на яких праві есери друкували свою га
зету "Голос социалиста-революционера"41.

Активним засобом боротьби харківських більшови
ків із опозицією в першій половині 20-х рр. стала орга
нізація і проведення відкритих судових процесів. Хар
ківська НК та ревтрибунал протягом грудня 1920 - квіт
ня 1921 рр. готували та провели політичний процес 
проти членів т.з. промонархічного "Національного 
центру". Основою справи стало "Звернення вчених 
Півдня Росії до вчених Західної Європи", яке містило 
заклик до європейського співтовариства прийти на до
помогу армії Денікіна для того, щоб призупинити 
"руйнівний поступ більшовиків". Звернення підписали 
близько 600 науковців, викладачів вищих навчальних 
закладів, музейних працівників тощо.

Саме за цим документом і добиралися кандидатури 
для показового процесу. Важлива роль у ньому відво
дилась професорам МСумцову, Ф.Шміту, М.Левіту та 
іншим. Незважаючи на те, що покарання, винесене 
ревтрибуналом 29 квітня 1921 р., було не дуже суво
рим, процес, за задумом його організаторів, мав служи
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ти суворим попередженням тим політично активним 
громадянам, хто намагався в різних формах чинити 
опір радянській владі42.

Таким чином, можна констатувати, що в 1918-25 рр. 
в Харківській губернії більшовики знешкодилиоргані- 
зовану політичну опозицію. Помітне місце в арсеналі 
боротьби місцевих і центральних органів КП(б)У 3 
опозиційними силами на Харківщині займали караль
но-репресивні методи, які спиралися на можливості 
спецслужб, інших правоохоронних органів, судову сис
тему.

Шляхом впровадження органів політичної цензури 
більшовикам вдалося протягом кількох років практич
но ліквідувати легальну пресу інших політичних пар
тій і угрупувань, що виходили на території губернії.

Активну роль у боротьбі з місцевими опозиційними 
партійними осередками відігравала практика прове
дення публічних процесів і ідеологічних кампаній про
ти лідерів опозиції.

Ці заходи підкріплювалися впровадженням практи
ки постійних чисток представницьких органів влади, 
внаслідок чого вже в 1921 році в Радах губернії пред
ставники опозиційних партій знаходилися в абсолют
ній меншості. *

* Известия ВУЦИК. - 1919. - 19 июня.
2 Мельгунов С.П. Красный террор в России. - М., 1990. - С. 

28 ..
, '  Дукельский С. ЧК на Украине. - Вермонт, 1989. - С. 27.

4 К свету (орган ассоциации анархистов г.Харькова). - 1919. - 
2 февраля.

 ̂ К свету (орган ассоциации анархистов пХарькова). - 1919. -
11 февраля.

" Семененко В. Слепая верность: из истории Всеукраинскои
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ 
МІСТ І СІЛ УКРАЇНИ

Данилюк Ю .З .(К и їв)

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ МІСТ І СІЛ УКРАЇНИ 
В КОНТЕКСТІ НАБУТОГО ДОСВІДУ

Глибоке і всебічне дослідження історії населених 
пунктів, реалізація завдань перевидання літопису міст 
і сіл на новому рівні обумовлює необхідність опрацю
вання набутого досвіду, використання апробованих на 
практиці методичних і організаційних принципів.

Дослідження історії міст і сіл України має свої бага
товікові традиції. Зокрема, цінні відомості про них зна
ходимо вже в працях, опублікованих у XV-XVIII століт
тях. Йдеться, перш за все, про такі оригінальні роботи як 
"Подорож до Персії" А.Контаріні (1477 р.), "Нотатки про 
Московію" СГерберштайна (1549 р.), "Краткие геогра
фические, политические и исторические известия о Ма
лой России с приобщением украинских трактов и извес
тий о почтах, также списка духовных и светских тамо 
находящихся ныне чинов, в числе народа и прочее" 
(1773 р.), "Краткая летопись Малыя России с 1506 по 
1776 год" (1777 р.), "Черниговского наместничества то
пографическое описание" (1786 р.) та "Сокращенное ис
торическое описание Черниговской губернии вообще и 
всякого города особо" (1787 р.) О.Шафонського.

У XIX - на початку XX ст. побачили світ праці 
ДЖуравського, Л.Похилевича, М.Арендаренка, В.Буч-
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невича, Ф.Ніколайчика, І.Зубковського та багато ін
ших.

Радянський період в історії України ознаменував со
бою формування двох різних підходів до вивчення іс
торії населених пунктів. Якщо традиційно історична 
наука на основі широкого кола джерел прагнула відтво
рити весь комплекс подій і явищ в історії міста чи се
ла, показати їхнє місце і роль у соціально-політичному, 
економічному і культурному розвитку України, то при
хильники іншої точки зору радили не вдаватися до заг
либлення в минуле, а розглядати населений пункт з по
зиції розвитку продуктивних сил, становлення форм і 
методів господарювання тощо. Цілком очевидно, що 
така історія не могла бути повноцінною, а лише являла 
собою своєрідну фотокартку поточних подій, до того ж 
виконану далеко не завжди на належному рівні.

Домінування другої точки зору як в гуманітарних 
науках в цілому, так і в історичній зокрема, призвело 
до того, що в 20-30-х рр. не були реалізовані важливі 
ініціативи провідних українських учених, спрямовані 
на створення повноцінного літопису населених пун
ктів республіки. Так, не була завершена робота із 
складання історико-географічного словника, започат
кована в перші місяці існування Української академії 
наук. Співробітники, створеної з цією метою при Іс- 
торико-філологічному відділі УА.Н спеціальної комі
сії, О.Гермайзе, К.Лазаревська та інші змогли підго
тувати лише окремі сюжети з історії населених пун
ктів Полтавщини, Полісся та інших регіонів. Зокре
ма, О.Гермайзе подав на розсуд колег результати сво
го монографічного дослідження населених пунктів 
Гадяцького, Зіньківського, Миргородського, Лох- 
вицького та Полтавського повітів ^

Певні обмеження у своїй науковій діяльності мали 
комісії порайонного дослідження, створені при Кафед
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рі історії України М.С.Грушевського після повернення 
його в Україну у 1924 році. Аналізуючи їхні звіти, мож
на ствердцувати, що зазначені комісії робили лише 
перші кроки в налагодженні регіональних історичних 
досліджень. Разом з тим, науковцям комісій Лівобе
режної України, Правобережжя та Києва, Полудневої 
України, Західної України вдалося підготувати до дру
ку ряд видань, які не втратили свого наукового значен
ня і сьогодні. Серед них: "Київ і околиці", "Чернігів та 
Північне Лівобережжя", "Матеріали для культурної і 
громадської історії Західної України" та інші-2. На 
жаль, ряд наукових збірників, що видавалися комісія
ми порайонного дослідження так і не змогли дійти до 
читача. Політична цензура перешкодила випуску у світ 
п'ятого тому "Історико-географічного збірника" за ре
дакцією О.С.Грушевського, збірника "Полуднева Укра
їна" за редакцією М.С.Грушевського. В останньому 
були вміщені статті С.Дложевського, М.Макаренка, 
Б.Варнеки, В.Пархоменка, Б.Тутковського та інших. З 
цензурних міркувань були вилучені праці Д.Багалія 
"Історія Слобідської України", "Історія Полудневої Ук
раїни" Н.Полонської-Василенко "Заселення Південної 
України в XVIII ст. на підставі архівних джерел"^ .

Певний імпульс в дослідженні історії міст і сіл поя
вився з утворенням у 1925 році. Українського комітету 
краєзнавства (УКК), який взяв на себе координацію ре
гіональних студій. З його ініціативи на сторінках часо
пису "Краєзнавство" регулярно друкувалися короткі 
нариси з історії населених пунктів, розроблені фахів
цями спеціальні анкети для збору відомостей стосовно 
окремих міст і сіл республіки.

Разом з тим, позитивно оцінюючи кроки УКК у да
ному напрямку, не можна не відзначити, що його відір
ваність від Всеукраїнської академії наук, відсутність 
творчих зв'язків з відомими українськими вченими не
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дала змоги закласти належні науково-методичні та ор
ганізаційні засади зазначеного напрямку роботи.

Дещо інакше була поставлена справа в Російській 
Федерації, де Центральне бюро краєзнавства (ЦБК) 
працювало під безпосереднім керівництвом спочатку 
Російської, а після реорганізації - союзної Академії на
ук. ЦБК акумулювало в собі знання і досвід таких виз
начних постатей як С.Ольденбург, О.Ферсман, О.Кар- 
пінський та інші. У зв'язку з цим, не випадково ЦБК 
перед дослідниками історії міст і сіл ставило завдання 
використання широкого і різноманітного кола джерел. 
Така позиція серед іншого була оприлюднена на II Все
союзній конференції з краєзнавства, яка проходила в 
Москві 9-14 грудня 1924 р. На засіданні секції загаль
ного краєзнавства особливу увагу учасників привер
нула доповідь І.М.Гревса "Місто як предмет краєзнав
чого дослідження", в якій доводилось, що "...місто - 
найкращий конкретний об'єкт для синтетичного від
творення створення культури, оскільки він є найбільш 
багатим і славним вогнищем в історії людства. Обгово
ривши тези доповіді І.М.Гревса, учасники конференції 
прийняли резолюцію: "Секція загального краєзнавства 
визнає необхідним написання і видання серії моногра
фій про визначні міста СРСР в їх історії і сучасному 
стані із залученням до роботи досвідчених місцевих 
краєзнавців під керівництвом ЦБК"4 .

Ініціатива підготовки наукових за змістом та яскра
вим і дохідливим за викладом праць виникла також у 
середовищі творчої інтелігенції. Її генератором став 
О.М.Горький, який протягом усього свого життя захоп
лювався вказаною тематикою. У 1897 р. в одній з газет 
Ын надрукував статтю "Херсонес Таврійський", яка яв
ляла собою нарис з історії цього стародавнього міста. 
У ній письменник на основі праць Геродота, Страбона 
та іїпиих давніх авторів, залучаючи архівні матеріали,
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розповів про історію цього античного міста, приділяю
чи велику увагу пам'ятникам його історії та мистецтва, 
що збереглися до наших днів5.

Свідченням інтересу О.М.Горького до історії міст є 
тематична добірка літератури у його особистій бібліо
теці - 287 книг6. Серед них: книги з історії Харкова, 
Полтави, зокрема, праці академіка Д.І.Багалія та інш.

Дізнавшись про творчий задум написати "Історію 
міста Олександрівська від Желябова до Радянського 
Запоріжжя", повністю схвалив його, дав ряд конкрет
них порад щодо джерельної бази і розробки теми7.

В лютому 1935 р. Олексій Максимович рецензував 
рукопис С.Фурера "Нова Горлівка". Позитивно висло
вившись про рукопис, він разом з тим рекомендував ав
тору розширити матеріал стосовно минулого міста8.

Великої уваги надавав О.М.Горький краєзнавчому 
дослідженню колишніх національних окраїн Росії. У 
відповідь на прохання народного поета Дагестану Су
леймана Стальського він направив у Дагестан росій
ських літераторів. Разом із тим, він вважав, що краще, 
якщо б історію краю написали самі горці. "Певно, в 
Дагестані, - писав він С.Стальському, - збереглися в 
пам'яті старих людей, бійців, бойові пісні, розповіді, 
легенди - ось що повинно бути основою історії вашого 
краю. Мабуть, у вас є добра письменна молодь, - зро
біть так, щоб вона зібрала і написала розповіді про ми
нуле. Хороша справа буде" 9.

Літературній громадськості належить також ідея на
писання історії сіл. З цією пропозицією група письмен
ників звернулася до вищого політичного керівництва 
навесні 1933 р.

Розгорнута програма історії сільських населених 
пунктів була викладена О.М.Горьким у статті "Історія 
села", надрукованій в "Литературной газете" і "Прав- 
Де - Неодмінною умовою написання "Історії села", як і
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книг з історії фабрик та заводів, О.М.Горький вважав 
залучення широкого кола джерел, зокрема земських 
збірників, губернських архівів, документів ІП відділен
ня, окружних судів, особистих архівів поміщиків, мо
настирів тощо. Письменник радив авторам використо
вувати також художню літературу, в якій через призму 
образів розкривається історія селянства. Основні поло
ження цієї статті були конкретизовані на засіданні ре
дакції "Історії села" 16 квітня 1935 р. Було прийнято рі
шення приступити до розробки історії 50-60 колгоспів 
і радгоспів. Кілька книг (про станицю Платовську, Ка
менку, Безенчукський район та ряд інших) планувало
ся підготувати як зразкові силами московських авторів. 
Редакція наголошувала, що праці слід писати на науко
вій основі й залучати до цієї роботи вчених і літерато
рів. З метою підвищення теоретичного рівня "Історії 
села" розроблялися правила щодо обробки архівних та 
бібліографічних матеріалів 10.

Починання, пов'язані з написанням "Історії села" 
знайшло свою підтримку і серед українських краєзнав
ців. Наприкінці 30-х рр. на засіданні виконкому Багато- 
чернещанської сільської Ради Сахновщанського району, 
що на Харківщині, було прийнято рішення писати істо
рію села Багата Чернещина. Цю роботу доручили ініціа
тивній групі на чолі з редактором стінівки М.Сологубом. 
На початку 1941 р. рукопис був завершений 11.

Програма підготовки "Історії села" в 30-х рр. пов- 
ною мірою практично не була реалізована. Це поясню
ється рядом об'єктивних і суб'єктивних причин. По- 
перше, ця робота була надзвичайно складною й новою, 
дотребувапа ретельної підготовки. По-друге, в довоєн
ний час відчувалася нестача висококваліфікованих на
укових кадрів, які здебільшого працювали над вико
нанням соціального замовлення. По-третє, процеси, 
що відбувалися в селі в зазначений період, аж ніяк не
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сприяли формуванню об'єктивного погляду на їх істо
рію. По-четверте, слабка поліграфічна база не могла 
забезпечити видання книг у достатній кількості та на 
належному рівні.

Спроба надати роботі з дослідження історії населе
них пунктів нової сили спостерігається на початку 50- 
х рр., коли при президії АН УРСР була створена Комі
сія з історії міст, очолювана віце-президентом Академії 
наук УРСР М.П.Семененком. Однак, згадана комісія, 
не маючи відповідних повноважень, так і не змогла пе
ребрати на себе основні функції координації дослід
жень історії населених пунктів. Тому підготовка і ви
дання праць з цієї тематики здійснювались у 50-х рр. 
здебільшого з ініціативи викладачів вищих навчальних 
закладів, журналістів, краєзнавців-аматорів. Завдяки їх 
зусиллям побачили світ оригінальні праці з історії Ки
єва, Львова, Одеси, Харкова, Севастополя, Вінниці, 
Житомира, Луганська, Луцька, Чернігова, Херсона та 
інших12. Важливо, що в поле зору дослідників потра
пили не лише обласні центри України, а й невеличкі 
міста, селища міського типу, села і3.

Помітним явищем в українській історіографії 50-х 
рр. стало видання документальних збірників з історії 
населених пунктів. Увагу дослідників, зокрема, при
вернув збірник документів і матеріалів, присвячених 
стародавньому Львову14.

Своєрідний прорив у дослідженні історії населених 
пунктів пов'язаний з підготовкою і виданням у 60-70-х 
рр. багатотомної "Історії міст і сіл України", яка вивела 
вивчення вказаного комплексу питань у число пріори
тетних у сфері гуманітарних наук. Публікація такої 
об'ємної праці стала можливою лише завдяки стрункій 
науково-організаційній структурі, яка чітко окреслюва
ла місце і роль у роботі академічних установ, вищих 
навчальних закладів, архівів, музеїв, громадських ор
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ганізацій. На сучасному етапі розвитку історичної нау
ки багатотомному літопису міст і сіл дається досить 
неоднозначна оцінка. Ряд дослідників цілком справед
ливо звертають увагу на надмірну заідеологізованість і 
заполітизованість видання, прагнення авторів нарисів і 
довідок через призму окремих населених пунктів до
вести переваги соціалістичного способу життя, проде
монструвати ті "визначні досягнення" Радянської Ук
раїни в "братській сім'ї радянських народів". Справед
ливість цього твердження цілком очевидна. Однак, ха
рактеризуючи видання, не можна відкидати і важливі 
довідкові матеріали, які уточнюють час виникнення 
населеного пункту, основні події на різних етапах його 
розвитку, наявність археологічних, архітектурних, іс
торичних, мистецьких пам'яток тощо.

Значення багатотомної "Історії міст і сіл України" 
полягає також у тому, що в процесі її написання сфор
мувалась унікальна за своїм змістом джерельна база, 
яка може бути використана в подальшій роботі. Йдеть
ся, в першу чергу, про довідково-бібліографічний апа
рат, систему каталогів, яка склалася в центральних і 
місцевих бібліотеках. Так, у Державній історичній біб
ліотеці Україні, обласних наукових та універсальних 
бібліотеках картотеки літератури на кінець 80-х рр. на
раховували близько 1 млн. карток 15.

У Харківській державній науковій бібліотеці 
ім.В.І.Короленка каталог "Харківщина" на момент за
вершення роботи над багатотомником налічував 
109760 карток 16. У Ворошиловградській обласній біб
ліотеці краєзнавчий каталог складався з 24 тис. кар
ток17, у Кіровоградській обласній бібліотеці 
ім,Н.К.Крупської - 21 т и с .18, у Хмельницькій обласній 
бібліотеці ім.М.О.Островського - 33 тис. 19, у Жито
мирській обласній бібліотеці - 24 тис. карток Зміс
товні краєзнавчі каталоги сформовані і в інших бібліо-
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хеках УРСР.
Каталогізації фондів, що містять відомості з історії 

міст і сіл, основну увагу приділяли архівні установи 
республіки. До 1973 р. працівниками державних архі
вів було тематично розписано до 15 млн. справ, заведе
но близько 1,6 млн. тематичних карток. Це дало мож
ливість нарешті створити струнку систему каталогів: 
систематичних, іменних, географічних. Лише в геогра
фічному каталозі Центрального державного історично
го архіву України у Києві налічувалось до 300 тис. кар
ток з відомостями про 20 тис. населених пунктів за пе
ріод XVI - початку XX ст. У Вінницькому облдержар- 
хіві - 97 тис. карток. Більш як по 50 тис. карток кожний 
мали каталоги Київського, Харківського та Чернігів
ського обласних державних архівів.

Крім того, Головна редакційна колегія "Історії міст і 
сіл України" поставила питання про передачу на дер
жавне зберігання документів, нагромаджених у проце
сі підготовки багатотомного видання. Відповідно до 
цього Архівне управління при Раді Міністрів України 
своїм наказом №6 від 25 січня 1971 р. зобов'язало ке
рівництво Центрального державного архіву Жовтневої 
революції України створити колекцію "Документи і 
матеріали з історії міст і сіл". Аналогічні колекції ство
рені в обласних державних архівах. Так, у Державному 
архіві Дніпропетровської області фонд обласної редко
легії налічує 1049 справ, Полтавської - 938, Черкаської 
- 600, Одеської - 593. .

Таким чином, досвід, набутий в процесі підготовки 
багатотомної "Історії міст і сіл України", введені в нау
ковий обіг документальні матеріали, довідково-інфор
маційні системи в архівах і бібліотеках можуть бути 
широко використані авторами нового варіанту видан
ня» передбаченого Розпорядженням Президента Украї
ни.
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Разом з тим, виношуючи плани на майбутнє, необ
хідно врахувати такі основні уроки, винесені з минуло
го досвіду:

1) Підготовка багатотомної "Історії міст і сіл Укра
їни" може здійснюватися лише на основі Державної 
програми, яка б передбачала участь Національної ака
демії наук, вищих навчальних закладів, архівів, бібліо
тек, музеїв, краєзнавчих об'єднань. Спроби перекласти 
ці завдання лише на Національну академію наук приз
ведуть до втрати часу і зусиль.

2) Робота над літописом населених пунктів повин
на проходити за рахунок централізованого бюджетного 
фінансування з врахуванням витрат на поліграфічне 
виконання, організацію виявлення документів та мате
ріалів у центральних державних архівах України, Ро
сійської Федерації, авторські гонорари.

3) Потребує переосмислення структура багатотом- 
ника, який повинен носити енциклопедичний харак
тер, орієнтуватися на стислий і логічний виклад мате
ріалів.

1 Центральний державний архів вищих органів влади та уп
равління України (далі - Ц ДАВО України). - Ф. 166, on. 12, спр. 
1524. - Арк. 3.

2 Полонська-Василенко Н.Д. Українська Академія Наук (на
рис історії). - К., 1993. - С. 82-83.

2 Там само. - С. 195-197.
4 Державний архів Російської Федерації. - Ф. 2307, оп. 8, спр. 

292*- Арк. 96 зв.
*! Пиксанов Н.К. Горький и наука. - М.-Л., 1948. - С. 11.
6 Личная библиотека А.М.Горького в Москве: описание. - М-, 

1981.-Т . 1 . -С .  11.
' А.М.Горький: Летопись жизни и творчества. - М., 1960. - 

Вып. 4. - С. 220.
° Там само. - С. 451.
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9 Там само. - С. 385.
Ю Горький А.М. Собр. соч. - Т. 27. - С. 406.
11 ЦЦАВО України. - Ф. 4633, on. 1, спр. 87. - Арк. 51.
12 Нариси історії Львова. - Львів, 1956. - 440 с.; Історія Льво

ва. Короткий нарис. - Львів, 1956. - 294 с.; Одесса. Очерк истории 
города-героя. - Одесса, 1957. - 320 с.; Окладной Г.М. Социалисти
ческий Харьков. - Харьков, 1951. - 200 с.; його ж. Очерки по исто
рии развития советского Харькова. - 1956. - 360 с.; История горо
да-героя Севастополя. - Ч. 2. - К., 1958. - С. 339; Белогуб М.М. Во
рошиловград. - 1956. - 12 с.; Яцура М.Т., Євдомаха І.І. Чернігів. - 
К., 1968. - 136 с.; Данилов А.В. Наш Херсон. - Херсон, 1960. - 80 
с.; Луцьк (нарис історії міста): Луцьк. - 1959. - 120 с.; Коваленко 
ЛЛ. Житомир (Історичний нарис). - Житомир. - 1951. - 47 с.; Ми- 
хашшк А.Ф. Харькову - 300 лет. - Харьков, 1958. - 159 с.

13 Переяслав-Хмельницкий и его исторические памятники. - 
К., 1954. - 128 с.; Умань: Історико-географічний та економічний 
нарис. - Черкаси, 1957. - 67 с.; Минуле і сучасне Білої Церкви. - Бі
ла Церква, 1957. - 104 с.; Гусаров Ф.Г., Чуистова Л.И. Керчь. Ис
торико-краеведческий очерк. - Симферополь, 1955. - 248 с.

1  ̂ Радянський Львів. - 1939-1955. - Львів. - 1956. - 708 с.
15 ЦЦАВО України. - Ф. 4633, on. 1, спр. 63. - Арк. 4.
16 Державний архів Харківської області. - Ф.Р-6121, on. 1, 

спр. 400. - Арк. 71.
у  ЦЦАВО України. - Ф. 4633, on. 1, спр. 67. - Арк. 29.

Там само. - Спр. 74. - Арк. 13.
— Там само. - Спр. 89. - Арк. 39.
20 Там само. - Спр. 70. - Арк. 40.

Мельниченко В.М. (Черкаси)

Н А ГРО М А Д Ж ЕН Н Я З Н А Н Ь  П РО  
МІСТА І СЕЛА Ч ЕРК А Щ И Н И : 

СУЧАСНІ А СП ЕКТИ  П РО БЛ ЕМ И

У багатогранному спектрі регіональних досліджень 
минуле населених пунктів посідає особливе місце, ос
кільки в них з найдавніших часів жили, працювали і
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творили історію люди. Передусім це стосується міст і 
сіл, які в процесі історичного розвитку вивищилися се
ред інших типів поселень і стали виконувати функцію 
осередків політичного життя, освіти та культури, відіг
равати важливу роль у розвитку економіки регіонів і 
України в цілому, забезпеченні їх обороноздатності. 
Тому цілком закономірно, що історія населених пун
ктів завжди привертала увагу дослідників. Основні іс
торичні віхи нагромадження знань про населені пун
кти, які використовуються сучасними істориками-кра- 
єзнавцями, можна прослідкувати на прикладі черкась
кого регіону, межі якого умовно окреслюємо територі
єю нинішньої Черкаської області.

Перші компактні поселення людей -  найдавніші по
передники населених пунктів на території краю дату
ються пізнім палеолітом. Серед них -  відкрите в 1965 
р. селище мисливців на мамонтів в селі Межиріч (14 
тис. років тому) Канівського району [1,111-112]. Свої
ми масштабами вражають унікальні поселення три
пільської культури західної частини регіону, які по пра
ву називають протомістами. В окремих з них (Майда- 
нецьке, Веселий Кут, Тальянки, Доброводи) проживало 
по кілька тисяч жителів. Вони займали площу до 400 
га, мали радіально-колову забудову одно- і двоповерхо
вими будівлями.

Знання про поселення на території регіону в наступ
ні часи зустрічаються в таких працях дослідників ан
тичної епохи як “Скіфія” Геродота, “Про походження і 
діяння гетів” Іордана, “Історії” Прокопія, “Стратегії” 
Маврикія, описах арабських авторів. На правобережжі 
регіону виникають великі поселення землеробських 
племен, які з писемних джерел відомі під назвою скі- 
фів-орачів. Постійна загроза нападів з боку степових 
племен змушувала їх будувати цілу систему укріпле
них поселень. Вузол городищ скіфів-орачів знаходився
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на Тясмині (Пастирське, Мотронинське, Шарпівське). 
їх жителі вели жваву торгівлю, в тому числі й з грець
кими містами-державами [2,60 -  62].

Окрему сторінку історії краю становить період дав
ньоруської держави Київської Русі. Літописи назива
ють декілька “городів”, які розташовувалися на тери
торії сучасної Черкащини -  Родень, Воїнь, Желни, За
руб, Канів, Корсунь, Пісочен, Римів. Більшість із них 
зазнала руйнувань під час монголо-татарського нашес
тя і вже ніколи не відновлювалася.

Суттєво доповнюють краєзнавчу інформацію про 
населені пункти регіону XIV -  першої половини XVII 
ст. “Список руським городам дальним і ближнім”, а та
кож Густинський та інші літописи. Зокрема, в Густин- 
ському літописі вперше згадуються Черкаси як уже іс
нуюче місто. Історія міст і сіл цього періоду відображе
на також в мемуарах М.Литвина і Е.Лясоти, хроніках 
М.Бельського, М.Стрийковського та в інших джерелах. 
Цінні для дослідників відомості містяться в описах 
Черкаського і Канівського замків XVI ст. [3,85-105].

Перебіг подій Визвольної війни українського народу 
середини Х\ЧІ ст., в епіцентрі яких перебували міста 
Черкащини, насамперед гетьманська столиця Чигирин, 
полкові міста і містечка (Черкаси, Умань, Корсунь, Ка
нів, Іркліїв, Кропивна, Лисянка), відображений в козаць
ко-старшинських літописах С.Величка, Г.Граб’янки, Са
мовидця, у подорожніх нотатках Е.Челебі, П.Алепсько- 
го, мемуарах Б.Окольського, Б.Машкевича, в “Описі Ук
раїни” Г.Боплана, записках іноземних дипломатів А.Ві- 
міні, К.Гільденбрандта. Значний масив відомостей про 
населені пункти містяться в гетьманських універсалах, 
грамотах польських королів, матеріалах судових справ, 
купчих і митних записах тощо.

Наступний етап нагромадження краєзнавчої інфор- 
МаЧи про населені пункти Черкащини позначений за
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родженням науково-системного підходу, початок якому 
поклали праці нашого земляка М.Максимовича про міс- 
та і села краю. В XIX ст. з ’являються грунтовні дослід! 
ження, в яких значне місце посідають матеріали про міс
та і села Черкащини. Побачили світ “Сказання про насе
лені місцевості Київської губернії-” Л.Похилевича [4] 
“Записки про Полтавську губернію” М.Арандаренка [5] 
“Минуле Полтавської території і її заселення” Л.Падал- 
ки [6].

Чимало відомостей з історії міст і сіл міститься у ба
гатотомних збірниках історичних документів, що вида
валися в XIX -  на початку XX ст. Зокрема, документаль
ні пам’ятки цієї тематики увійшли до 35-томного видан
ня “Архив Юго-Западной России”, 15-томника “Акты 
Южной и Западной России”. Розширенню знань про на
селені пункта краю сприяло видання “Статистического 
описания Киевской губернии” в 3-х частинах, щорічних 
“пам’ятних книг” по Київській та Полтавській губерні
ях, інших статистично-довідкових збірників.

В 20-х роках XX ст. з розвитком краєзнавчого руху у 
всеукраїнських та місцевих виданнях з ’являється ряд 
грунтовних публікацій вчених з історії населених пун
ктів Черкащини -  “Звенигородщина в XV -  XVIII ст. 
В.Юркевича, Туманщина в XVI -  XVII ст.” та “Кані- 
вецька сотня Переяславського полку за Рум’янцевською 
ревізією” М.Ткаченка, “Черкаська старовина” О.Олек- 
сандріва.

Після зумовленого періодом сталінізму занепаду кра
єзнавчих досліджень, в 50 -  60-х роках спостерігається 
пожвавлення в зборі історичних матеріалів про міста і 
села Черкащини. В цей час з ’являються нариси “Черка
си” (1958) О.Тканка і С.Найдена, “Моринці” В.Костенка, 
“Умань” (1968) Г.Храбана і П.Заграничного, “Стеблів” 
(1972) С.Хавруся. Та справді масштабного розмаху ця 
робота набула в період підготовки та видання тому “Чер
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каська область” до 26-томника “Історія міст і сіл УРСР”, 
що побачив світ у 1972 р. і став першою узагальнюючою 
науковою працею з історії населених пунктів краю. Над 
її створенням працювало майже 3 тисячі науковців і гро
мадських краєзнавців. До тому увійшло 54 історико-до
кументальні нариси, 402 довідки, 358 ілюстрацій, 31 
карта і картосхема [7].

Краєзнавчі пошуки з історії міст і сіл, що велися в 
наступні роки, знайшли своє відображення в ряді неве
ликих за обсягом, переважно путівникого спрямування, 
видань про Золотоношу, Смілу, Звенигородку та інші на
селені пункти. Однак більшість подібних видань того ча
су мала надмірну заідеологізованість і до того ж хибува
ла поверховістю викладу та відсутністю належних нау
ково-дослідницьких навиків у їх авторів.

Найбільшого піднесення справа дослідження історії 
міст і сіл краю набула після проголошення незалежності 
України і організаційного оформлення краєзнавчого ру
ху в осередки Всеукраїнської спілки краєзнавців. За ос
танні 10 років, незважаючи на фінансово-матеріальні 
труднощі, зусиллями краєзнавців видано близько 200 
краєзнавчих видань, понад ЗО з яких присвячено історії 
міст і сіл. Всі вони написані з використанням широкої 
документальної бази, більшість прорецензовано науков
цями. Користуючись великою популярністю, вони відра
зу стають бібліографічною рідкістю.

Відрадно, що увагою дослідників охоплюється все 
більше населених пунктів Черкащини. Сучасні оригі
нальні видання про свою історію вже мають не тільки 
окремі районні центри, а й багато сіл. Все це дає підста
ви констатувати позитивну тенденцію і обнадійливі пер
спективи подальшої розробки історії міст і сіл такого 
важливого історичного регіону як Черкащина. Водночас 
аналіз цієї роботи показує, що вона ведеться, напевне як 
і в інших областях, переважно на ентузіазмі громадських
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дослідників без належного методичного забезпечення 
нерідко наштовхуючись на байдужість і нерозуміння 
тих, хто міг би їм допомогти. У зв’язку з цим гостро пос
тає проблема створення під державним патронатом єди
ного координуючого центру по підготовці і перевиданню 
на нових науково-методологічних засадах багатотомної 
історії міст і сіл нашої держави. Зрозуміло, що ця справа 
дуже складна і вимагає мобілізації не тільки потужного 
наукового, а й матеріально-фінансового потенціалу. Але 
за неї потрібно братися. Цього вимагає саме життя.

Можливими кроками на шляху практичної реалізації 
ідеї перевидання історії міст і сіл України, в тому числі 
тому “Черкаська область”, могли б бути:

- розробка і направлення на місця грунтовних науко
во-методичних рекомендацій щодо організації підго
товчої роботи (як це було зроблено при підготовці Зводу 
пам’яток історії і культури України);

- здійснення архівними установами усіх рівнів ката
логізації фондів з матеріалами про історію населених 
пунктів та їх тематичного описання;

- включення до тематики держбюджетних досліджень 
вищих навчальних закладів та інших установ проблем 
історії міст і сіл України;

- започаткувати номінацій “Історія міст і сіл” у Все
українських конкурсах учнівських та студентських нау
кових робіт з історії України;

- удосконалення бібліотечними установами довідко
во-бібліографічного апарату до видань про населені пун
кти;

посилення уваги засобів масової інформації до 
висвітлення матеріалів з історико-краєзнавчої тематики. 1

1 Пидопличко И.Г. Позднепалеолитические жилища из костей 
мамонта на Украине. -  К., 1969.
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2 Чабан А.Ю. Середнє Подніпров’я. -  Черкаси, 1999. -  Кн.2.
3 Архив Юго-Западной России. -  СПб., 1886. -  4.7. -  T.l.
4 Похилевич Л. Сказание о населенных местностях Киевской 

губернии. -  К., 1864.
5  Драндаренко Н. Записки о Полтавской губернии. -  Полтава, 

1849. — Ч-2*
6 Падалка Л. Прошлое Полтавской территории и ее заселение. 

-Полтава, 1914.
7 історія міст і сіл УРСР. Черкаська область. -  К., 1972.

Аобурець В.Є . (Полтава)

ПРО СТВОРЕННЯ ТОМУ 
“ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ” БАГАТОТОМНОГО 

ВИДАННЯ “ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНИ”

Створення полтавського тому, як і всього 26-томно- 
го видання “Історії міст і сіл Української РСР”, тісно 
пов’язано із відродженням краєзнавства після Великої 
Вітчизняної війни. Саме тоді повсюдно створювалися 
громадські музеї бойової слави, активізувалися істори- 
ко-краєзнавчі дослідження в державних музеях, архі
вах та вищих навчальних закладах 1. З другої полови
ни 60-х років почали працювати організації Україн
ського товариства охорони пам’яток історії і культури.

У зв’язку із створенням 26-томної “Історії міст і сіл 
Української РСР” почався якісно новий етап у розвит
ку історичних дослідженнь в Україні взагалі і на Пол
тавщині зокрема. У написанні 26-томної “Історії міст і 
Сиі Української РСР” на особливу увагу заслуговує 
Роль у цій справі П.Т.Тронька. Впродовж 1962-1983 ро

2 6 9



Історія України:

ків учений очолював Головну редакційну колегію ць0. 
го унікального видання. До його підготовки на громад! 
ських засадах залучено понад 100 тисяч авторів, науко! 
вих рецензентів, консультантів, бібліографів, редакто
рів із провідних наукових установ гуманітарного про
філю України. Це видання стало найбільш повним лі
тописом населених пунктів республіки з найдавніших 
часів до наших днів. Багатогранна творча праця автор
ського колективу “Історії міст і сіл Української РСР” 
визначила новий напрям у вітчизняній історіографії 
суттєво вплинула на розвиток історико-краєзнавчого 
руху. П.Т.Тронькові, як і багатьом іншим творцям цьо
го унікального видання, у 1976 році присуджено Дер
жавну премію СРСР.

Підготовка полтавського тому розпочалася з часу 
прийняття 18 липня 1962 року відповідної постанови 
бюро обкому Компартії України. Для збирання матері
алів про населені пункти в усіх районах області ство
рювалися комісії, до роботи в яких залучалося широке 
коло спеціалістів і громадськості. Робота над підготов
кою тому викликала небувалий інтерес громадськості 
до вивчення історії рідного краю. В кожному населено
му пункті області діяли робочі групи. Волонтери краєз
навчого руху збирали документи та усні свідчення про 
життя своїх пращурів.

На першому етапі до роботи над книгою включило
ся 1,5 тисячі чоловік: викладачі вузів, учителі, праців
ники музеїв, архівів і бібліотек, журналісти, партійні, 
радянські, профспілкові і комсомольські працівники, 
ветерани війни і праці, краєзнавці-любителі. На завер
шальній стадії написання тому було зайнято лише 
близько 100 чоловік 2.

Очолював роботу по підготовці книги секретар об
кому партії І.Т.Буланий, а безпосереднє керівництво 
здійснював інструктор цього ж комітету І.Н.Гальчук.
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до складу редколегії полтавського тому входили вик
ладачі Полтавського педінституту П.Х.Білий, С.О.Да- 
нішев, Г.І.Кулик, О.Х.Соколовський, а також працівни
ки архівів та краєзнавці П.Н.Ємець, В.Н.Жук, І.Ю.Ле- 
генький, А.Г.Момот та інші. В написанні нарисів та до
відок про населені пункти області найактивнішу 
участь взяли викладачі полтавських вищих навчальних 
закладів, працівники музеїв та архівів. Ними проведе
но велику пошукову роботу в архівах, опрацьовано пе
ріодичні видання та праці попередніх дослідників. Ба
гато зібраних документів і матеріалів і понині зберіга
ються в архівах та державних і громадських музеях.

В ході підготовки до написання книги автори широ
ко використали фонди багатьох архівів СРСР і Украї
ни, зокрема, документи і матеріали державного істоо- 
ричного архіву України, Центрального державного ар
хіву вищих органів державної влади і органів держав
ного управління України та інших. Найбільше ж фактів 
виявлено в Державному архіві Полтавської області. 
Крім того, використано різні історико-статистичні да
ні, матеріали демографічних та господарських перепи
сів. Багато матеріалів виявлено в проточних архівах ра
дянських органів та громадських організацій.

Велику допомогу у виявленні історичних джерел з 
історії міст і сіл Полтавщини подали центральні та міс
цеві бібліотеки. Автори полтавського тому широко ви
користали друковані праці Полтавської вченої архівної 
комісії, дослідження таких істориків Полтавщини, як 
П.І.Бодянський, В.О.Бучневич, І.Ф.Павловський, 
Л.В.Падалка та інші. Не обійдено ними і спогади учас
ників та сучасників тих чи інших подій. В доборі доку
ментів, матеріалів та ілюстрацій, використаних у тек
стах нарисів і довідок, надавали допомогу працівники 
багатьох архівів Москви, Ленінграда, Києва, Харкова, 
Центральних і республіканських бібліотек та музеїв.
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Значну безпосередню допомогу полтавцям надали 
вчені Інституту історії АН України, працівники Мініс. 
терства вищої і середньої спеціальної освіти України 
Міністерства освіти республіки, Міністерства культу
ри України, Архівного управління при Раді Міністрів 
республіки, Головної редакційної колегії УРЕ та інших 
установ і відомств. У збиранні та опрацюванні матері
алів тому активно допомагали працівники партійних 
радянських, архівних і музейних установ та навчаль
них закладів Полтавщини, десятки істинних знавців і 
любителів історії краю.

Полтавський том “Історії міст і сіл Української РСР” 
побачив світ у 1967 році А На сторінках цієї унікальної 
книги (115 др.арк.) вміщено історико-економічний на
рис про область, 58 нарисів про всі міста, найзначніші 
селища міського типу і села, 95 довідок з економічної 
характеристики районів та 347 довідок про центри 
сільських рад. Для зручності користування томом у 
ньому вміщено іменний та географічний покажчики.

Із авторів полтавського тому історії міст і сіл Украї
ни чи не найбільший вклад внесла науковий співробіт
ник Державного архіву Полтавської області В.Н.Жук. 
Крім роботи в редакційній колегії, вона стала автором 
або співавтором нарисів про такі населені пункти об
ласті, як Глобине, Великі Кринки, Градизьк, Манжелія, 
Диканька, Великі Буцища, Піщане, Комишня, Нові 
Санжари, Ковалівка і Куликівка. Пізніше В.Н.Жук була 
удостоїна високого звання Заслуженого працівника 
культури України. У полтавському томі вміщено і на
рис з історії села Зубівка Миргородського району. Йо
го авторами стали учитель історії місцевої середньої 

' школи К.П.Німич та автор даної статті4 Це село відо
ме далеко за межами Полтавщини. Адже в ньому про
тягом 49 років жив і працював великий грузинський 
поет Давид Гурамішвілі (1705-1792).
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Услід за полтавським томом “Історії міст і сіл Україн
ської РСР” вийшла ціла низка путівників та нарисів з іс
торії окремих населених пунктів Полтавщини. Серед 
них: Л.І.Євселевський, М.П.Пустовіт. Кременчук. Довід
ник -  путівник (Харків: Прапор, 1971. -  63с.); І.Н.Галь- 
чук. Доброго ранку Полтаво! (Харків: Прапор, 1974. -  32
с.); Л.М.Остроушко. Полтава. Путівник (Харків: Прапор, 
1977. -  86 с.); А.М.Аббасов, О.Я.Герасименко. Миргород 
(Харків: Прапор, 1967. -  79 с.); П.Х.Білий. Лубни. Істо- 
рико-краєзнавчий нарис (Харків: Прапор, 1971 .-91  с.); 
В.Н.Жук. Диканька. Історико-краєзнавчий нарис (Хар
ків: Прапор, 1973. -  54 с.) та інші.

З часу виходу в світ полтавського тому, як і всієї 26- 
томної праці “Історія міст і сіл України”, пройшло не
мало років. Незважаючи на значний (15 тисяч) тираж, 
праця уже давно стала бібліографічною рідкістю. До 
того ж впадає в око тенденційність у відборі до неї до
кументів та наявність застарілих підходів щодо харак
теристики суспільних явищ, подій і людей. Багатогран
не життя з його успіхами і невдачами у книзі висвітлю
валося в основному з позитивного боку. Тож сьогодні й 
постає питання про можливість чи навіть необхідність 
перевидання книги.

Для перевидання цієї фундаментальної праці, на 
наш погляд, уже закладено необхідне підгрунтя. Плід
но працює Полтавське наукове товариство краєзнавців. 
За 10 років його діяльності тільки наукових конферен
цій історико-краєзнавчого напряму проведено близько 
ЗО, побачило світ понад 50 збірників матеріалів конфе
ренцій, документальних збірників та інших значних 
колективних праць. Дослідниками історії рідного краю 
значною мірою подолано ідеологічні стереотипи тота
літарної доби, здійснено справжній поворот до глибо
кого і об’єктивного вивчення історії Полтавщини як 
нашої “малої батьківщини”.
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Вчені-краєзнавці Полтавщини домоглися чималих ус
піхів у переоцінці поглядів на історію Полтавської бит
ви. Нами грушовно висвітлено участь у війні україн
ського народу і, зокрема, українського козацтва. Те ж са
ме стосується і правдивої оцінки ролі І.С.Мазепи та йо
го подвижників у боротьбі за незалежність України 5.

В умовах незалежності України проходить процес 
відновлення доброї пам’яті тих людей, імена яких за 
радянських часів піддавалися нищівній критиці або за
мовчувалися. До таких людей належить і видатний 
державний діяч України, уродженець Полтави
С.В.Петлюра. З 1992 року у Полтаві започатковано 
Петлюрівські читання 6.Полтавці разом із вченими 
академічного Інституту історії України ще в 1992 році 
видали унікальну книгу біографічних нарисів “Реабі
літовані історією” 7. Безперечним здобутком краєзнав
ців Полтавщини є те, що в 1999 році вони опублікува
ли фундаментальну ілюстровану книгу “Полтава. Істо
ричний нарис” 8.

Отже, полтавський том, як і все 26-томне видання з 
історії міст і сіл України, після відповідного доопрацю
вання заслуговує бути перевиданим.

* Лобурець В.Є. Як ми вивчаємо історію рідного краю. -  К.:
Знання, 1962. -  28 с.

7 Данилюк Ю.З., Журавель Г.Г. Стан та завдання розвитку 
істрико-краєзнавчих досліджень на Полтавщині. -  Полтава, 1988. 
-С .1 5 .

' 3 Історія міст і сіл Української РСР. Полтавська область. -  К.: 
УРЕ, 1967. -  1028 с.

^ Історія міст і сіл Української РСР. Полтавська область. -  К.: 
УРЕ, 1 9 6 7 ,- С.686-697.

 ̂ Північна війна та її наслідки для України. Збірник статей. 
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Вип.З. -  Полтава, 1994. -  67с.
6 Полтавська Петлюріана. -  Полтава, 1993. -  96 с.
7 Реабілітовані історією. -  К. -  Полтава: Рідний край, 1992. -  

424 с.
8 Полтава. Історичний нарис. -  Полтава: Полтавський 

літератор, 1999. -  304 с.

Гуртовий Г.О. (смт.Торчин Волинської обл.) 

ТОРЧИН - МІСТО, МІСТЕЧКО, СЕЛИЩЕ

Упродовж багатьох віків статус міста мало нинішнє 
селище міського типу Торчин Луцького району Волин
ської області. А в Іпатіївському літописі Торчин згада
ний під 1230 роком як одне з міст-фортець могутнього 
тоді Волинсько-Галицького князівства. І все ж тут дав
ність простежується більша. На острівній частині Тор- 
чина - величезне городище Х-ХІІ століть. Навколо ньо
го - сліди глибоких ровів, які заповнювалися водою від 
двох рукавів річки Сарни. Тут знаходили фрагменти 
мечів, металеві наконечники стріл різної форми, брон
зовий складень-енколпіон, наконечник списа та інші 
пам'ятки далекої минувшини1.

Навколо величезного острова Застріжжя по берегах 
досі знаходять товсті дубові пеньки - залишки колиш
ніх заборол. Вони забиті на глибину до трьох метрів у 
прибережний грунт. Одна з частин колишніх заборол 
носить назву Брама. А при копанні криниць навіть на 
шостому кадубі (до 4 м глибини) знаходять дубові фун
даменти колишніх будівель. Пагорб у східній частині 
острова Застріжжя за легендою, що прийшла з віків, 
був місцем хоромів "воєводи". Весь острів Застріжжя
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звуть замковою частиною Торчина. Та цікаво, що є ще 
й інша частина Торчина, яка теж в народі зветься "за_ 
мочком". При будівництві дороги були відкриті залиш
ки цегляної стіни. Цегла розміром 17x30x8 см. Деякі з 
них мали відбитки пальців руки.

Торчин ділиться на кілька великих кутків - Черка
щина (південна частина), Застріжжя (центральна) і Бі- 
ломорщина (північна частина). Перші дві з них - най
старіші. І ці назви склалися теж не випадково. На Чер
кащині з найдавніших часів жили українці або черка
си. Біломорці - це вихідці з Литви, з північних земель. 
Серед них було чимало євреїв. До кінця XIX ст. навко
ло всього Торчина проглядалися рови з валами - зов
нішні укріплення. Про них збереглися не лише леген
ди, а й архівні документи. Закономірно напрошується 
питання про час його заснування. Адже чимало друко
ваних джерел відносять перші згадки про місто Торчин 
до 1093 року і підкреслюють, що це взято з древніх до
кументів. "Словник географічний Королівства Поль
ського" 1892 року видання твердить, що Торчин - "ду
же стара осада, яка згадується в літописах під назвою 
Торчака в 1093 році, в якому половці знищили багато 
мешканців, а частину забрали в полон. Згадується і під 
назвою Торцева в 1169 році з приводу виправи ксьон
дза Дажеля..."2

"Энциклопедический словарь" Ф.Брокгауза та І.Еф- 
рона, 1901 року видання, теж повторює: "Під ім'ям міс
та Торчин згадується під 1093 роком"3. "Большая эн
циклопедия" (т. 18, СПб., 1904, с. 523), поряд із коор
динатами розміщення містечка Торчин, зазначає: "зга
дується як місто уже в XI ст..." Тобто, підтверджується 
т^ ж дата. Кілька інших джерел теж не відступили від 
цього твердження. Така одностайність про найдавніші 
згадування міста Торчин не випадкова. Бо і легенди, за
писані 10 травня 1849 року торчинським священиком
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Стефаном Тимінським, згадані ним документи торчин- 
ського міщанського товариства, теж пов'язують засну
вання цього міста з часом Володимира Мономаха і во
линських князів Давида і Ярослава.

Суть легенди і церковного архіву про Торчин поля
гає в тому, що заснував це місто воїн з болгарського 
племені Торків, полонений князем Володимиром Мо- 
номахом4. Якщо знати дати життя князя (1053-1125), 
то 1093 рік здається достовірним. Священик Тимін- 
ський з найстаріших церковних записів обирає рядки, 
що містечко Торчин виникло і одержало назву "від 
прізвища Торч, що походить від коліна полонених ве
ликим князем київським Володимиром Мономахом 
торкіє..." Коли луцький князь був у Києві, то "прийняв 
до себе на службу того Торча і привіз його до Луцька, 
де Торч прийняв православну віру, у якій одержав ім'я 
Іоанн. Став тут конюшим князівським, по цій службі 
виявився дуже вірним і старанним.., то після управляв 
усім князівським двором..."5 Втомившись від постій
них усобиць удільних князів, постійних небезпек, він 
вирішив провести залишок днів своїх у безпеці і разом 
з дружиною і синами обрав собі місце для влаштуван
ня житла для себе, групи воїнів та священика, згаданий 
вище острів Застріжжя, що омивається двома рукавами 
річки Сарна, оточений лісами, пагорбами. Тут Іоанн 
Торч спорудив житла, православну церкву імені свято
го Іоанна Богослова. Відоме ім'я її першого священи
ка - отець Варфоломій6. Та головне - навколо острова 
були побудовані перші дерев'яні укріплення.

Оскільки Іоанн був з племені Торків, то і наступні 
поселенці стали називати цей зручний і захищений від 
порогів осідок Торчином (є і варіанти - Торчак, Тор- 
чев)- Інша легенда, менш поширена, говорить, що па
ралельно з цією назвою побутувало й ім'я Івангород. 
Воно давно загубилося. А рід торка Іоанна, який і далі
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перебував на князівській службі, боронив і розбудову
вав це місто, володів ним аж до 1480 року, коли по чо
ловічій лінії не стало спадкоємців7.

Є ще одна дата заснування Торчина - 1190 рік. Але 
вона надто далека від років життя Володимира Моно- 
маха. Тому - сумнівна.

Майже чотири століття рід торка Іоанна володів 
Торчином. Та сива давнина озивається сьогодні хіба 
що в назві урочища та величезному городищі, в ціка
вих легендах, переказах. Навіть Вересова гора досі збе
регла подих ще язичницьких часів. А татарський шлях 
в село Білосток до Торчина нагадує про набіги крим
ських людоловів на цей край. Адже і в міщанському лі
тописі Торчина твердиться, що ця острівна твердиня 
була спустошена ордою в 1500 році8.

З 1480 до 1795 року Торчином і більше десяти сіл 
навколо нього володіли луцькі католицькі біскупи. 
Один із них - князь Георгій Фальчевський залишив по 
собі справді невмирущу пам'ять. Це він, біскуп-будів- 
ничий, своїм коштом, певно на значні доходи цього ма
єтку, побудував тут замок і в ньому "цитадель" (укріп
лене городище), зовнішні укріплення навколо міста 
(глибокі рови з земляними валами біля них), а також 
величну дерев'яну Свято-Георгіївську трьохпрестоль- 
ну, дев'ятибанну церкву. І, головне, домігся підписання 
польським королем Сигізмундом І указу про надання 
Торчину Магдебурзького права і статусу міста. Це ста
лося 10 червня 1540 року9.

Розміщення на дуже жвавому торговому шляху Во
лодимир (Волинський)-Лучеськ, Торчин скоро став 
значним торгово-ремісничим центром. У ньому на 
1583 рік було 16 ремісничих цехів, проводилось щоро
ку кілька ярмарків, діяли 4, а згодом 7 церков. Тут бу
ли ремісники і табельники, і ковалі, слюсарі, шевці» 
кравці, римарі, шаповали, сідляри, солодовники, різни-
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їси, пивовари, пекарі, прасоли і ін.10 До міста Торчина, 
так званого "торчинського ключа" належали і довкіль
ні села - Садів, Горзвин, Кошів, Смоличів, Боратин, Бу- 
яні і ін. - усього 14.

Біскупи луцькі з міста Торчин і всього маєтку ма
ли значні доходи. Окремі з них, зокрема Вікторин 
Вербицький, в 1573, 1575 і наступних роках вивози
ли на продаж до балтійського порту Гданська по 40- 
56 і більше лапггів озимої пшениці (1 лапгг - 120 пу
лів) 1 10 травня 1583 року віз туди ж 6 комяг збіжжя 
з Торчина, Садова11.

Кримські татари більше 40 разів ордою, меншими 
загонами вривалися на Волинь, брали ясир, чинили 
дику наругу над населенням. Не раз страждав і укріп
лений Торчин. Але, очевидно, швидко відбудовував
ся, бо в 1601 році татари три тижні тримали його в 
облозі і не взяли. А  1687 року озброєні торчинці зу
міли відігнати людоловів1*.

Простежується в долі міста Торчина і козацький 
слід. У першому відомому реєстрі козаків полку Яна 
Оришовського є 74 козаки з волинських міст і сіл, у 
тому числі двоє з Торчина - Михайло і М ихась13. В 
1596 році тут побували козаки легендарного Семерія 
Наливайка, бо в Торчині був осідок ненависного йо
му біскупа Кирила Терлецького - одного з організато
рів унії православної і католицької церков. Чимало 
торчинців пішли тоді з Наливайком, покозачившись. 
В 1648-49 роках біскуп Анджей Гембіцкі перебував 
далеко від своєї резиденції, бо весь Торчин, як і вся 
Волинь, покозачився і встановив полково-сотенне уп
равління, обравши свого міського отамана і бурмис
тра14. І хоч скоро сюди повернулися польські владні 
органи, пам'ять про ті часи козацької волі згадували 
кшька поколінь міщан.

Подив викликає і подія в Торчині 1708 року. Тоді 8-
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тисячний загін шведської армії рухався від Володими
ра на схід, оточив укріплений Торчин і пробував взяти. 
Міщанський літопис твердить, що шведи "впродовж 
двох тижнів не могли добути внутрішні укріплення і 
цитаделі..." І тільки зрада "смотрителя графських во
рот шляхтича Кашубського" дала змогу їм зайти в міс
то. Вони зимували тут, зруйнували 6 цехових церков, 
сьому - соборну пограбували1*5.

В XVI-XVH ст. Торчин у числі середніх міст Воли
ні. Новий струмінь у його життя внесло активне засе
лення європейськими ремісниками і торговцями. У 
1578 році їх було тут лише 5 родин, а в кінці XVII - на 
початку XIX ст. вони становили вже більшість. Трима
ли в оренді пивоварні, корчми, навіть більшу частину 
"торчинської економії".

Торчин зберігав статус міста до 1795 року, тобто до 
третього поділу Польщі і приєднання Волині до Росій
ської імперії. В результаті сутичок між уніатами і пра
вославними 1797 року в місті сталася величезна поже
жа. Згоріли соборна церква, багато дворів євреїв-реміс- 
ників і міщан-християн. Це лихо доповнилося епідемі
єю. Торчин занепав. Із того часу аж до 1939 року у до
кументах він зветься містечком. Він ще відбудовується, 
відстоює в 1798-1800 роках свої магдебурзькі приві
леї. Громада, завдяки турботам міщанина Онуфрія Го
рошка, вирвалася з намагань генерала Тутолміна закрі
пачити міщан16. Полонізація, яка панувала тут XVI- 
ХУШ століттях, з приєднанням краю до Російської ім
перії змінилася шаленою русифікацією. Школа - росій
ська. Богослужіння теж. Лише з 1918 року, коли Укра
їнська революція домоглася утворення Української На
родної Республіки, священик Володимир Новицький 
дістав право проводити проповіді рідною мовою. Тоді 
ж зародилася в містечку і організація "Просвіти". За 
Ризьким договором знову Західна Україна опинилася в
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складі Польської держави.
З приходом у 1939 р. радянської влади, адміністра

тивний поділ Волині був переглянутий. Більше ста ро
ків Торчин був волосним центром. Тепер став район
ним центром, охопивши значно більшу територію і 
іменувався селищем міського типу.

Нині в селище Точин 47 вулиць, 1456 дворів, 4500 
мешканців. Селище розрослось. Діють середня і му
зична школи, профтехучилище, три бібліотеки, Буди
нок культури з Заслуженим ансамблем пісні і танцю 
України "Колос", районна лікарня №2, кілька підпри
ємств - цехи фірми "Торчин-продукт", РТП, відділення 
"Сільгоспхімії", кілька дрібних комерційних об'єднань. 
Діють дві православні церкви. 1 * * 4 5

1 Знаходиться в експозиції торчинського народного історично
го музею.

^Slownik geigraficyni Krylestwa Polskiego і innich krajow slowi- 
anslijich. - T. XII. - Warsyawa, 1892. - C. 405.
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Васильєв В .Ю . (К иїв)

УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО В 1934 РОЦІ: 
ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА

Сучасні краєзнавчі дослідження повинні враховувати 
загальні соціально-економічні та політичні процеси, які 
відбувалися в Радянському Союзі та в Україні у добу ста
лінізму. Інтелекіуальними зусиллями світової історіог
рафії нам вже відомий загальний розвиток подій, що від
бувалися у 30-х рр. XX століття. Але конкретний розві- 
ток соціально-економічних та політичних процесів в Ук
раїні у 1934 р. ще не був предметом спеціального дос
лідження. Сподіваємось, що пропонуємий матеріал, 
який вдалося віднайти у різних російських та україн
ських архівах, стане у нагоді широкому колу краєзнавчої 
громадськості.

На початку 1934 р. українське село, як і в попередні 
роки, потрапило у скрутне продовольче становище. Си
туацію погіршувала чергова кампанія державних заготі
вель зерна, що розпочалася 1 липня 1933 р. Не дивля
чись на те, що з 1 серпня 1933 р. було відновлено центра
лізоване постачання населення продовольством за всіма 
4-мя списками1, хліба у сільській місцевості України не 
вистачало.

П'ятого, а потім сьомого жовтня 1933 р. перший сек
ретар ЦК КП(б)У С. Косіор надіслав секретарю ЦК 
ВКП(б) Л. Кагановичу (Й. Сталін знаходився у відпусці 
на півдні СРСР) листи, у яких відмічав, що врожай 1933 
р. виявився більшим, аніж у 1930 р. Але в окремих райо
нах і колгоспах було важке продовольче становище, вик
ликане стихійними лихами (дощі та градобій), а також 
поганою роботою місцевих керівників. Зрозуміло, що 
Косіор взагалі не згадував про жахливий голодомор 
1932-1933 рр.
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Він просив радянських лідерів зменшити для України 
плани хлібопоставок та перенести недоїмку колгоспів 
державі (різниця між планом хлібоздачі та реальним 
надходженням зерна) на врожай 1934 р. За рішенням По- 
літбюро ЦК ВКП(б) 18 жовтня 1933 р. план хлібопоста
вок для України було зменшено на 41 492 тонн2.

Через тиждень Сталін, який повертався з відпочинку, 
прийняв у своєму вагоні С.Косіора та другого секретаря 
ЦК КП(б)У П. Постишева. Українські керівники розпо
віли про хід виконання загального плану хлібозаготі
вель, відповідно до якого республіка повинна була пере
дати до державних резервів 6 127 384 тонн. Отримавши 
згоду Сталіна, 4 листопада 1933 р. секретарі ЦК КП(б)У 
звернулись до нього з листом, у якому зазначали, що на 
1 листопада 1933 р. Україна здала державі 5 612 506 тон 
зерна. Враховуючи другий рік голодомору в Україні - це 
була величезна цифра. Як наслідок, українське село знов 
опинилося без запасів зерна, незважаючи на гарний вро
жай, тому керівництво України просило Сталіна про до
даткове зменшення республіканського плану на 328 тис. 
тон3.

11 листопада 1933 р. Політбюро ЦК ВКП(б) прийня
ло рішення про план обов'язкових хлібопоставок Украї
ни в 4 888 тис. тон. Але це було не піклування Сталіна та 
його оточення про Україну. Великий врожай 1933 р. доз
волив радянському керівництву створити централізовані 
запаси зерна за рахунок інших зернових регіонів СРСР.

Безсумнівно, що Сталін намагався не допустити пов
торення широкомасштабного голоду в Україні, головни
ми причинами якого були криза сільськогосподарського 
виробництва та величезні розміри державних заготівель 
зерна. Проте позиція Сталіна була дуже суперечливою.

Незважаючи на оголошене виконання планів, хлібоза
готівлі в Україні продовжувалися. У грудні 1933 - січні 
1934 рр. керівництво СРСР через ГПУ УСРР та ЦК
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КП(б)У отримувало інформацію з Вінницької, Одеської 
Чернігівської та інших областей республіки про голоду
вання сільського населення, опухання, дистрофію, ви
падки каннібалізму тощо.

Наприкінці грудня С.Косіор і голова РНК УСРР в. 
Чубар звернулися до Політбюро ЦК ВКП(б) з клопотан
ням збільшити план хлібопостачання України у першо
му кварталі 1934 р. Однак 3 січня 1934 р. їх прохання бу
ла відхилено. Дозволено було використати з республі
канського фонду 5 тис. тон з обов'язковим повернен
ням4.

Наступного дня Політбюро ЦК КП(б)У відхилило 
прохання секретарів обкомів партії додатково відпусти
ти хліб з республіканських запасів для надання допомо
ги голодуючому населенню. Обкоми та райкоми партії 
були попереджені, що "вони несуть сувору відповідаль
ність за невчасне вживання заходів щодо ліквідації ви
падків продовольчих ускладнень, які є в окремих колгос
пах, серед окремих колгоспників". Подолати новий ви
ток голоду обкомам партії пропонувалося за рахунок 
продовження хлібозаготівель та організації колгоспної 
торгівлі зерном.

Втім запасів зерна в республіці залишалося обмаль. 
На початку лютого 1934 р. С.Косіор звернувся до ЦК 
ВКП(б) з проханням збільшити відсоток відрахувань з 
хлібозакупівль у колгоспів до республіканського фонду. 
4 лютого Політбюро ЦК ВЮІб) відкинуло це прохання'.

Керівництво України опинилося у складній ситуації. 
Республіканський фонд у розмірі 16 400 тон був надто 
малий для централізованого постачання мільйонів лю
дей. А нові спроби заготовити зерно наштовхувалися на 
значний опір селян. 15 лютого 1934 р. у листі ЦК КП(б)У 
"Про хід підготовки до весняної посівної кампанії" заз
началося, що органи ГПУ України за короткий час заа
рештували за "шкідницьку роботу" 236 осіб - куркуль
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ських елементів. Ще 1730 чоловік були зняти з посад ко
нюхів у колгоспах і також арештовані6.

На початок весняної посівної кампанії ситуація з про
довольством в Україні була катастрофічною. Залиша
лось сподіватися на гарний врожай 1934 р. За таких умов 
українські керівники прагнули зменшити плани хлібо
поставок. Восени 1933 р. плани озимої сівби не було ви
конано, а нові погектарні плани заготівель зерна були 
жорстко "прив'язані" до планів сівби.

20 лютого 1934 р. було прийнято постанову ЦК 
КП(б)У і РНК УСРР, в який зазначалося, що не досіяні в 
1933 р. площі, не повинні увійти до планів весняної сів
би7. Водночас передбачалося, щоб колгоспи засіяли всю 
земельну площу. Тобто, колгоспи, які засівали всі перед
бачені планами площі, могли негласно отримати додат
кові запаси зерна.

Це була перша ознака, що керівництво України не 
тільки усвідомлювало, але й отримало можливість здій
снити певну нормалізацію економічної політики в рам
ках колгоспної системи.

Другою ознакою було рішення українського Политбю
ро не доводити до колгоспників і одноосібників плани 
весняної сівби зернових культур на присадибних ділян
ках, а зробити це після закінчення сівби. Тут приховува
лася певна двозначність. До цього моменту керівництво 
компартії планувало хлібоздачу, не враховуючи реальні 
настрої суспільства. Проте, здається, що кризова ситуа
ція на селі у 1932-1933 рр.навчила керівників України 
обережності в своїх діях.

Третьою ознакою став лист С.Косіора Сталіну від 20 
лютого 1934 р., в якому перший секретар ЦК КП(б)У 
відверто писав про відсутність в Україні посівних фон
дів кукурудзи, льону, конопель, багаторічних трав. Косі- 
°Р "насмілився" заявити, що недосів великих площ ланів 
У республіці може порушити правильну сівозміну, змен
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шити врожайність та утруднити виконання планів хді 
бопоставок з врожаю 1934 р.8

Поворот радянського керівництва до нормалізації 
економічної політики продемонстрував XVII з 'ї3іі 
ВКП(б) (26 січня - 10 лютого 1934 р.). У виступах укра
їнських керівників на з'їзді спостерігалось декілька ціка
вих моментів. Всі вони акцентували увагу на тому, щ0 
тільки твердість політичної лінії Сталіна дозволила по
долати викликану колективізацією кризу в сільському 
господарстві України. Після висловлення "обов'язкової" 
політичної підтримки Сталіна, керівництво України зо
середжувалось на конкретних проблемах у сільському 
господарстві республіки. В.Чубар відверто засудив прак
тику наркомату землеробства СРСР щодо розширення 
посівних площ в Україні без урахування вимог агротех
ніки. С.Косіор і голова ВУЦВК УСРР Г. Петровський го
ворили про необхідність дотримання правильних сівоз
мін, проведення землеустрою в колгоспах, своєчасного 
ремонту тракторів, підвищення якості насіння9.

Весняна сівба 1934 р. підтвердила, що поворот до 
певної нормалізації політики на селі дійсно відбувався. 
20 лютого 1934 р. Політбюро ЦК КП(б)У надіслало Ста
ліну листа, в якому прохало виділити республіці продо
вольчу та насіннєву позику у 111 520 тон10.

5 березня 1934 р. Політбюро ЦК ВКП(б) підтримало 
це прохання, але розміри позик, виділених для радгоспів 
республіки, а також продовольчої допомоги колгоспам 
Київської області були набагато меншими11.

15 березня члени українського Політбюро роз'їхалися 
в райони на сівбу. Постишев залишився в Харкові, осо
бисто контролюючи ситуацію у республіці.

За сівбою в Україні уважно стежили Сталін і Кагано
вич. Наприклад, третій секретар ЦК КП(б)У і, водночас, 
перший секретар Дніпропітровського обкому М. Хатає- 
вич особисто завірив Сталіна і поручився перед ним сво

286



маловідомі імена, події, факти

єю партійністю, що сів в області проходить якісно12.
15 квітня 1934 р. Косіор звернувся до Сталіна із скар

гою на дії загальносоюзного наркомату землеробства 
СРСР, в якій заявив про неприпустимість багаторазової 
зміни планів посівних площ. Перший секретар ЦК 
КП(б)У стверджував, що така ситуація нетерпима в 
умовах впровадження правильних сівозмін13.

Прагнення нормалізувати економічну політику в сіль
ському господарстві супроводилося певним пом'якшен
ням відверто терористичних методів діяльності пртійно- 
радянських органів. За пропозицією першого секретаря 
Донецького обкому С. Саркисова Політбюро ЦК КП(Б)У 
З квітня 1934 р. ухвалило рішення про зняття судимості 
з колгоспників, які "в даний момент чесно працюють в 
колгоспах", але раніше були засуджені за невиконання 
планів сівби, засипки зерна, хлібозаготівель. Через де
кілька днів дане рішення було узгоджено з ЦК ВКП(б). 
16 квітня ВУЦВК УСРР видав (без публікації в пресі) 
відповідний закон14.

Політбюро ЦК КП(б)У розцінило ці дії як грубе пору
шення інструкції ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 8 травня 
1933 р., що забороняла проведення масових виселень се
лян. Районні начальники були зняті з посад і покарані по 
партійній лінії. Наприкінці червня 1934 р. відповідне рі
шення було прийняте Політбюро ЦК ВКП(б)15.

Втім нормалізація економічної політики була досить 
умовною. Керівництво Україні продовжувало "підхльос
тувати" колективізацію та ліквідацію індивідуального 
землекористування у республиці. Українські селяни, що 
пережили голод, масово вступали до колгоспів, сподіва
ючись отримати продовольчу допомогу від держави. В 
Україні за перше півріччя 1934 р. до колгоспів вступило 
151 700 селянських господарств16.

З 1 липня 1934 р. у республіці розпочалася нова кам
панія хлібозаготівель, яка стала предметом основної ува-
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ги українського керівництва. План хлібопоставок для 
республіки, який затверджувало Політбюро ЦК ВКП(б) 
став предметом серйозних дискусій. 17 липня 1934 р. Ня 
засіданні Політбюро ЦК ВКП(б) С.Косіору, хоч і не від
разу, але вдалося переконати Сталіна та інших радян
ських керівників в необхідності зменшити для України 
план на 120 млн. пудів (1 968 тис. тон). Загальна сума 
хлібопоставок^ в Україні з урожаю 1934 р. становила З 
956 434 тони17.

Проте керівництво України відразу зіткнулося з неба
жанням колгоспів і селян здавати хліб державі. У відпо
відь Політбюро ЦК КП(б)У запровадило ряд жорстких 
заходів. Багато місцевих працівників просили українське 
керівництво дозволи їм зібрати у колгоспах натуральну 
оплату зерном за роботу МТС на колгоспних ланах після 
виконання у районах норм хлібопоставок. Але ЦК 
КП(б)У пообіцяв притягати винних у такому "комбіна-
торстві" до відповідальності.

Критиці були піддані голови колгоспів, які не хотіли 
збирати хліб комбайнами і молотарками та сприяли при
ховуванню зерна. Через декілька днів українське керів
ництво відмітило, що у республиці набули поширення 
факти передачи колгоспами, радгоспами і іншими орга
нізаціями землі в оренду. Місцеві керівники попереджа
лись, що винні у цій справі будуть притягнуті до суду. 
Прокуратурі республиці доручалось здійснювати найсу- 
воріший нагляд за землекористуванням18.

Ситуацію зі збором врожаю ускладнила посуха у пер
шій половині 1934 р., що спіткала більшість областей 
Україні. Напружене положення з хлібопоставками ви
никло у Дніпропетровській області. 28 липня Хатаєвич 
гіадіслав Сталіну, Молотову, Кагановичу та Косіору лис
та, в якому відмітив серйозний недорід зернових в об
ласті. Він оцінював врожайність у 3-6 цнт. з га. Назива
ючи себе та інших обласних керівників "капелюхами,
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які не знали дійсного становища справ", Хатаєвич про
хав надати додаткову допомогу і заявляв про свою готов
ність понести будь-яке покарання.

7 серпня 1934 р. Політбюро ЦК ВКП(б) знизило план 
хлібопоставок для Дніпропетровської бласті на 65 600 
т0Н. С.Косіор, голова РНК УСРР П. Любченко, а також 
дніпропетровські керівники були попереджені, що цей 
план є остаточним і підлягає беззастережному виконан-

19ню1У.
13 серпня Постишев і Любченко звернулися до Моло

това і Кагановича з повідомленням про те, що у колгос
пах Одеської, Харківської і Дніпропетровської областей 
не залишилося насіння для озимої сівби, а також відчу
валася гостра нестача продовольства. У такій ситуації, з 
одного боку, українські керівники запропонували облас
ним працівникам не здавати насіння озимих, а виконати 
план пізніми зерновими культурами.

Проте у Кремлі висловили серйозне невдоволення си
туацією з хлібопоставками у південних областях Украї
ни. 22 серпня 1934 р. Косіор і Любченко надіслали ди
рективу керівникам Дніпропетровської області щодо 
неприпустимого становища з хлібопоставками. До пра
цівників районів, МТС, голів колгоспів, котрі "гальму
ють хлібоздачу і базікають про нові знижки" передбача
лося застосувати суворі заходи.

24 серпня Хатаєвич надіслав Сталіну, Молотову, Кага
новичу, Косіору, Постишеву, Любченко новий лист, в 
якому повідомив про застосування репресивних заходів 
до місцевих працівників. Але проблема виконання дер
жавного плану була під загрозою. "Мені доводилося за 
останній час своєї роботи переживати неврожайні роки 
на Середній Волзі - писав Хатаєвич. - Але там тоді було 
багато легше: по-перше, тому що там правобережна час
тина бувала в ці роки з хорошим врожаєм і за її рахунок 
вдавалося пом'якшувати становище у неврожайних ліво
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бережних районах. А, по-друге, тому що недорід тоді 
там вважався визнаним, а у нас по Дніпропетровській 
області його досі, по суті, не визнали"20.

Однак визнати факт поганого врожаю ніхто не хотів 
26 серпня 1934 р. ЦК КП(б)У ухвалив постанову про хід 
хлібопоставок по Дніпропетровській області, в якій го
ворилося про те, що багато керівників районів та МТС 
виявилися "зараженими, по суті, антидержавними нас
троями, і самі розкладають колгоспників". Такі настрої 
характеризувалися як повторення настроїв, що призвели 
до "Оріховської справи" (у 1932 р. за вказівкою Сталіна 
керівників Оріховського району Дніпропетровської об
ласті засудили на 5-10 років концтаборів). У постанові 
зазначалося, що місцеві працівники "своєю поведінкою 
організують саботаж хлібоздачі державі, провокують ЦК 
КП(б)У до застосування масових репресій як відносно 
колгоспів, так і членів партії, проти чого попереджав т. 
Сталін на січневому пленумі 1933 р.". Позиція захисту 
колгоспів і колгоспників від держави визначалася як 
"куркульська позиція"21.

Необхідно відмітити, що літом 1934 р. українське ке
рівництво зіткнулося з опором хлібозаготівлям у всіх об
ластях України. Постійно інформував українських керів
ників про спроби свідомого заниження врожайності 
уповноважений Комітету Заготівель РНК СРСР в Украї
ні І. Степанський та заступник наркома внутрішніх 
справ України 3. Кацнельсон22.

Ситуація зі збором врожаю та хлібоздачею в Україні 
серйозно турбувала радянське керівництво. 31 серпня 
Політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило рішення про направле- 
ня в Україну Кагановича23. 5-6 вересня він та Косіор 
приїхали до Вінницької області, де були проведені дві 
наради з місцевими працівниками. Мова йшла про необ
хідність посилення темпів хлібопоставок та о б о в 'я з к о в е  

виконання планів.
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Готовність радянського керівництва піти на репресив
ні заходи була наочно продемонстрована у випадку на
чальника політсектору обласного земельного управління 
Колтипіна. Наприкінці серпня він надіслав директиву до 
політвідділів МТС та колгоспів, зажадавши не займати
ся "рекордсменством" у здачі хліба державі. Каганович 
роз'яснив вінницьким працівникам "шкідливість і зло
чинність" даної директиви, а самого Колтипіна за рішен
ням Політбюро ЦК ВКП(б) було знято з роботи24.

Після Вінниччини Каганович поїхав до Тирасполю, 
перевіряючи становище справ у Молдавії. 9 вересня 
1934 р. він виступив на пленумі Одеської міськради, 11 
вересня провів нараду у Кривому Розі Дніпропетров
ської області, 12 вересня виступив на нараді членів По
літбюро ЦК КП(б)У і секретарів обкомів партії з жорс
ткою вимогою виконати план хлібопоставок. У цей же 
день Каганович повернувся до Москви25.

Під час поїздки Каганович відправляв інформації 
Сталіну про ситуацію в Україні. Зокрема, він підтримав 
прохання українського керівництва про зниження планів 
хлібопоставок. Але Сталін відреагував на це надто хво
робливо. 12 вересня 1934 р. він різко висловився проти 
"нових розмов українців про знижки".

Наступного дня Сталін відправив Кагановичу лист, у 
якому критикував позицію самого Кагановича, вважаю
чи її "тривожним сигналом натиску місцевих працівни
ків на Москву, якому готові піддатися і такі люди, як т. 
Каганович". Сталін запропонував посилити "натиск" на 
перших секретарів обкомів партії, щоб виконати план 
хлібопоставок26.

14 вересня українське Політбюро прийняло директи
ву про проведення репресивних заходів до "найбільш 
злісних" одноосібників, які не здавали зерно державі. 
Передбачалася конфіскація їх земельних наділів, приса
дибних ділянок, майна, а також виселення за межі області27.
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Ця директива "підштовхнула" новий виток колективі
зації у республиці. З 1 липня до 1 жовтня 1934 р. в Укра
їні до колгоспів вступило 121 700 селянських госпо
дарств, ще 51 800 господарств припинили своє існуван
ня. Селянські сім'ї розпродували майно і втікали на но
вобудови та у міста України28.

Однак позиція Сталіна з питання виконання Украї
ною планів залишалася незмінною. 16 вересня 1934 р. 
він через Кагановича наказав українським керівникам 
виконати повністю плани хлібопоставок та хлібозакупівель29.

7 жовтня у Кремлі Постишев зустрівся з членами По
литбюро ЦК ВКП(б) і доповів їм про хід виконання пла
нів в Україні30. Безсумнівно, що кремлівські керівники 
висловили Постишеву своє невдоволення ходом хлібоз
дачі в Україні. Після цієї зустрічі курс українського керів- 
ницгва на селі став виразно жорстким і репресивним.

17 жовтня 1934 р. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило 
рішення про висилку 500 сімейств одноосібників - 
"злісних нездатчиків хліба" за межі України31. 20 жов
тня Косіор надіслав Кагановичу лист, в якому зазначав: 
"У зв'язку з саботажем хлібоздачу який в ряді районів і 
сіл Вінницької, Чернігівської, Київської і Харківської 
областей був організований куркульськими елементами 
в одноосібному секторі, ми вимушені поставити питан
ня про висилку за межі УСРР найбільш злісних нездат
чиків хліба і організаторів саботажу.

На цей час областями представлені списки осіб, які 
підлягають висилці. Ці списки ще раз будуть перегляну
ті у нас. Основна кількість припадає на прикордонні ра
йони, де одноосібників більшість у селах, де в ряді місць 
був організований відкритий і зухвалий саботаж хлібоз
дачі в одноосібному секторі. Цей саботаж необхідно у 
будь якому випадку зламати.

Звертаємось з проханням дозволити нам висилку за 
межі України 500 чоловік злісного куркульського еле
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менту та організаторів саботажу разом із сім'ями"32. 
Дозвіл був отриманий.

Наступні два засідання Політбюро ЦК КП(б)У (28 
жовтня і 3 листопада) передбачали застосування у рес- 
публиці відверто репресивних заходів. По-перше, за про
позицією Постишева була прийнята постанова "Про 
контрреволюційну діяльність залишків націоналістів і 
Троцкістів і допомогу ним з боку гнилих і либеральству- 
ющих елементів", в якому партійні працівники, виклада
чі вузів та вчені були звинувачені у "протягуванні" наці
оналістичної, а також троцькістсьної ідеології. Одночасно пра
цівники партійних апаратів звинувачувалися у захисті 
людей, які під час чистки партії були виключені з її лав 
за соціальне походження, приналежність до інших 
політичних партій або внутрішньопартійних опозицій у 20-ті рр.

По-друге, за "прикриття дворушництва контрреволю
ціонера Наумова" було знято з посади голови Держпла- 
ну України Ю. Коцюбінського. Відомий в минулому 
троцькіст Коцюбинський (син популярного українського 
письменника М. Коцюбинського) став знаковою фігу
рою нової хвилі репресій.

По-третє, було прийняте рішення про ліквідацію апа
рату Української Радянської Енциклопедії (УРЕ), голов
ним політичним редактором якої був до свого самогубс
тва М. Скрипник. Через деякий час співробітників 
"УРЕ" зроблять головними націоналістичними фігурами 
У "контрреволюційному українському підпіллі"33.

Вбивство першого секретаря Ленінградського обкому 
партії С. Кірова 1 грудня 1934 р. Сталін використав для 
подальшої ескалації політичних репресій в країні. На по
чатку грудня у Києві були проведені арешти. 13-15 груд
ня 1934 р. виїзна сесія Військової колегії Верховного су
ду СРСР звинуватила 37 чоловік, які в більшості своїй 
приїхали до СРСР з Польщі і Румунії, у підготовці теро
ристичних актів. З них 28 осіб були засуджені до розстрі
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лу. Всі ці люди були у минулому ПОМІТНИМИ ПОЛІТИЧНИ
МИ фігурами або українськими інтелектуалами34.

У грудні 1934 - січні 1935 рр. арешти і розстріли в Ук
раїні набули широкомасштабного характеру. Підрахунки 
професора Мельнбурнського університету (Австралія)
С. Уїткрофта, люб'язно надані автору, показують, що на 
початку 1935 р. рівень розстрілів в українських в'язни
цях перевищив загальносоюзні показники.

У грудні 1934 р. у прикордонних районах України 
розпочались операції по ліквідації польських сільрад та 
шкіл. 9 грудня українське керівництво отримало телегра
му ЦК ВКП(б) "Про німецькі райони", яка передбачала 
виселення з прикордонних районів республіки німців. 27 
грудня 1934 р. Політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило рішення 
про переселення із західних прикордонних районів Ук
раїни 7-8 тис. господарств "ненадійного елементу" до 
східних районів республіки. Крім того, НКВД УСРР зо
бов'язувалося вислати із західних прикордонних районів 
2 тис. "антирадянських господарств". Ці рішення були 
початком проведення етнічних чисток в прикордонних 
районах України35.

Безсумнівно, що причинами депортацій були зовніш
ньополітичні чинники: загроза другої світової війни та 
загострення міждержавних відносин СРСР з Німеччи
ною та Польщею. Але не можна не відмітити внутріш
ньополітичну напруженість, яка виникла в Україні у дру
гій половині 1934 р. у ході кампанії хлібозаготівель та 
чергової хвилі колективізації.

Повертаючись до ситуації в українському селі, слід 
зазначити, що план хлібозаготівель був виконаний Укра
їною у листопаді 1934 р., але поставки зерна державі 
продовжувались. У жовтні - грудні 1934 р. П о л і т б ю р о  
ЦК ВКП(б) неодноразово приймало рішення про виді
лення різним областям України продовольчої д о п о м о г и .  

Це свідчило про те, що запасів зерна в Україні (у р о з п о 
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рядженні республіканського керівництва) залишалося 
мало.

Критичним було продовольче становище в сільської 
місцевості України. Наприклад, в більшості колгоспів 
Вінницької області після виконання планів хлібозаготі
вель було видано на трудодень кількість хліба, недостат
ню для існування селянської сім'ї 36. З більшості облас
тей України надходили повідомлення про опухання на
селення від нестачи продовольства. Були зафіксовані по
одинокі випадки каннібалізму.

Ситуація в українському селі у 1935 р. була зовсім не 
схожа на "заможне і щасливе життя" радянських колгос
пників, як це проголошував Сталін і радянська пропа
ганда. Україна дуже важко виходила з голодомору 1932- 
1933 рр.

Врахуванню! реалій соціально-економічного та полі
тичного становища українськогно села у 1934 р., безсум
нівно, стане у нагоді всім краєзнавцям, які досліджують 
історію доби сталінізму. 1 2 * 4
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Володимир Гаврилов (Чернігів)

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ 
ВЛАДИ НА СЕЛІ В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ

(за матеріалами областей 
Північного Лівобережжя України)

Розглядаючи складні та суперечливі процеси від
будови в українському селі після Другої світової вій
ни, часто досить важко провести розмежування в сто
сунках держави з колгоспом, селянина з колгоспом та 
держави з селянином. Але ці три аспекти проблеми 
фактично замикалися на одній складовій цього три
кутника —  селянинові, який був об'єктом визиску 
держави як через колгосп (фактично безоплатна пра
ця), так і напряму —  через податковий тиск. Якраз 
тотальне оподаткування селян було одним із найваж
ливіших засобів боротьби держави з “приватновлас
ницькими інстинктами”. Найбільше вражає фантас
тична кількість податків. Це сільськогосподарський 
податок, прибутковий, податок на худобу, птицю, де
рева, кущі, посіви зернових і картоплі, овочевих і 
баштанних культур, пасіки, різноманітні державні 
мита, збори по добровільному та обов’язковому стра
хуванню, вклади в ощадкаси, щорічні позики відбу
дови та розвитку народного господарства, військові 
позики, “виграшні” позики тощо.

Існуючий порядок оподаткування особистих гос
подарств колгоспників враховував доходи від кожної 
посіяної на ділянці культури, від кожного виду худо
би та інших галузей господарства і тим самим суттє
во затримував його розвиток. При цьому високі став
ки податку призвели поряд зі зменшенням поголів’я 
хУДоби в особистому користуванні колгоспників і по
слів ряду цінних культур, до значного ненадходжен-
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ня податків до бюджету і виникнення великих сум Не 
доїмок. Досить часто оподаткування розраховувалось 
за значно завищеними нормами доходності, а прибут
ковий податок —  за прогресивними ставками, щ0 
практично перекреслювало прагнення селян до За  ̂
можності1. Окрім того, досить частими були випадки 
неправильного нарахування податків. Наприклад, ди
ше в одному Синевському районі Сумської області в 
1944 р. незаконно було обкладено сільськогосподар
ським податком та нарахуваннями по військовому по
датку 3 000 сімей2. Обласне і районне керівництво 
було свідоме того, що шалений темп мобілізації кош
тів задовольнити не те, що важко, а просто неможли
во, але для досягнення високих показників приклада
ли максимум зусиль до їх “вибивання”. Так, керів
ництво Михайло-Коцюбинського району Чернігів
ської області навіть розробило спеціальні рекоменда
ції: ”Як організувати сплату сільськогосподарського 
податку”. Згідно документу активісти села повинні 
були сплачувати податок в першу чергу, тим самим, 
подаючи приклад іншим селянам. З іншого боку, це 
була гарантія, що активісти будуть і самі більш енер
гійно проводити збір серед населення. Також доціль
но “підняти на це правління колгоспів”. Це відкрива
ло широкі перспективи перед фінагентами, оскільки 
правління могло для початку, наприклад, заборонити 
неплатнику податку користуватися колгоспним мли
ном, що забезпечувало йому безхлібне існування на
віть при наявності обмолоченого зерна. Окрім того, 
головам колгоспів ставилось в обов’язок надавати не
обхідну допомогу колгоспникам у вивозі та реалізації 
сільгосппродукції на базарі, з метою дострокового 
виконання останніми своїх фінансових зобов’язань 
перед державою.

Окрім регулярних сплат податків (грошових та на-
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-гуральних), селян часто примушували до займів, по
зик тощо. У випадку відмови від сплати їх могли те
роризувати і вдень і вночі, доки доведений до відчаю 
селянин не погоджувався на вимогу фінагентів3. Тут 
зазначимо, що селянам дозволялось оплачувати під
писку на позику лише готівкою, а правлінням колгос
пів категорично заборонялось вносити гроші за кол
госпників навіть із сум, що були передбачені до вип
лати на трудодень або за іншими розрахунками з ни
ми^. Проведення підписки серед селян і збір грошей 
по позиці організовувався сільрадами через своїх 
уповноважених. Графік кампанії затверджувався рай
виконкомом. Кожен уповноважений прикріплювався 
виконкомом сільради до певної групи селян. Поряд з 
фінагентами під час збору податків на дільницях по
винні знаходитись депутати сільради і всіма силами 
надавати їм необхідну допомогу. Податковим агентам 
за роботу по позиці виплачувалась винагорода в роз
мірі 0,5% від суми, що надійшла через нього до бан
ку. У випадку несплати селянином податку, його вик
ликали на сесію сільради, піддавали нищівній крити
ці і домагалися безумовної сплати, оскільки податок 
мав силу закону і всякий опір вважався державним 
злочином5. При зборі податків пропонувалось, також, 
застосування досить дієвого методу “десятихаток”, з 
прикріпленням до погрупованих дворів активістів, 
які вже сплатили податок6. Таким чином, вносився 
розкол в сільське середовище, а за рахунок законо
мірного в цій ситуації протистояння —  передбача
лось досягти поставленої мети. Але навіть такі грун
товні рекомендації не принесли керівництву Михай- 
ло-Коцюбинського району бажаних результатів. Ста
тистичні показники щоквартальних звітів про вико
нання планів збору податків тут не підіймались вище 
60,5% , а по державних доходах вище 66,2%.7
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В інших районах області картина була приблизно 
такою ж. Критикуючи сільський актив Тупичівського 
району Чернігівської області, виконком райради від
значав: “Актив колгоспів (голови, бригадири — в.Г.) 
самі не внесли готівки по четвертій військовій пози
ці, тим самим даючи привід і рядовим колгоспникам 
зволікати зі сплатою готівки.” І тут же наказувалось: 
“Для швидкого збору готівки вдаватись до різнома
нітних варіантів агітації, серед колгоспників провес
ти бригадні збори, надати колгоспникам транспорт 
для поїздки на базар.”8

Практично кожна офіційна постанова доповнюва
лася неофіційними телеграмами, які дублювалися в 
областях районах і доводились до кожного фінагента. 
“Розміщення III Державної військової позики, що ви
пускається 5 травня проводити на селі з урахуванням 
наявності в сільського населення значних грошових 
засобів, а також в залежності від доходів окремих 
господарств. Використовувати всі можливості для 
збору на селі готівкових грошей протягом травня. За
безпечити високі фінансові результати підписки на 
селі а також збір грошей на основі масової роз’ясню
вальної роботи. Для проведення кампанії по займу 
направити на місця керівних працівників.”9 Телегра
ма адресувалася головам облвиконкомів та секрета
рям обкомів партії і була підписана Сталіним, Мален- 
ковим та Хрущовим. Якщо глянути на текст телегра
ми то можна побачити, що офіційно дозволявся ні
чим не обмежений грабунок сільського населення, бо 
інакше що може означати вказівка “проводити збір в 
залежності від доходів окремих господарств”. На 
практиці це означало наступне —  якщо селяни не міг 
сплатити податку то в нього могли забрати корову, те
ля, порося або будь -  яку річ в домі. Лише за рахунок 
подібних конфіскацій інколи могли вийти на заплано-
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„ані показники.

’ Сумська
область

Чернігівська
область

Кількість селянських 
господарств за даними 
податкового управління

284000 328100

Підписались по IIIДВП 
на 1.01.1945 р

Сума (в млн.) 81,0 89,4

В середньому 
на 1 госп-во

285 272

Надійшло готівки на 
1.03.1945 р.

Сума (в млн.) 79,1 81,8

В середньому 
на 1 госп-во

278 249

За час війни було випущено облігації 3-х військових 
позик та 4-х грошово-речових лотерей, від реалізації 
яких до бюджету надійшло понад 72 млрд. крб.10 Зазна
чимо, що велика кількість мобілізацій та їхній постійний 
характер виснажували селянське середовище і це відпо
відним чином позначалось на результатах подібних кам
паній. Так, реалізація 4 грошово-речової лотереї була пе
редбачена на рівні 40 тис. крб. в Сумській області та 39 
тис. крб. в Чернігівській. На листопад місяць 1944 р. під
писка склала на Сумщині 84,6% і було внесено лише 
34,0%, а на Чернігівщині відповідно 101,5% та 46,2%.11 
Тому керівництво на місцях, незважаючи на категоричну 
заборону намагається заздалегідь розпочати підготовчу 
роботу, щоб на початок розміщення вже мати якісь тем- 
пи і результати. Розміщення четвертої державної вій
ськової позики було розпочато 1 травня 1945 р. Але вже 
3 20 квітня в районах були проведені наради голів сіль
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рад, голів правлінь колгоспів, секретарів партійних 
комсомольських організацій, фінансового активу, К0Мі' 
сій сприяння Держкредиту, опубліковано ряд статей в 
обласній та районній пресі з питань популяризації по
зик. В нормативних документах по розміщенню четвер
тої військової позики передбачалось, що ця позика “які 
позики минулих років проводиться на суворо добровіль
ній основі, кожен сам визначає розмір підписки ̂  ПрИ 
оплаті підписки селянами в кредит перший внесок мав 
бути зроблений не пізніше десяти днів з моменту підпи
сання, а залишок суми поступово, але не рідше одного 
разу в місяць, з тим, щоб вся підписка була оплачена до 
1 березня 1946 р. Облігації позики видавались лише піс
ля повної оплати. Облігації четвертої військової позики 
були випущені в сумі 25 млрд. крб. строком на 20 років. 
Було 2 види облігацій — виграшні і відсоткові. Кожна з 
них були самостійною чистиною позики і відрізнялись 
одна від одної по формі виплати доходу. Серед населен
ня розповсюджувався виграшний випуск. Відсотковий 
призначався для розміщення серед колгоспів. Нараху
вання на них становили 2 % в рік. Серед колгоспів Сум
ської області планувалось розмістити облігацій на суму 
4 млн. крб. Чернігівської — 3.5 млн. крб.13

Сумська область Чернігівська область По УРСР

Робітники 52,0* 38,0 1630
Колгоспники 80,9 80,4 1550
Колгоспи 4,0 3,5 60,0

Всього 121,9 136,9 3240

, Особлива увага була звернена на селян. В інструктив
ному листі з ЦК до обласних комітетів партії Сумської та 
Чернігівської областей згадуються лише вони. “Запропо

* дані в млн. крб.
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нувати обкомам, міськкомам, райкомам КП(б)У за прик
ладом минулих років вжити всіх заходів, щоб оплата се
лянами своєї підписки в основному була проведена про
т я г о м  травня цього року”. 14 Але навіть на середину 
грудня відсоток оплати до підписки становив в Сумській 
області 54,4 %, в Чернігівській 74,2%.15 Рішучість об
ласного та районного начальства доповнювалась запо
падливістю на місцевому рівні. Сільради часто брали на 
себе завищені зобов’язання, які в більшості випадків ви
конати не могли. Так, за планом державної позики відбу
дови і розвитку народного господарства на Олишівський 
район припадало зібрати 2.100 тис. крб. Ладинська і 
Хрещатинська сільради, беручи зустрічні зобов’язання, 
підписались на позику відповідно 80 і 185 тис. крб.1® 
Але яким би заходам впливу не піддавали колгоспників 
тут не змогли зібрати більше 81 та 71% підписної суми. 
На весь район тільки одна Церковищанська сільрада, от
римавши “підтримку” з району, виконала зобов’язання, 
зібравши за два дні 95 тис.крб. Її робота була відповід
ним чином відзначена —  премія в сумі 1500 крб. і пере
хідний Червоний прапор17. Це був один з найвищих по
казників в області. В інших районах картина була ще 
менш привабливою. В Чернігівському районі на 17.09.1946 р. 
було зібрано від 13,4 до 24,3 % запланованої суми18.

Як уже зазначалось позика була справою цілком доб
ровільною. Але як свідчить доповідна записка начальни
ка Срібнянського районного відділення НКВС Чернігів
ської області начальнику обласного управління того ж 
відомства Єгорову та секретарю обкому Кузнецову “ке
рівні партійні та радянські працівники Срібнянського 
району допускають грубі викривлення лінії партії. За
мість проведення розумної роз’яснювальної роботи зай
маються викручуванням підписників на позику”19. Так 
секретар райкому по кадрах Якименко 3 травня затримав 
1 під збройним конвоєм направив до РВ НКВС бригади
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ра з колгоспу “17 партз’їзд” Клименка після його відмо
ви підписатись на позику. Також 3 травня уповноважені 
райкому партії та райвиконкому Жижко і Драгола та го
лова Дегтярівської сільради Доренко провели квартир
ний обшук у жінки, чоловік і син якої були на фронті, і 
вилучили речі в рахунок підписки на позику. В неї було 
вилучено два відрізи тканини, дві хромові шкіри, та чо
ловічі черевики. Обшук супроводжувався побиттям, а на 
останок вона також була затримана і направлена до РВ 
НКВС, де ще кількох жінок тримали в холодній кімнаті 
забороняючи сідати, та за три доби яким дали лише 300 
грамів хліба. Крім того, за донесенням до ЦК партії про
курора УРСР в Срібнянському районі мали місце 4 ви
падки коли за розпорядженнями уповноважених райко
му за відмову від підписки в селян забирали корів20. Як 
згадує жителька села Макишин Городнянського району 
Василина Максимівна Силенок, досить суттєвим засо
бом впливу на “несвідомого” колгоспника було замкнен
ня його в погребі біля сільради, який залишився від ви
селених в 30-ті роки куркулів. Таке несанкціоноване 
ув'язнення, зрозуміло, тривало до повної сплати податку 
або до моменту підписання згоди на позику21. Але на
віть такими методами досягти запланованих показників 
було вкрай важко. Наприкінці 1945 р у селян колгоспни
ків та одноосібників Сумщини було зібрано 53,6% від 
запланованої суми, на Чернігівщині 73,1%22. Досить по
одинокі випадки внесення селянами великих сум готівки 
зважаючи на хронічне безгрошів’я не могли стати прик
ладом для багатьох колгоспників, хоча і набували вели
кого розголосу та популяризації. Так, навіть в доповідній 
до ЦК було відзначено колгоспників сільгоспартілі імені 
Крупської Коропського району Чернігівської області Се
мена Пашка, який по четвертій військовій позиці підпи
сався на 20 тис. крб. і тут же вніс готівкою 10 тис. крб. та 
члена колгоспу імені Комінтерну Мостового, котрий під
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писався і відразу вніс 25 тис. крб.
Четверта військова позика була останньою з серії вій

ськових. їм на зміну прийшли позики відбудови і розвит
ку народного господарства. Проводились вони за тим са
мим сценарієм, що і попередні, в ті ж строки та такими 
ж методами та, як правило, з такими ж результатами. 
Так, перша позика відбудови і розвитку народного гос
подарства почала реалізовуватись з 3 травня 1946 р. В 
Чернігівській області необхідно було зібрати 65 млн. 
крб., в Сумській — 56 млн. крб. Але навіть справа під
писки на позику в перші дні просувалась повільно. На 
одному з останніх місць була Сумська область —  49 % 
по підписці і 14,3 % по збору готівки23. Та вже на поча
ток червня в Сумській області зібрали 64,9 % коштів від 
підписної суми. Чернігівщина взагалі більш ніж на 2 
млн. крб перевищила підпискою заплановану первинну 
суму і було зібрано 79,7 % коштів до суми підписки. Тоб
то бодай частково почала реалізовуватись вказівка забез
печити в перший місяць після початку підписної кампа
нії максимально можливу кількість внесення готівки, а 
потім протягом року домагатись від селян виконання 
решти підписаних зобов’язань. Подібна тенденція збе
реглася і в наступному 1947 р. під час реалізації вже дру
гої державної позики відбудови і розвитку народного 
господарства. Тоді за травень місяць було зібрано готів
ки на 60,7 % до підписної суми в Чернігівській та 58,5 % 
в Сумській області24.

Як бачимо, моральна і матеріальна виснаженість по
воєнного села була доконаним фактом. Чергова ставка на 
село, як основного донора промисловості зазнала краху 
і привела його до межі зубожіння. Відсутність матеріаль
них стимулів виробництва сільськогосподарської про
дукції, соціальна незахищеність, тотальна експлуатація, 
панування поліційно-бюрократичних методів управлін
ня породжували вкрай негативне ставлення селян до
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колгоспної системи.
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Доманова Г.С. (Чернігів)

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА З  ІСТОРІЇ 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО МАГІСТРАТУ

Протягом тривалого часу Чернігів жив за приписами
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магдебурзького права, наданого місту польським коро
лем Сигізмундом Ш у 1623 р. Відтак тут існував орган 
станового міщанського самоврядування —  магістрат, 
я к и й  опікувався міським господарством, фінансами, су
дочинством і правопорядком. Діяльність Чернігівського 
магістрату досі не стала об’єктом спеціального дослід
ження, що зумовлює наявність численних “білих плям” 
в історії міста.

Слід зауважити, що архів Чернігівського магістрату 
неодноразово потерпав від руйнівних пожеж. Зокрема, 
надзвичайної шкоди центру міста заподіяли пожежі 1718 
і 1750 рр., у полум’ї яких загинули старовинні акти. У 
фонді Чернігівського магістрату, що нині зберігається у 
Центральному державному історичному архіві України в 
Києві, зосереджені документи другої половини ХУЛІ ст.

Важливу групу джерел з історії Чернігівського магіс
трату становлять привілеї польських королів Сигізмунда 
III, Владислава IV і Яна Казимира, грамоти російських 
царів Олексія Михайловича і Петра Олексійовича, уні
версали гетьманів Б. Хмельницького, І. Виговського, Ю. 
Хмельницького, Я. Сомка, І. Брюховецького, Д. Многог
рішного, І. Самойловича, І. Мазепи, П. Полуботка, І. 
Скоропадського, Д. Апостола, які дійшли до нас здебіль
шого у копіях і були опубліковані протягом XIX — XX 
ст. Вони визначали не тільки правове поле, в якому фун
кціонував магістрат, але й межі міста, підвладні йому се
ла, ґрунти, озера й млини 1.

Статистично-описові джерела другої половини XVII 
— XVIII ст. містять передусім відомості про топографію 
старого Чернігова, міське господарство, соціальний 
склад населення, що перебувало під юрисдикцією магіс
трату. Якщо подвірний перепис 1666 р., Генеральне 
слідство про маєтності 1729-1730 рр., ревізії 50-60-х рр. 
XVIII ст., Генеральний опис Лівобережної України 1765- 
1769 рр. мали суто утилітарне, передусім фіскальне
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призначення, то статистично-топографічні описи 70-80- 
X рр. XVIII СТ. були підсумком всебічного вивчення регі
ону на підставі наукових методик. Це позначилось на ха
рактері та змісті інформації про становище міста й діяль
ність Чернігівського магістрату!.

Доволі повне уявлення про життя городян І функції 
органів міщанського самоврядування дозволяють склас
ти так звані актові книги міських урядів. На жаль, акто
ві книги Чернігівського магістрату не збереглися, але ви
тяги з них — духівниці, купчі, обмінні, заставні та дарчі 
записи на грунти, млини, будинки та інше нерухоме май
но —  в різний час були опубліковані на сторінках місце
вої періодики заходами істориків та краєзнавців П. Єфи- 
менка, О. Шишацького-Ілліча, М. Білозерського, Г. Ми- 
лорадовича, О. Лазаревського та ін.з

Окрему групу джерел являють собою численні скарги 
магістрату та міщанської громади міста, пов’язані з нас
тупом козацької старшини на їхні права і привілеї. Вони 
адресувались головним чином царському та гетьман
ському урядам і спричинили появу низки оборонних гра
мот і універсалів. Городяни скаржились на зловживання 
урядовцями владою, захопленням ними міської земель
ної власності, брутальне поводження і відкрите насильс
тво. Ситуація особливо загострилась за гетьманування 
К. Розумовського, коли чернігівський війт К. Каневський 
благав ясновельможного вгамувати полковника І. Божи- 
ча. Він, зокрема, зазначав: “По силе милостивейшим мо
наршим указам приезжие люди разных владельцов коза
чих и мирских от постоев не увольнены, и по силе высо
комонарших же и в народе опубликованных печатных 
указов, перехожим и на...квартирах состоящим армей
ских и гарнизонных полков штаб унтер офицерам и ря
довым велено отводить обывательские дома в постой от 
магистрату, полковник же Черниговский и Полковая 
Черниговская канцелярия Черниговскому магистрату в
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таковом отводе квартир чинит немалое препятствие и 
помешательство приказывая отводить дома мещанские, 
а других разного звания людей приезжие и протчие дома 
в городе и за городом охраняют и в такой постой не до- 
пускают”4. Війт сповіщав і про те, що за наказом полков
ника було вчинено напад на будинок магістрату: “произ- 
ломав ворота, те заготовленние по силе же его полковни- 
чей инструкции лошади иные побрали, а другие по раз
гоняли; а после того неудоволясь он господин полковник 
тем причинением дому магистратовому гвалтом, в еди
ную народу обиду велел в городе, веджаючим никого из 
города з лошадьми не випущать, почему многих людей, 
а при том и магистратовых лошадей так на корм, яко и до 
води з города не выпускано”5.

За цих обставин гетьманський уряд мусив маневрува
ти, намагаючись владнати взаємини між Чернігівським 
магістратом і полковою канцелярією, але повністю 
розв’язати суперечності так і не вдалося.

Значну специфіку мають матеріали магістратського 
діловодства, які проливають світло на процедуру обран
ня та коло обов’язків війта, бурмистрів, райців, канце
лярських службовців. Цікаві біографічні відомості про 
них містять зокрема, атестати, які одержували посадовці 
після закінчення терміну міської служби. Так, райця І. 
Бардадим 1738 р. “вступил в такову службу и перво вре
мя прежде бывшой турецкой войны по определению се
го магистрата был в разных комисиях как и то в оном 738 
году в одной в зборе с бунчуковым товарищем Микла
шевским на войска ея императорского величества прови
анта. .. в 745 году в приеме молотьбы... 749 в сотне Пол
ковой зборщиком разных сборов... 752 году выбран и 
определен райцею в яком звании находясь по настоящий 
781 год исправляя разные мне поручаемые должности, в 
коем числе производил на разные полки порции и рации, 
принимал собранные было в разных местах за казенную
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соль деньги и с оных расход держал и имел по магистра- 
ту присутствие чрез якое все время вел себя чесно”б.

Таким чином, попри прикрі втрати, наявні докумен
тальні джерела з історії Чернігівського магістрату дос
татньо репрезентативні, що уможливлює комплексне 
вивчення його діяльності протягом другої половини 
XVII — XVIII ст.
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универсалах и прочем // Черниговские губернские ведомости (далі 
— ЧГВ). — 1852. - №23. — С. 247-248; Василенко Н. П. Генераль
ное следствие о маетностях Черниговского полка 1729-1730 гг. — 
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Коваленко О .Б., Петреченко І.Є. (Чернігів)

ОПИСИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАМІСНИЦТВА 
70—80-х рр. XVIII ст.

ЯК ДЖЕРЕЛО З  ІСТОРІЇ МІСТ РЕГІОНУ

Друга половина XVIII ст. позначена в розвитку краєз
навчих студій на Чернігово-Сіверщині зростанням інте
ресу до історії, географії, економіки регіону, появою ці
лої низки праць описово-статистичного характеру. Од
ним з перших наприкінці 70-х рр. XVIII ст. довкола упо
рядкування всебічного опису краю заходився відомий іс
торик, етнограф і видавець Ф.И.Туманський. З цією ме
тою він підготував кілька програм у вигляді анкет і по
ширив їх за сприяння протектора Лівобережної України 
П.О.Рум’янцева-Задунайського. Одна з них була призна
чена для опису міст і містечок. Проте реалізувати свій 
проект у повному обсязі Ф.Й.Туманському не вдалося. 
Вочевидь, забракло й кваліфікованих та дисциплінова
них виконавців, і реальної підтримки з боку владних 
структур. До того ж практично водночас у зв’язку зі 
створенням на теренах колишньої Гетьманщини нових 
адміністративно-територіальних одиниць на вимогу ро
сійського уряду розгорнулась копітка робота, пов’язана з 
обліком людності й описом території майбутніх наміс- 
ництв. Відтак, уся увага місцевої адміністрації була при
кута до цієї відповідальної державної справи, а приватна 
ініціатива Ф.И.Туманського відійшла на другий план. 
Однак впорядковані з його ініціативи матеріали, що від
клалися в архівах, заслуговують на уважне вивчення і 
публікацію. Так, оприлюднений Л.О.Гісцовою опис міс
течка Моровська, що на Чернігівщині, підготовлений 
згідно з настановами Ф.Й.Туманського, містить цікаві ві
домості про соціальних склад, заняття та звичаї мешкан
ців цього населеного пункту *.
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Докладний опис Лівобережної України, на території 
якої передбачалося створити Чернігівське, Новгород-Сі- 
верське та Київське намісництва (губернії) протягом 
1779 — 1781 рр. здійснила спеціальна комісія на чолі з 
малоросійським губернатором А.С.Милорадовичем 22.

Комісія А.С. Милорадовича підготувала три описи 
Чернігівського намісництва. Перший з них має форму 
статистичного зведення відомостей про людність усіх 
населених пунктів Чернігівського намісництва, у тому 
числі й міст. Цей опис виявив, розбираючи архів Мало
російської колегії, О.М. Лазаревський, після смерті яко
го пам’ятка потрапила до Музею українських старожит- 
ностей В.В. Тарновського у Чернігові 3. Як зазначав 
П.К. Федоренко, на початку 1930-х рр. цей опис збері
гався у Чернігівському історичному музеї 4. Ще один 
примірник цього опису Чернігівського намісництва нині 
переховується в Інституті рукопису НБУ ім. В.І. Вернад- 
СЬКОГО 5. Неповний примірник такого опису виявлено у 
Центральному державному історичному архіві у м. Киє
ві (далі - ЦЦІАУК)6.

Незабаром Малоросійська колегія наказала на підста
ві цього опису виготовити інший “с показанием из каких 
полков, сотен и селений какой составляется уезд, учиня 
списки о селениях, которие до якой губернии и уезду 
причисляются” 7. Два примірники цього опису зберігаються в 
ЦДГАУКу 8. Подібний опис виявлено також у Рукописному від
ділі Російської державної бібліотеки в Москві 9 Кілька його 
примірників було надіслано до полкових канцелярій для 
інформації, з яких полків, сотень, міст та селищ склада
ється той чи інший повіт, оскільки опис являв собою пе
релік населених пунктів намісництва.

,Та найціннішим підсумком роботи комісії А.С. Мило
радовича став грунтовний опис, в якому представлено 
цікавий матеріал про географію, соціально-економічний 
розвиток і соціальну структуру населення Чернігівсько-
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q намісництва. Примірник такого опису у середині 
ст. виявив і частково надрукував у “Записках Черни

говского губернского статистического комитета” 
О М. Лазаревський 10. Опублікований фрагмент опису, 
зокрема, містить докладну інформацію про міста Черні
гів і Городню, їхнє місцезнаходження, кількість церков, 
казенних і приватних будівель, відомості про розвиток 
ремісничого виробництва, промисли, торгівлю, стан 
землеробства та ін. 11 О.М. Лазаревський повсякчас на
магався видрукувати повний текст опису Чернігівського 
намісництва 1781 р., однак здійснити цей задум йому не 
поталанило. Згідно заповіту вченого вже після його 
смерті рукопис опису надійшов до Музею українських 
старожитностей В.В. Тарновського 12 Згодом пам’ятка 
опинилась у Чернігівському державному музеї, а потім у 
Чернігівському краевому архіві. Пізніше опис, вірогідно, 
було передано до Центрального історичного архіву у 
Харкові. Протягом 1927-1932 рр. з нього було виготовле
но машинописну копію.13. Очевидно, до цього був без
посередньо причетний П.К. Федоренко, який саме тоді 
за дорученням Археографічної комісії ВУАН готував до 
видання “Опис Чернігівського намісництва” 14 Та, на 
жаль, реалізувати цей задум П.К. Федоренку, як і 
О.М. Лазаревському, не пощастило.

У 1784 р. щойно утворені намісницькі правління 
одержали вказівку Катерини II “сочинить для собствен
ного ея употребления топографическое описание каждого на
местничества порознь” 15. Підготовка цих описів проходила під 
егідою Російської Академії наук і мистецтв, один з перших 
членів якої П.О. Соймонов з метою прискорення та уні
фікації роботи над топографічними описами розробив 
спеціальну програму, що складалася з трьох частин, при
чому 16 пунктів однієї з них стосувались опису міст ' 6.

. На Чернігівщині підготовка топографічного опису на
місництва була доручена О.Ф. Шафонському (на деяких
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етапах до неї залучався. Г.С. Гуляницький) 17 О.ф. щ а, 
фонський відразу активно взявся за виконання доруче. 
ного завдання. Не задовольнившись традиційною прог
рамою, він розробив власну анкету, за якою на місцях 
мали збирати матеріал городничі, повітові справники і 
землеміри. О.Ф. Шафонський вважав за потрібне видоз
мінити послідовність викладу матеріалу, в анкеті з’яви
лися додаткові питання, яких не було в офіційній програ
мі, зокрема й такі, що стосувалися міст *8.

А.С. Милорадович, як губернатор Чернігівського на
місництва, координував роботу по підготовці топогра
фічного опису. Саме на його ім’я надходили описи міст та 
повітів, які він, у свою чергу, пересилав О.Ф. Шафонсьюму19.

О.Ф. Шафонський досить критично поставився до 
відповідей на анкету, надісланих з місць. У своєму ра
порті А.С. Милорадовичу 18 вересня 1784 р. О.Ф. Ша
фонський писав: “Нашол в описанях господ городничих 
и земских исправников о городах и уездах... разные не
достатки..., особливо, что касается до местоположения 
городов, их начала, и до положения самых уездов и рек, 
так-же и до разных обычаев, образа жизни, одеяния, хле
бопашества и наречия обитающих в губернии жителей, 
чего всего без самоличного обозрения с должною точ- 
ностию изжяснить не можно. Для чего я нахожу за необ
ходимо нужное, чтобы мне самолично обжехать все го
рода и уезды и всё нужное для сведения обозреть и от 
старожилов узнать все то, что к истории оных принадлежит” 20■

Протягом листопада-грудня 1784 р. О.Ф. Шафон
ський об’їхав кілька повітів і відвідав міста Борзну, Ні
жин, Лохвицю, Гадяч, Зеньків, Глинськ, Ромни. У липні 
1785 р. О.Ф. Шафонський ще раз побував у Борзні, а в 
лютому і червні - у Ніжині21. Під час цих поїздок він ог
лядав забудову населених пунктів, розшукував архівні 
документа, записував розповіді місцевих жителів.

Наприкінці 1786 р. робота над “Черниговскаго намес-
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тничества топографическим описанием”, що тривала 
кілька років була завершена 22, а 23 січня наступного ро
ку О.Ф. Шафонський власноручно підніс рукопис опису 
Катерині П під час її перебування у Чернігові. О.Ф. Ша
фонський спромігся створити першокласну на той час іс- 
торико-краєзнавчу працю. У 1851 р. вона побачила світ захода
ми голови Київської археографічної комісії М.Й. Суцієнка 23

“Черниговского наместничества топографическое 
описание” містить докладний опис 11 міст - повітових 
центрів: Чернігова, Городні, Березни, Борзни, Ніжина, 
Прилук, Глинська, Ромнів, Лохвиці, Гадяча, Зінькова. 
Перш за все в описах вказувалося місцезнаходження міс
та, зазначалася відстань до інших населених пунктів, 
описувались місцевість, на якій було розташовано місто, 
річки, а також шляхи сполучення. Автор звернув увагу 
на топографію міст, вулиці та площі, торкнувся проблем 
міської топоніміки. Обов’язковим атрибутом описів міст 
у О.Ф. Шафонського є історична частина, у якій відтво
рено основні віхи минулого: ким і коли вони були засно
вані, кому належали і як управлялися у різні часи, який 
мали герб , ким і коли він був затверджений. О.Ф. Ша
фонський докладно описує архітектурні пам’ятки, казен
ні будівлі, гостині двори, лікарні, богадільні. Увагу при
вертає багатий статистичний матеріал щодо економічно
го життя міст, зокрема відомості про мануфаюурні під
приємства, розвиток ремісничого виробництва, промис
лів, торгівлі. Певний інтерес становлять нотатки про ге
ографію торгівлі, мережу ярмарків, що збиралися у най
більших містах регіону. Опис є також цінним джерелом 
для вивчення соціально-станової структури тогочасних 
міст, етнічної та релігійно-конфесійної приналежності 
їхніх мешканців.

До очікуваного візиту Катерини II готувались водно
час кілька різновидів описів намісництв. Зокрема, 16 лю- 
^го  1785 р. П.О. Рум’янцев-Задунайський писав до Чер

315



Історія України:

нігівського намісницького правління: “Сие наместничес
кое правление благоволит препоручить городничим и 
земским исправникам, чтоби первые в городах, а послед
ние в подведомых им селениях от жителей достоверно 
изведали, какие именно продукты или произведения 
здешних родов и в каком количестве погодно или как 
инако, имев у себя, куда для продажи или на иной какой 
оборот отвозят, сочинили о таковых описания немедлен
но и представили в сие наместническое правление” 24 
Через кілька днів, 27 лютого 1786 р., Чернігівське наміс
ницьке правління розіслало накази подібного змісту до 
чернігівського коменданта Мухіна, городничих і в нижні 
повітові суди 25. Очевидно, виконавці не зовсім вірно 
зрозуміли суть поставленого завдання. Тому намісниць
ке правління 31 березня 1785 р. розіслало інструкцію з 
докладним роз’ясненням, що слід відносити до “продук
тов и произведений”. У переліку, який включав 21 пункт, 
називалися жито, пшениця, ячмінь, овес, гречка, просо, 
горох, картопля, льон, мак, усяка городина та фрукти, 
вино, мед, пиво, табак, хміль, тварини, каміння та руди, 
мануфактури; обов’язково треба було зазначити як вико
ристовується той чи інший “продукт”. Документ, що 
фактично являв собою програму складання опису, підпи
сали радники Чернігівского намісницького правління 
О.Шафонський та Я.Вольватьєв. Цілком ймовірно, що 
саме вони були авторами цієї програми 26.

25 серпня 1785 р. Чернігівське намісницьке правління 
на своєму засіданні відзначило, що описи “о продуктах и 
произведениях” “от всех городничих и нижних земских 
судов... присланы” 27. Нині оригінал опису, написаний 
різними почерками, зберігається в ЦДІАУКу 28. Наміс
ницьке правління суто механічно звело докупи одержані 
описи міст і повітів у вигляді окремої “справи” без будь- 
якої систематизації. В “Описании о продуктах и произ
ведениях” представлено описи 11 повітових міст Черні-
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пвського намісництва. Слід зазначити, що вони різнять
ся між собою за обсягом, повнотою і глибиною викладу 
матеріалу. Так, у описах Чернігова, Борзни, Гадяча ін
формацію подано не з усіх визначених намісницьким 
правлінням пунктів. Натомість автори опису Лохвиці за
надто деталізували пункти запропонованої намісниць
ким правлінням програми.

21 жовтня 1786 р. генерал-губернатор Лівобережної 
України П.О. Рум’янцев-Задунайський зажадав терміно
вого упорядкування коротких історико-топографічних 
описів намісництв. За цих обставин у 1787 р. було підго
товлено “Сокращёное историческое описание Чернигов
ской губернии вообще и всякого города особо”. Рукопис 
під такою назвою зберігається у Російському державно
му військово-історичному архіві у М оскві2*. Зіставлен
ня опису з іншими пам’ятками цього типу засвідчує йо
го безсумнівну близкість до праці О.Ф. Шафонського. 
Фактично маємо справу зі стислим конспектом “Черни
говского наместничества топографического описания”. 
Рукопис позбавлений будь-яких натяків на авторство, та, прав
доподібно, його скомпонував сам О.Ф. Шафонський 3°.

“Сокращённое историческое описание Черниговской 
губернии” складається з трьох частин - “отделений”: “О 
всей вообще губернии”, “О губернском городе Черниго
ве” та “Об уездных городах и их промыслах”. Найбіль
ший інтерес становлять наведені у пам’ятці дані про чи
сельність і соціальний склад населення міст, “публичные 
строения”, торгівлю і промисли. Що ж до історичних Д О 

ВІДОК про міста краю, то вони відображають тогочасний 
рівень історичних знань, але насьогодні здебільшого зас
таріли й зберігають суто історіографічне значення.

Описи Чернігівського намісництва являють собою 
справді унікальне джерело з історії міст Північного Лі- 
в°бережжя останньої чверті XVIII ст., що містить вичер
пну інформацію про їх природне середовище, соціально-
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економічний розвиток, розміщення та соціальну струк„ 
туру населення. Виявлення і публікація усіх різновиді 
та редакцій описів Чернігівського намісництва дозво
лить заповнити істотну прогалину в українському д )Ке] 
релознавстві. 1 2 3 * * 6 * * * * * * * 14

1 Горленко В.Ф. Нариси з історії української етнографії__
К., 1964. — С. 100— 109; Гісцова Л.О. Перша анкета-програма 
для історико-етнографічного опису України // Архіви України
— 1972. — № 2. — С. 63-71; Коваленко О. Невідома сторінка 
наукової діяльності Федора Туманського // Сіверянський літо
пис — 2000.— № 5. — С. 144-150.

2 Федоренко П. Нариси з історії вивчення Чернігівщини // 
Записки Чернігівського наукового товариства. — Чернігів, 1931.
— Т. 1. — Праці історично-краєзнавчої секції. — С. 7-13.

3 Отчёт Черниговской губернской управы за 1902 год. — 
Чернигов, 1903. — С. 31.

 ̂Федоренко П. Опис Нрвгород-Сіверського намісництва. —
С. XII.

* Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. 
В.І. Вернадського(далі — IP НБУВ). — Ф. І, спр. 60130-31. —
Арк, 65-144.

6 Центральний державний історичний архів України у м. Ки
єві £цалі — ЦЦІАУК). — Ф. 54, оп. З, спр. 14139. — Арк. 1-48. 

£ Там само. — Ф. 54, оп. З, спр. 13818. — Арк. 42.
° Там само. — Ф. 204, on. 1, спр. 5. — Арк. 1-72.
^ Російська державна бібліотека. — Відділ рукописів. — Ф. 

159. on. 1, спр. 1121. — Арк. 46-90.
Ю Описание Черниговскаго наместничества // Черниговские 

губернские ведомости. — 1867. — № 44-48; 1868. — № 1, 4, 6, 
7, 9. — Часть неофициальная; (Пащенко Д.Р.). Описание Черни
говскаго наместничества (1781 г.). — Чернігів, 1868.

“  (Пащенко Д.Р.). Описание Черниговскаго наместничес
тва — С. 1-7,99-102.
< 12 Отчёт Черниговской губернской управы за 1902 год. — С.
Зі

JJ  IP НБУВ. — Ф. II, спр. 13697. — Арк. 1-551.
14 Едиційна археографія в Україні у XIX—XX ст.: Плани, 

проекти, програми видань. — К., 1993. — Вип. 1. — С. 94; Ко-
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валенко О.Б. Павло Федоренко як архівіст і археограф // Україн
ське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: На
укові доповіді Всеукраїнської конференції. —  К., 1997. —  С. 
201-202; Його ж. Федоренко Павло Костянтинович // Українські 
япхівісти: Біобібліографічний довідник. —  К., 1999. —  Вип. 1. 
_325-326.

15 ЦДІАУК. —  Ф. 1959, on. 1, спр. 52. —  Арк. 2.
16 Там само. —  Ф. 1959, on. 1, спр. 52. —  Арк. 2 зв.-ІО.
17 ДАЧО. —  Ф. 679, on. 1, спр. 1612. —  Арк. 6; ЦДІАУК. —  

ф 736, on. 1, спр. 367. —  Арк. 50-50 зв.; Ф. 204, оп. 2, спр. 301. 
— Арк. 237.

1° Шафонский А.Ф. Черниговскаго наместничества топогра
фическое описание. —  С. XV-XX1I.

*9 Стороженко Н. История составления “Топографическаго 
описания Черниговскаго наместничества” // Университетские 
известия. —  1886. —  № 10. —  С. 137.

20 Там само. —  С. 137-138.
21 Там само. —  С. 138, 151-168; ЦДІАУК. —  Ф. 204, оп. 2, 

спр. 290. —  Арк. 474; Спр. 307. —  Арк. 289; Оп. 3, спр. 10. —  
Арк. 326-327 зв.

22 ЦДІАУК. —  Ф. 736, on. 1, спр. 972. —  Арк. 1-2.
22 Шафонский А.Ф. Черниговского наместничества топогра

фическое описание с кратким георафическим и историческим 
описанием Малой России, из частей коей оное наместничество 
составлено. —  К., 1851.

2* ЦДІАУК. —  Ф. 204, оп. 2, спр. 296. —  Арк. 93.
"  ЦДІАУК. —  Ф. 204, оп. 2, спр. 290. —  Арк. 440-440 зв.
26 ЦДІАУК. —  Ф. 204, оп. 2, спр. 295. —  Арк. 914-917; 

Спр. 288. —  Арк. 600 зв., 701 зв., 810, 915 зв.; Спр. 291. —  Арк. 
196-196 зв., 232, 264, 393 зв.; Спр. 292. —  Арк. 129, 228 зв., 
295 зв. — 296; Спр. 293. —  Арк. 128-128 зв.; Спр. 307-441, 448; 
Спр. 287. —  Арк. 92 зв.; Спр. 308. —  Арк. 31 зв., 59, 108 зв., 
128 зв., 276 зв., 410, 531 зв.

Г' ЦДІАУК. —  Ф. 204, оп. 2, спр. 289. —  Арк. 542-542 зв.
2 о ЦДІАУК. —  Ф. 204, on. 1, спр. 39. —  Арк. 1-94. 

у Російський державний військово-історичний архів. —  Ф. 
®46, оп. 16, спр. 19166.

“Сокращённое историческое описание Черниговской гу
бернии вообще и всякого города особо” 1787 р. // Сіверянський 
літопис. —  1995. —  №  2. —  С. 82-95.
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ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

Недужно Ю .В (Луцьк)

ВІДЗНАЧЕННЯ 
ТИСЯЧОЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ 

ХРИСТИЯЦСТВА ТА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ 
РЕЛІГІЙНОГО ж и т т я  в с р с р

В 1981 році Російська православна церква розпоча
ла підготовку до відзначення ювілею 1000-ліття хре
щення Русі. З цією метою, ще 23 грудня 1980 року бу
ла створена ювілейна комісія, яку очолив патріарх 
Московський і Всея Русі Пімен. Заступником голови 
комісії був обраний митрополит Київський і Галиць
кий Філарет. В її складі нараховувалося 7 митрополи
тів, 10 архієпископів, ректори духовних установ, 6 
професорів Московської і Ленінградської духовних 
академій, ігумени Загорської, Почаївської і Данилів- 
ської лавр, дві ігумені жіночих монастирів і чотири 
представники відділу зовнішніх церковних справ мос
ковського патріархату. В 1986 році комісія була збіль
шена з 34 до 43 членів. В її рамках було створено 7 ро
бочих груп, а саме: 1) організаційну, 2) літургічну, 3) 
богословську, 4) історично-канонічну, 5) участі інших 
церков в ювілеї і проблеми публічного розголошення, 
6) інформаційну і видавничу,7) економічну[ 6 ].

24 липня 1981 року патріарх Пімен виступив з про
мовою на першому засіданні ювілейної комісії в Трої- 
це-Сергієвій Лаврі, в якій накреслив завдання, шо 
постали перед Російською православною церквою в
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зв'язку з наближенням ювілею. Серед них на першому 
місці знаходилося посилення позицій російського пра
вослав'я та його авторитету, як в СРСР, так і поза його 
межами в екуменічних, релігійних і світських міжна
родних організаціях. Патріарх наголосив на потребі 
проведення всіх значних богословських, історичних, 
канонічних, екуменічних і миротворчих заходів під 
гаслом наступного ювілею.

За допомогою радянською уряду, РПЦ розгорнула 
активну пропагандистську кампанію по відзначенню 
1000-ліття хрещення Русі в усьому світі. В рамках її 
проведення відбувалися постійні контакти представни
ків РПЦ з багатьма міжнародними організаціями і ре
лігійними конфесіями, релігійні богослужіння і науко
ві конференції. Було видано ряд книг з перекладом на 
іноземні мови, в яких стверджувалося існування релі
гійної свободи та наявність сприятливих умов для за
доволення потреб віруючих в СРСР. Організацію захо
дів по відзначенню 1000-ліття хрещення Русі, активно 
підтримала Православна Церква Америки та націона
лістичні кола російської еміграції, які утворили свій 
ювілейний комітет, що зайнявся підготовкою урочис
тостей в країнах Заходу та виданням з цією метою жур
налу "Русское возрождение".

Проте, в Західних країнах кампанія РПЦ, уряду 
СРСР та російських емігрантських кіл по відзначенню 
1000-ліття хрещення Русі зіткнулося з жорсткою про
тидією української діаспори, яка в ході відповідної 
кампанії по відзначенню Тисячоліття хрещення Руси- 
України, добивалася легалізації в УРСР УКЦ та УАПЦ, 
припинення релігійних переслідувань та дотримання 
прав людини в СРСР, трактуючи дії РПЦ, уряду СРСР, 
та зарубіжних російських націоналістичних організа
цій , як "фальсифікацію" української історії та прив
ласнення українського ювілею, зважаючи на хрещення
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в 988 році населення Києва, а згодом України, але аж 
ніяк не Росії, яка сформувалася як держава значно піз
ніше. [1; арк. 1-2 ]

Вимоги організацій української діаспори були ак
тивно підтримані Ватиканом, який з приходом до вла
ди папи Іоанна Павла П в 1978 році розпочав нову 
"східну"політику. ї ї  основним моментом виступав за
хист релігійної свободи і прав віруючих, забезпечення 
нормальної діяльності Литовської католицької та Укра
їнської католицької церков в СРСР.

З приходом до влади М.Горбачова та початком пере
будови ситуація дещо змінилася. Політика Горбачова 
привела до відмови органів влади УРСР від викорис
тання силових акцій в справі приборкання прибічників 
УКЦ та УШ Ц. Ставка була зроблена на активізацію 
організаційної роботи партійного та радянського акти
вів, проведення пропагандистської діяльності, роз'яс
нювальну роботу серед населення, приділення посиле
ної уваги до потреб віруючих. Проте, такі заходи не да
ли очікуваних наслідків, в багатьох випадках, зважаю
чи на слабку підготовленість до таких дій партійних і 
радянських кадрів, слабке знання проблеми, невміння і 
нерішучість в спілкуванні з масами.

В другій половині 80-х років починається нове від
родження релігійного життя в УРСР та посилення ру
ху за легалізацію УКЦ та УАПЦ в республіці.

В країні виникають комітети за відновлення УКЦ 
та У Ш Ц . Необхідно відмітити, якщо до середини 80-х 
рр.ХХ ст., діяльність РПЦ по відзначенню Тисячоліт
тя хрещення Русі, активно підтримувалася урядом 
СРСР з пропагандистською метою тільки на зовніш
ньому напрямку, а в середині Радянського Союзу ідео
логічними працівниками і науковцями переважно наго
лошувалося на "церковному" значенні ювілею.

29 квітня 1988 року відбулася зустріч М. Горбачова
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з патріархом Московським і Всея Русі Піменом і члена
ми Синоду Російської православної церкви. Вона про
ходила на передодні відзначення 1000-ліття христи
янства на Русі. Генеральний секретар ЦК КПРС вик
лав своє бачення відносин між державою та церквою. 
На його думку ставлення держави до церкви і вірую
чих повинно визначатися інтересами зміцнення єднос
ті всього народу. Віруючі-це радянські люди, які мають 
повне право належним чином висловлювати свої пере
конання, а такі сфери, як боротьба за мир, охорона 
пам’яток культури, моральне удосконалення суспільс
тва є спільні для діяльності віруючих і марксистів. На 
завершення зустрічі, М. Горбачов констатував, що 
"Держава забезпечила необхідні умови для відзначен
ня в країні святкувань 1000-ліття введення християнс
тва на Русі". [2, с.245]

З нагоди 1000-ліття хрещення Русі видавничий від
діл Московської патріархії підготував до випуску 
більш ніж ЗО ювілейних видань. Московською пат
ріархією, за підтримки уряду СРСР, в 1986-1988 рр. бу
ло проведено три міжнародні історико-церковні і бо
гословські конференції, присвячені 1000-літтю хре
щення Русі. Місцем їх проведення стали відповідно 
Київ, Москва та Ленінград.

Участь в цих широкорозрекламованих заходах взя
ли представники Константинопольської, Олександрій
ської, Грузинської, Болгарської, Польської,Чехосло
вацької помісних православних церков, Римокатолиць- 
кої церкви, ряду протестантських релігійних організа
цій з країн соціалістичного табору, а також науковці з 
Болгарії, НДР, Румунії, Чехословаччини, Греції, США 
та Франції. Активну участь в роботі конференцій взя
ли вчені АН СРСР, наукові співробітники ряду най
більших державних консерваторій та музеїв.

XXIV Генеральна конференція ЮНЕСКО прийняла
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резолюцію "Про 1000-ліття введення християнства на 
Русі" та розробила програму заходів, центральними з 
яких були-симпозіум і виставка в штаб - квартирі орга
нізації. 159 державам- членам організації було реко
мендовано протягом 1988-1989 рр. відзначити даний 
ювілей. Одне з своїх видань ЮНЕСКО присвятило 
християнізації Русі. Протягом 1987 та першої полови
ни 1988 року святкові заходи відбулися в 144 закордон
них приходах РПЦ та більш ніж 80-ти найбільших 
християнських центрах Європи, Азії, Африки та Аме
рики. [2, с.228-229] Проте, найбільші урочистості з на
годи ювілею були проведені РПЦ за підтримки радян
ського уряду в СРСР. Вони включали в себе: офіційне 
відзначення ювілею хрещення Русі в Москві з 5 по 16 
червня 1988 року, проведення помісного собору РПЦ в 
Троїце-Сергієвій Лаврі з 6 по 9 червня, а також уро
чистості в Києві, Володимирі, Ленінграді з наступним 
відзначенням в інших єпархіях. Участь в урочистостях 
з нагоди ювілею в СРСР взяли 211 делегацій (більш 
ніж 450 чол.) з 80 країн світу. [2, с.245]

Однак відмовились від запрошення взяти участь у 
святкуванні ряд офіційних осіб США і Канади, Констан
тинопольський патріарх Димитріос І та представники 
Елладської православної церкви. В першу чергу це було 
зумовлено діями української еміграції та протестами з 
приводу недотримання релігійної свободи в СРСР.

Не приїхав в СРСР також і Іоанн Павло П через те, 
що не були виконані поставлені ним умови, щодо лібе
ралізації релігійного життя та легалізації УКЦ в Радян
ському Союзі. Щоб не припиняти екуменічний діалог, 
замість нього в Москву прибула делегація з 7 кардина
лів Ватикану, на чолі з державним секретарем А.Каза- 
ролі. Вони провели неформальні зустрічі з представни
ками "підпільної " УКЦ та виступили під час ювілей
них урочистостей на підтримку легалізації греко-като-
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лидької церкви в СРСР. [8, с.262-263]
В цілому урочистості пройшли на дуже високому 

рівні, що засвідчили представники іноземних делега
цій, яких вдалося переконати в повному дотриманні в 
СРСР релігійної свободи і прав віруючих, а також в 
тенденційності західної пропаганди щодо СРСР.

французький історик Жан Батіст Дюрозель відмі
чав, що святкування тисячоліття хрещення Русі стало 
ознакою лібералізації внутрішнього життя в СРСР. 
"Звільнення священників, повернення Церкві монасти
рів, ікон, телевізійні трансляції, офіційна співпраця у 
церемоніях, поліпшення стосунків з Ватиканом, пере
говори з приводу проблеми католицьких уніатів укра
їнського Підкарпаття, яких Сталін силоміць повернув у 
православ'я - все це істотно пом'якшило образ "без
божної держави". [4, с.716]

Проте, це досить відносно вплинуло на становище в 
УРСР. Британський історик Норман Дейвіс, зазначав, 
що Горбачов "сприяв святкуванню тисячоліття правос
лав'я в Києві в дусі російського націоналізму, який 
схвалив би й сам Сталін." [З, с. 1155]

В УРСР пройшли помпезні урочистості з нагоди 
визначного церковного ювілею. Вони включали в себе 
урочисте засідання в Державному театрі опери і бале
ту ім. Т.Шевченка в м. Києві за участю широкого пред
ставництва синоду РПЦ, єпископів, кліру та екзархату, 
членів уряду УРСР та громадськості. У Володимирів- 
ському соборі та в одній з церков Києво-Печерської 
Лаври пройшли святкові літургії за участю митропо
лита Київського і Галицького Філарета та більш ніж 90 
ієрархів РПЦ. Релігійні відправи відбулися також біля 
пам'ятника князю Володимиру на Володимирівському 
пагорбі. Опісля був проведений концерт церковних 
піснеспівів. Зі столиці урочистості поширилися в регі- 
°ни, єпископати та громади віруючих. Все це сприяло
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значному пожвавленню релігійного життя, сприяло по
силенню авторитету РПЦ. [7,с.15-16]

Проте, був і інший бік справи. Прибічники "ката
комбної" УКЦ і ідеї УАПЦ, спільно з інтелігенцією і 
національно-демократичними силами провели в про
тиставлення офіційним урочистостям: неформальні 
відзначення 1000-літгя хрещення Руси- України в Киє
ві, Харкові, Одесі, Львові, Зарваницях. Під час них лу
нали заклики до легалізації українських церков, дотри
мання прав людини, відродження національного, релі
гійного і культурного життя, створення незалежної 
держави. Активна кампанія української діаспори по 
відзначенню Тисячоліття хрещення Руси-України по
ширилася на терени УРСР. Спроби влади перешкодити 
цим заходам не увінчалися успіхом. Вимоги легалізації 
УКЦ та УАПЦ були включені в передвиборні програми 
національно-демократичних сил, зокрема Народного 
руху України та особисто В.Чорновола і С.Хмари.

Наслідком такої політики органів влади стало з од
ного боку посилення виступів за легалізацію УКЦ та 
УАПЦ в УРСР, а з іншого активізація дій української 
діаспори, спрямованих на залучення органів влади 
країн Заходу до підтримки вимог українців. Серед них 
на першому місці знаходилося забезпечення дотриман
ня прав людини, зокрема релігійної свободи та легалі
зації УКЦ та УАПЦ в СРСР.

В результаті ефективної кампанії української діас
пори по відзначенню Тисячоліття хрещення Руси-Ук- 
раїни та ряду інших акцій за допомогою Ватикану, 
США, Канади та країн Західної Європи справедливі 
вимоги українців опинилися в центрі уваги міжнарод
ного співтовариства. Уряд СРСР постав перед міжна
родною проблемою.

Конгрес США прийняв в 1988 році резолюцію № 
235, в якій засуджувалися релігійні переслідування в
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СРСР та пропонувалося офіційним американським 
особам і делегаціям утриматися від участі в запланова
ному в СРСР відзначенні ювілею Тисячоліття хрещен
ня Русі до того часу "поки не будуть зупинені переслі
дування з релігійних мотивів, а також легалізовані 
УКЦ та УАПЦ".

Резолюція закликала президента США Рональда 
Рейгана і американську делегацію в ООН "виступати 
проти порушення релігійної свободи в СРСР, зокрема в 
Україні". [9, с.56] Подібна резолюція з засудженням 
релігійних переслідувань в СРСР була прийнята Сена
том Канади. На підтримку релігійної свободи та лега
лізації УКЦ на ряді зустрічей НБСЕ активно виступив 
Ватикан.

Під час проведення з'їзду народних депутатів СРСР 
14 американських сенаторів звернулися з листом до 
М.Горбачова в якому піднімалося питання про релігій
ні переслідування в УРСР.

Тема порушення релігійних свобод в УРСР активно 
ставиться на порядок денний представниками країн 
Заходу в різних органах ООН, зокрема, під час прове
дення в лютому-березні 1989 року в Женеві Комісії з 
прав людини. Ця ж проблема постала таокж на засі
данні Конференції по людському виміру НБСЕ в трав- 
ні-червні 1989 року в Парижі. На них підводився огляд 
виконання зобов'язань в галузі дотримань прав людини 
і висувалися звинувачення на адресу Радянського Со
юзу з приводу порушень прав віруючих УКЦ. Загалом 
два з трьох основних пунктів звинувачень проти СРСР 
в порушенні прав людини (УКЦ, кримські татари та 
свобода виїзду) асоціювалися з УРСР. [11, арк.13]

Намагаючись протидіяти подібним звинуваченням, 
керівництво УРСР здійснило ряд заходів. Так, 12 січня 
1988 року секретар ЦК Компартії України В.Щербиць- 
кий звернувся з листом в ЦК КПРС "Про заходи по
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протидії намаганням адміністрації США втручатися у 
внутрішні справи Української РСР." В ньому, зокрема 
зазначалося "...д ії представників керівних кіл США є 
спробою відкритого втручання у внутрішні справи Ук
раїнської РСР з використанням сфальсифікованих да
них про переслідування віруючих в республіці. У вка
зану пропагандистську кампанію активно включився 
також Ватикан, ряд офіційних осіб Канади, Англії, 
Франції, ФРН, Італії та інших країн Заходу...

Головна мета кампанії полягає в спробах просування 
в республіку буржуазно - націоналістичних, антиросій- 
ських, антирадянських ідей через проблеми церкви та ві
руючих. Реалізуючи ворожі задуми, противник, його 
клерикальні центри, а також Ватикан і закордонна като
лицька (уніатська ) церква... намагаються використати 
наступний ювілей для провокування широких кіл вірую
чих до масових зборищ та інших негативних проявів.

Для зриву ворожих задумів ідеологічного противни
ка, припинення протиправної діяльності уніатських 
ватажків в республіці приймаються необхідні заходи 
політичного та оперативного характеру, зорієнтований 
партійний і радянський актив, засоби масової інфор
мації і пропаганди. [12, арк.1-2] Далі в листі, В. Щер- 
бицький просив дати згоду на підготовку і направлен
ня Президією Верховної ради УРСР від імені групи де
путатів заяви в Конгрес США, з висловленням протес
ту проти спроб втручатися у внутрішні справи респуб
ліки, а також поширення МЗС УРСР через постійне 
представництво УРСР при ООН прес-релізу серед кра- 
їн-учасниць з "викриттям антинародної сутності уні
атської і української автокефальної церков і спроби ви
користання конгресу США для розпалювання чергової 
антирадянської кампанії, приуроченої до 1000 - ліття 
введення християнства на Русі." [12,арк.З]

Згода була отримана.
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В березні 1988 року на адресу спікера Палати 
Представників Конгресу США Джіма Райта надій
шла "Заява депутатів Верховної ради УРСР", в якій 
засуджувалося "внесення до Конгресу згаданого про
екту резолюції та висловлювався рішучий протест 
проти актів грубого втручання у внутрішні справи 
УРСР та "негідних спекуляцій і недружніх випадків 
проти України." [5, с.6-7] В документі була розкри
тикована історія діяльності УГКЦ та УАПЦ, зробле
ний акцент на їх співпрацю з німецькими загарбника
ми в роки II світової війни, звернена увага американ
ських законодавців на рішення Львівського церков
ного собору 1946 року про саморозпуск УГКЦ і 
воз'єднання її з Російською православною церквою.

Керівництвом УРСР були здійсненні також кроки з 
метою розколоти рух за відродження УКЦ та УАПЦ, 
проте вони не дали бажаних наслідків.

Незважаючи на яскраво виражену протидію орга
нів влади УРСР, враховуючи зовнішній тиск з боку 
урядів Західних країн та міжнародних організацій, а 
також активізацію вимог лібералізації релігійного 
життя та легалізації УКЦ та УАПЦ в середині країни, 
керівництво СРСР було змушене задовільнити їх. В 
1989 році в СРСР була легалізована діяльність УКЦ, 
а в 1990 р. - УАПЦ.

Загалом відзначення тисячолітнього ювілею хрис
тиянства в СРСР сприяло лібералізації і відродженню 
релігійного життя, легалізації УКЦ та У Ш Ц  в Радян
ському Союзі. Підсумовуючи вищесказане, необхід
но відзначити, що:

1) святкуванняння ювілею 1000 - ліття хрещення 
Русі Московська патріархія використала для підви
щення свого авторитету і престижу в світі, відрод
ження релігійного життя Російської православної 
Церкви в СРСР.
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2) Політика органів влади СРСР стосовно ювілею 
1000-літгя хрещення Русі, полягала в використанні 
його з пропагандистською метою в країнах Заходу 
для демонстрації існування релігійної свободи і д0т. 
римання прав віруючих в Радянському Союзі. У внут
рішній політиці до середини 80-х рр. наголос робив
ся суто на "церковному" значенні ювілею. З початком 
політики "перебудови" відзначення 1000-ліття хре
щення Русі було використано керівництвом СРСР для 
посилення міжнародного авторитету держави в світі 
та для відродження морального стану суспільства в 
середині країни

Керівництво СРСР активно підтримало дії РПЦ, а 
її ієрархи в новій історико-церковній концепції на По- 
місному соборі, який відбувся в 1988 році висловили
ся за співпрацю з радянською державою. Таким чи
ном був досягнутий консенсус між державою і цер
квою про взаємовигідну співпрацю і підтримку.

3) В УРСР в зв'язку з великомасштабною кампані
єю української діаспори по відзначенню Тисячоліття 
хрещення Руси-України та новою "східною політи
кою " Ватикану активізувалися виступи на підтрим
ку легалізації УКЦ та УАПЦ. Це привело до прове
дення органами влади республіки репресивної конт- 
рпропагандистської, антиуніатської кампанії, форми 
проведення якої протягом 80-х рр. XX ст. постійно 
змінювалися.

4) 3 початком політики "перебудови" в СРСР, а та
кож внаслідок активних дій української діаспори, 
підтриманих органами влади країн Заходу, в УРСР 
значно посилився рух за релігійну свободу та легалі
зацію УКЦ та УАПЦ. Кампанія української діаспори 
по відзначеню Тисячоліття хрещення Руси-України 
поширилося на республіку. В Києві, Харкові, Одесі, 
Львові, Зарваницях пройшли неофіційні відзначен-
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ля Тисячоліття хрещення Руси-України. Вимоги лі
бералі зації релігійного життя та легалізації УКЦ і 
удПЦ були підтримані національно-демократични
ми організаціями, зокрема Народним рухом України.

5) Зважаючи на міжнародний тиск та виступи в сере
дині країни, керівництво СРСР дозволило легалізацію 
уКЦ та УАПЦ в Радянському Союзі в 1989-1990 рр. 1

1 Архів Європейського ювілейного комітету 1000-річчя хре
щення Руси-України. Листівка " 1000-річчя хрещення України". 
Текст опрацьований проф. В.Косиком, доктором Сорбонни.

2 Бессонов М. Н. Православние в наши дни. - М.. 1990.-303 с.
3 Дейвіс Норман. Європа: Історія /Пер. з англ.П.Таращук, 

О.Іфваленко. - К., Основи, 2000. - 1464 с.
4 Дюрозель Жан-Батіст. Історія дипломатії від 1919 року до на

ших днів / Пер. з англ. Є.Марічева, М.Погорєлової, В. Чайковсько- 
го. - К.: Основи, 1995-903 с.

5 Заява депутатів Верховної Ради Української Радянської Соці
алістичної Республіки // Патріархат. - 1988. - ч.5.

° Московський Патріархат і Тисячоліття хрещення Руси // 
Америка. - 1986. - 14 листопада.

'Панченко П.П. Релігійні конфесії в Україні (40 - і - початок 
90-х рр.). - К.: 1993. - 49с. (Препр. АН України. Ін-т історії України).

® Роод Вим. Рим и Москва. Отношения между Святьім Прес
толом и Россией /Советским Союзом в период от Октябрьской ре
волюции 1917 г. до 1 декабря 1989 г./ Пер. с нем. Юрия Авакумо- 
ва.-Львів, 1995-279 с.

у Тисячоліття християнства в Україні. Урочистості 1988року - 
Нью-Йорк, 1992.

и Харчев К.М. Гарантии свободы // Наука и религия. - 1987. - 
№ 1 1 .

Центральний державний архів громадських об'єднань Укра- 
шиЩДАГО України), ф.1, оп.25, спр.3329.

ЦДАГО України, ф.1, оп.32, спр.2659.
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Лисенко О.Є. (Київ)

ЛІКВІДАЦІЯ УАПЦ1944-1945 РР. ЯК ЕЛЕМЕНТ 
ПОВНОЇ МОДЕЛІ ВЗАЄМИН 

ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ

Облік та реєстрація православних храмів, релігій
них громад і духовенства стали інструментом держави 
в наступі на позиції Української автокефальної правос
лавної церкви. Оскільки носіями ідеї автокефалії укра
їнського православ'я були, в основному, священнослу
жителі, вістря боротьби було спрямовано, в першу чер
гу, проти них.

Становище У \П Ц  у першій половині 1944 р. П.Ход- 
ченко характеризував таким чином: "Збір та узагаль
нення даних з цього питання не закінчено: в теперіш
ній час на Україні немає єпископа автокефальної укра
їнської церкви. Але автокефалістів на Україні намага
ється явочним порядком очолювати один із автокефа
лістів м.Києва - протоієрей Андріївського собору - 
Редько, що іменує себе адміністратором української 
автокефальної православної церкви.

Оскільки екзарх України, митрополит Київський і 
Галицький Іоанн в принципі не заперечує проти того, 
щоб у церквах, де цього забажають віруючі, богослу
жіння здійснювалось українською мовою, корпорація 
автокефальних священиків правобережної та лівобе
режної України в кількості 27 осіб на чолі з Редьком 
звернулася з рапортом через екзарха до російської пра
вославної церкви про возз'єднання. Питання це повин
но було обговорюватися на весняній сесії Синоду в 
Москві"1. Позиція Московської патріархії співпадала з 
урядовою: УАПЦ, як розкольницька організація, му
сить зникнути, а священики можуть залишатися в су
щому сані лише через перерукопокладання і перехід
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під юрисдикцію патріархії. Собор РПЦ 1943 р. засудив 
співробітництво священнослужителів УАПЦ із окупан
тами, а для органів держбезпеки це був найзручніший 
привід, щоб зайнятися оперативною розробкою автоке- 
фалістів. Рада у справах РПЦ, як офіційний посередник 
між урядом і церквою, намагалася дотримуватися такти
ки "чистих рук", тобто всіляко демонструвати об'єктив
ність у питаннях щодо УАПЦ. Більшовики любили інс
ценізації: в цьому випадку справа подавалася так, ніби 
автокефалісти добровільно, свідомо приймають патріар
шу юрисдикцію, зрікаючись свого минулого.

В архівах нашу увагу привернув цікавий документ - 
лист голови РСРПЦ С.Карпова до заступника голови 
Раднаркому УРСР ЛКорнійця з приводу передачі двох 
автокефальних храмів на Дніпропетровщині віруючим 
патріаршої орієнтації. Щоб перейнятися духом часу і 
відчути глибинні струмені державної політики в цьому 
питанні, наведемо листа повністю*:

"Згідно ст. 2 декрету про відокремлення церкви від 
держави і школи від церкви від 23 січня 1918 р. "В ме
жах республіки забороняється видавати будь-які місце
ві закони чи постанови, які б утискували чи обмежува
ли свободу совісті, або встановлювати будь-які перева
ги чи привілеї на основі віросповідної приналежності 
громадян".

Згідно ст. З декрету "Кожен може сповідати будь-я
ку релігію або не сповідати ніякої. Всілякі обмеження 
прав, пов'язані зі сповіданням будь-якої віри чи неспо- 
віданням ніякої віри, відміняються".

Тому Рада у справах російської православної церкви 
при РНК СРСР вважає неправильним... рішення Дніп
ропетровського облвиконкому №1188 і 1142 від 24/11- 
44 р. про вилучення споруд Хрестовоздвиженської цер

* Документ наводиться без археографічної обробки, але в пе
рекладі на українську мову.
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кви в м.Дніпропетровську та Микільської церкви в 
с.Лоцманська Кам'янка у релігійних громад автоке
фальної церкви і передачу цих споруд релігійним гро
мадам патріаршої орієнтації.

У процес розпаду автокефальної церкви і перехід 
релігійних громад цієї церкви у патріаршу орієнтацію 
що відбувається в даний час, Радянським органам офі
ційно не слід втручатися і застосовувати ті чи інші ад
міністративні заходи в питанні боротьби цих релігій
них течій. Перехід автокефалістів у патріаршу орієнта
цію та всі пов'язані з цим процедури - все це справа ек
зарха України та єпископату.

У зв'язку з цим, прошу Ваших вказівок про відміну 
рішень Дніпропетровського облвиконкому від 24 чер
вня Ц.р.2

Стиль листа не залишає жодних сумнівів щодо його 
дипломатично-декларативного характеру. Незважаючи 
на те, що ст. З згаданого декрету забороняла утиски на 
релігійному грунті, вся історія радянської держави бу
ла пронизана неприйняттям церкви і всього, що з нею 
пов'язувалося. З 1943 р. змінилося лише одне: РПЦ 
одержувала статус державної, автокефальна та греко- 
католицька українські церкви прирікалися на ліквіда
цію, решта конфесій - витіснялися на периферію сус
пільного життя. Досвідчений чекіст, Карпов не міг не 
знати справжнього стану речей. Тому рекомендував ра
дянським органам "офіційно" (!) не втручатися в те, що 
неофіційно робили компетентні установи - НКДБ і 
НКВС. А ті вже добре знали свою справу.

Ось як все відбувалося на місцях. У звіті за І квар
тал 1945 р. уповноважений РСРПЦ при Дніпропетров
ському облвиконкомі Сергієня повідомляв, що навіть 
після звільнення області від гітлерівських окупантів, 
Українська автокефальна церква, бойкотуючи Патріар
ха Московського та всієї Русі, визнавала своїм дух°в"
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0 U4 наставником лише Варшавського митрополита Ді- 
онисія. Взявши ситуацію під контроль, Сергієня вже в 
лютому 1944 р. у вигляді конфіденційної доповідної 
передав зібрані дані про автокефалістів Г.Карпову, а ко
пію - обласному управлінню НКДБ. Наслідки не заба
рилися: у серпні 1944 р. керівництво єпархіального уп
равління та велика група духовенства й окремих керів
ників автокефальних громад були репресовані й засуд
жені - двоє до вищої міри покарання, решта 14 - на 10- 
20 років ув'язнення.

За словами обласного уповноваженого, він встано
вив "міцний діловий контакт" з місцевим архієписко
пом Андрієм (Комаровим). Разом вони зобов'язали бла
гочинних проводити "диференційовану роботу з авто
кефальними громадами". В результаті цього 10 автоке
фальних громад подали архієпископу заяви про бажан
ня перейти до числа церков патріаршого підпорядку
вання і були належним чином зареєстровані. Однак дві 
автокефальні громади - сулицька (Нікопольської місь
кради) і с.Авдотіївка Широківського району - вчинили 
опір. Сергієня, не сподіваючись на швидке "приручен
ня" непокірливих, писав: "Засміченість кадрів церков
нослужителів по нашій області - велика і робота по 
очистці їх, вимагаючи терпіння, впертості, настійли
вості та специфічного підходу, не може обмежуватися 
одним-двома кварталами"3.

За повідомленням уповноваженого РСРПЦ при Кі
ровоградському облвиконкомі Романова (звіт за І квар
тал 1945 р.), вперто не бажали з'єднатися з Москов
ською патріархією священики-автокефалісти Я.Отро- 
гецький (с.Медведівка Чигиринського району) та 
П.Бальбот (с.Шабельники того ж району). На пропози
цію Кіровоградського єпископа вони відповіли, що не 
визнають його і підпорядковуватися йому не бажають, 
оскільки їх призначив у роки окупації єпископ Михай
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ло. Вони відкрито називали себе "українськими націона
лістами", тому органи НКДБ почали ними "опікуватись" 
а єпископ заборонив здійснювати богослужіння. Така ж 
доля спіткала й інших автокефальних священиків, що Не 
приєдналися до РПЦ: о.Смолинського (с.Китайгород 
Олександрівського району), о.Саржевського (с.Доброве- 
личківка однойменного району), о.Первиненка (с.Дмит- 
рівка Знам'янського району), о.Михайловського (с.Ігна- 
тівка Піщано-Бродського району), о.Куликовського 
(с.Боровиці Чигиринського району), о.Хлівицького 
(с.Кримки Олександрівського району), о.Погрішного 
(с.Верещаки Олександрівського району). Після цього, за 
даними Романова, на території області залишилося тіль
ки духовенство патріаршої орієнтації4.

Опір автокефалістів примусовому переходу в лоно 
РПЦ набув різних форм. За повідомленням обласного 
уповноваженого Ради у справах Російської православ
ної церкви при Київському облвиконкомі Федотова, де
які з автокефальних пастирів "розуміючи безперспек
тивність боротьби за українську церкву в даних умо
вах, кидали парафії і складали з себе сан священства"5.

Необхідною умовою реєстрації церковних громад 
Кам'янець-Подільської області, як визнавав уповнова
жений РСРПЦ Ільїн, були документи єпархіального 
управління про прийняття їх до юрисдикції Москов
ської патріархії6. Зважаючи на такі умови, священики 
Я.В.Залуський із с.Плехова Теофіпольського району та 
І.М.Гордійчук з с.Городище Шепетівського району, ви
їхали до західних областей України7. Київські свяще
ники доповідали уповноваженому Федотову, що серед 
колишніх автокефалістів, перерукопокладених із при
ходом радянської влади, поширився заклик: "В купі, 
хлопці, держімся, не забувайте української апостоль
ської церкви, визволяйте один одного"8.

Політика держави щодо УАПЦ загострила міжкон
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фесійну ситуацію в Україні. У звіті за П чверть 1944 р. 
П.Ходченко, зокрема, повідомляв: "Характерним мо
ментом у звітний період стала боротьба послідовників 
патріаршої орієнтації і так званих автокефалістів ("са- 
мосвятів"). Найбільш яскраво це протистояння вияви
лося у Київській області, де автокефалісти звинувачу
вали "московських тихонівських вовків у ненависті їх, 
українців, не хочуть, щоб вони молилися рідною мо
вою, віднімають у них приходи, виганяють та б'ють їх, 
ображають "самосвятами", пропонують переосвячува- 
тися, за що беруть великі гроші". Далі Ходченко писав, 
що "автокефаліст Редько, який самочинно назвався ад
міністратором всієї автокефальної церкви на Україні, 
та його послідовники розповсюджували чутки, що 
Курський єпископ Питирим за рукопокладання бере 
взятки й з одного полтавського автокефального свяще
ника за перерукопокладання взяв 7000 крб.

У свою чергу православні священики не залиша
ються в боргу. Вони кажуть, що автокефалісти за нім
ців "жити їм не давали". Вони, мовляв, писали доноси 
на православних священиків у гестапо, передавали їх 
до рук гітлерівців і т.п." 9. Взаємні звинувачення (нас
тільки ж гіркі, наскільки в основному й справедливі) 
збуджували віруючих, відлунюючись глухим спроти- 
вом примусовому з'єднанню з РПЦ, або ж осудом дій 
автокефалістів під час окупації.

І все ж сили були нерівні. Частина автокефального 
духовенства зневірилась у можливості відродження 
УАПЦ за радянського режиму, інші змирилися з пораз
кою і, задовольнившись тим, що екзарх України не за
бороняв правити українською мовою, переходили під 
крило РПЦ.

Та, хоча процес наступу на УАПЦ проходив резуль
тативно, деякі функціонери поспішали подати в Мос
кву надто оптимістичні цифри. Наприклад, у звіті

337



Історія України:

П.Ходченка за IV квартал 1944 р. йшлося про те, щ0 
автокефальне духовенство, боячись залишитися без 
приходів, масово визнавало юрисдикцію РПЦ. Протя
гом останньої чверті року переосвячено 123 священи
ки, що остаточно підірвало базу автокефалістів 10. На
томість 10 квітня 1945 р. уповноважений ради у спра
вах РПЦ по Київщині Федотов одержав від заступника 
уповноваженого РСРПЦ при РНК УРСР Катуніна лис
та такого змісту: "У своєму квартальному звіті Ви по
відомляєте, що ряд священиків колишньої Української 
автокефальної церкви по Київській області ще до цих 
пір навмисно не оформилися у єпископів у своєму пра
ві на служіння в церкві, продовжують залишатися на 
приходах без Вашої на те реєстрації. Таке явище ми 
вважаємо вкрай ненормальним. Необхідно запропону
вати священикам колишньої Української автокефаль
ної церкви, що й донині стоять на православних прихо
дах, отримати негайно письмовий дозвіл на право слу
жити в цих приходах від правлячого єпископа, а також 
пройти реєстрацію у Вас.

Служителі релігійного культу, які ухилилися від 
виконання цих вимог, підлягають негайному вида
ленню з приходів, у яких вони знаходяться без відпо
відних на те прав"!1.

Отже, ідея автокефалії української церкви вмирала 
повільно, а її адепти неохоче здавали свої позиції. Ди
наміку даного процесу відображає довідка, підготовле
на П.Ходченком для звіту за III квартал 1945 р. З неї 
виходить, що, за неповними даними, на 1 липня 1944 р. 
кількість церков і молитовних будинків УА.ПЦ стано
вила: по Київській області - 41, Полтавській - 9, 
Кам'янець-Подільській - 5, Сумській - 1, Кіровоград
ській - 5, Дніпропетровській - 14, Чернігівській - 2, 
Вінницькій - 31, Рівненській - ЗО, Харківській -1 . У За
порізькій, Миколаївській, Одеській, Ворошиловград-
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ській, Сталінській, Херсонській та Чернівецькій облас
тях автокефальних храмів не було. Всього по 17 облас
тях УРСР налічувалося 148 автокефальних приходів. 
Подальший хід подій у цифровому виразі дістав такий 
розвиток12

Області На І.Х.1944 р. На 1.1.1945 р. Hal.IV.1945 р. На 1.VII. 1945 р.

Київська 32 - - -
Харківська - - - -
Дніпропетров 5 4 2 -
Запорізька - - - -
Сталінська - - - -
Ворошиловград. - - - -
Сумська - - - -
Чернігівська - - - -
Полтавська 9 5 - -
Кіровоградська 5 7 - -
Херсонська - - - -
Миколаївська - 9 3 -
Одеська - - - -
Вінницька - - - -
Кам'янець-Поди 13 6 - -
Житомирська 5 5 - -
Рівненська - - - -
Тернопільська - - - -
Волинська - - - -
Львівська - - - -
Станіславська - - -

Дрогобицька - - - -
Чернівецька - - - -
Ізмаїльська - - - -

Всього: 69 36 5 -

Не маючи альтернативних джерел, ми змушені 
спиратися на документи, підготовлені уповноважени
ми Ради різних рівнів, однак їх аналіз та співставлен
их дають підстави для роздумів. Про те, що П.Ход- 
ченко рапортував до Москви цифрами, які не зовсім
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відповідали дійсності, свідчать кілька фактів.
Так, у  його звіті показано, що в Київській області 

на початок 1945 р. не залишилося жодного автоке
фального приходу, а за даними уповноваженого по 
Київщині, на середину року тут діяло 9 автокефаль
них церков. За даними П.Ходченка, в Станіславській 
і Тернопільській областях ще з 1 жовтня 1944 р. де 
було жодного автокефального приходу13. Але у зві
тах, надісланих йому уповноваженими названих об
ластей вказано, що з 5 православних церков, які дія
ли на Станіславщині, жодна на 1 квітня 1945 р. не 
підпорядковувалася Московській патріархії, на Тер
нопільщині ж лише у 7 районах були діючі храми 
патріаршої орієнтації, а в 34-х районах таких не було 
зовсім14. Оскільки в цілому по Тернопільській облас
ті на той час (середина 1945 р.) стояло на обліку 149 
діючих православних церков і молитовних будинків, 
то можна припустити, що принаймні 4/5 з них все ще 
не визнавали зверхності Московської патріархії.

Уповноважений Ради по УРСР не показав 10 авто
кефальних приходів у Миколаївській області на 1 
жовтня 1944 р. По Житомирській області він подав 5 
автокефальних храмів на 1 жовтня 1944 р. і 1 січня 
1945 р., хоча у звіті глави Житомирської єпархії єпис
копа Антонія, про який Ходченко не міг не знати (ад
же всі матеріали надсилалися йому обласним уповно
важеним), йдеться, відповідно, про 24 та 16 приходів 
УАПЦ 15.

Таких неточностей цілком досить, аби побачити за 
ними певну тенденційність у подачі подій, пов'язаних 
із Українською автокефальною церквою. Очевидно, 
дійові особи фарсу під назвою "самоліквідація 
УАПЦ" добре розуміли, що їм могли інкримінувати в 
разі зволікань із цією справою. Адже УАПЦ стала си
нонімом ідеологеми "український буржуазний націо
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налізм". Неповоротких чекали серйозні звинувачен
н я -  * 2 3 4 * 6 7 8 9 * * 12 13 14 15

~ 1 ЦДАВО України. - Р 4648, оп. З, спр. 3. - Арк. 4.
2 Там само. - Спр. 1. - Арк. 9.
3 Там само. - Спр. 11. - Арк. 145-147.
4 Там само. - Спр. 8, арк. 15, спр. 11. - Арк. 168.
З Там само. - Спр. 11. - Арк. 125 зв.
6 Там само. - Арк. 78.
7 Там само. - Арк. 72.
8 Там само. - Арк. 117.
9 Там само. - Спр. 3. - Арк. 19, 20.
Ю Там само. - Арк. 66.
П Там само. - Спр. 11. - Арк. 122, 122 зв.
12 Там само. - Спр. 9. - Арк. 56.
13 Там само. - Спр. 11. - Арк. 58.
14 Там само. - Спр. 15. - Арк. 47, 53, 54.
15 Там само. - Спр. 4. - Арк. 113.

Войнадович В .А . (Київ)

УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА 
В ОСТАННІ РОКИ 

СТАЛІНСЬКОГО РЕЖИМУ

Зорганізований режимом Львівський псевдособор 
1946 р., який мав засвідчити факт "самоліквідації" 
УГКЦ та "добровільний перехід" греко-католиків у ло
но російського православ'я, насправді, був лише пер
шим кроком на шляху нищення Церкви на Галичині. 
Він мав своїм логічним продовженням насильне повер
нення у православ'я вірних греко-католиків, ліквідацію 
греко-католицьких монастирів, інших церковних інс-
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титуцій, а також комплекс заходів 1948-1949 рр. по лік
відації унії в Закарпатті.

Як відомо, полем конфесійної діяльності УГКЦ бу
ли, в основному, території нинішніх західноукраїн
ських областей - Львівської, Івано-Франківської, Тер
нопільської і Закарпатської. Ще напередодні першої 
більшовицької окупації Західної України 1939 р., здій. 
сненої під лозунгом "визволення від польського капіта
лізму" та "возз'єднання українських земель" Церква ін
тенсивно розвивалася і активно діяла у різних галузях 
громадського і культурного життя краю, сприяла фор
муванню українських економічних структур, вихован
ню національних кадрів, проводила значну доброчин
ну діяльність. На теренах Галичини і Закарпаття вона 
нараховувала 5 дієцезій, 2 апостольські адміністратури 
й візитатури, які обслуговували 10 єпископів. В одній 
академії та 5 духовних семінаріях 540 студентів отри
мували богословську освіту. Духовну та виховну робо
ту по задоволенню релігійних потреб близько 4200000 
вірних у 3040 парафіях при 4440 церквах і каплицях 
здійснювали 520 священиків. У 127 монастирях і мо
настирських будинках перебувало 520 ієромонахів та 
близько 1100 черниць. Під опікою Церкви знаходилося 
на той час близько 10300 народних та 56 середніх і фа
хових шкіл, 35 видавництв літератури наукового й по
пулярно-релігійного характеру, 40 католицьких харита- 
тивних і допомогових організацій, сотні місцевих 
братств і товариств об'єднували десятки тисяч членів, 
що вели активне релігійне життя1.

Напередодні заборони УГКЦ Львівським псевдосо- 
бором 1946 р. вона мала у своєму складі митрополита, 
Г2 єпископів , 2330 чол. духовенства і майже 3,5 млн. 
віруючих. У її підпорядкуванні діяло 5 єпархій, 3100 
парафій, 53 монастирі, академія, 3 семінарії2. З 1946 р. 
УГКЦ оголошено розпущеною, а церковну організа
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цію насильно ліквідовано. Тисячі священиків, у тому 
числі представники вищого духовенства на чолі з мит
рополитом Йосифом Сліпим, були кинуті в гулагівські 
табори, сотні змушені були перейти у підпорядкування 
Московського православного патріархату, а вцілілі слу
жителі УГКЦ пішли в підпілля.

Попри всі згадані труднощі Церква вже вкотре в 
своїй драматичній історії виявила нечувану життєздат
ність та внутрішні потенції до відродження. На сьогод
ні є незаперечним той факт, що переслідувана, постав
лена поза законом та загнана у підпілля УГКЦ віднови
ла не лише організаційну структуру, яка діяла майже 
протягом усього післясоборного часу, але й свою наці
онально-релігійну зорієнтованість та самобутність. 
Факт існування "катакомбної" Церкви був очевидним. 
Як відзначав директор Інституту історії Церкви у 
Львові Борис Гудзяк, "від 1946 р. УГКЦ була не лише 
найбільшою забороненою релігійною спільнотою у 
світі, а й залишалася єдиною поширеною в Україні інс
титуцією. яка уникала контролю офіційних радянських 
установ"^. Дозовані норми "релігійної свободи" не да
вали атеїстичному режиму офіційно визнати реально 
існуюче явище та повернути УГКЦ право життєдіяль
ності і нормального функціонування.

В історичній літературі, новітніх наукових розвідках 
сформувалася певна думка щодо періодизації катаком
бного періоду діяльності УГКЦ. Так, дослідник В.Мар- 
чук виділяє в ній три основні етапи, а саме: 1) опір реп
ресивним акціям влади, 1946-1953 рр.; 2) організацій
не відродження структур і активізація підпільної діяль
ності, 1953-1963 рр.; 3) боротьба за збереження Церкви 
та її легалізіцію, 1963-1989 рр. 4

Незаперечним є той факт, що найбільш складними і 
найважчими для Церкви стали останні роки сталін
ського режиму. В умовах масових репресій щодо захід
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ного українства, форсованої радянизації краю вірним 
греко-католикам і їх пастирям, що уникли далеких та
борів, вдалося зберегти вікові традиції і самобутність 
своєї релігійної культури. Саме в цей період зароджу
ються перші форми опору насильному оправославлен- 
ню, напрацьовується початковий досвід існування і ді
яльності Церкви в умовах підпілля.

Ситуація ускладнювалася тим, що ще до Львівсько
го собору 1946 р. вся вища церковна ієрархія в особі 
митрополита Йосифа Сліпого і десяти єпископів була 
заарештована, а згодом і ув'язнена на довгі терміни пе
ребування у таборах. Не зрікшись своєї віри і вірності 
Апостольському престолу, у тюрмах і на засланні заги
нули владики Г.Хомишин, М.Будка, ГЛакота, Й.Коци- 
ловський. 1947 р. було вбито Мукачівського єпископа 
Теодора Ромжу.

Вже напередодні перших арештів, піклуючись про 
майбутнє Церкви, керівництво митрополії подбало про 
збереження церковної ієрархії. Навесні 1945 р. митро
полит Йосиф Сліпий призначив чотирьох управителів 
митрополії, своїх наступників - єпископів М.Будку і 
М.Чернецького (ув'язнених разом з Й.Сліпим 11 квітня 
1945 р.). архимандрита К.Шептицького (виконував 
обов'язки до арешту у червні 1947 р.) та віце-провінці- 
ала чину Редемптористів Й. де Вота. Останьому дове
лося покинути Галичину в грудні 1948 р. у зв'язку з йо
го вигнанням до^ Бельгії, громадянином якої він був. 
Перед від'їздом Й. де Вот обов'язки керівника митро
полії поклав на радемпториста о.Івана Зятика, якого 
згодом заарештували. Під час відбуття покарання він 
помер від побоїв у 1950 р. Обов'язки керівника митро
полії перебрав на себе о.Микола Хмільовський. Пере
ховуючись в уцілілих жіночих монастирях, він підтри
мував зв'язки з українським підпіллям ОУН-УПА, не
одноразово звертався до кліру і вірних з листами під
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псевдонімом "о. Проф. М.Лаврівський, шава підпільної 
греко-Католицької Церкви", піднімаючи їх національ- 
дпй і релігійних дух. Наприкінці 1949 р. М.Хмільовсько- 
го було заарештовано і засуджено до ув'язнення5.

Подібним чином поступали і єпископи, щодо приз
начення своїх наступників. Так, Станіславський єпис
коп Григорій Хомишин, незадовго до свого арешту, у 
квітні 1945 р. висвятив на єпископів - помічників про
фесорів Духовної семінарії оо. С.Лукача, С.Ваповича 
та І.Слезюка, а генеральним вікарієм єпархії призначив 
о. Г.Балагурка. Проте вже в 1945 р. оо. Г.Балагурка, 
С.Лукач, І.Слезюк були звинувачені разом з редемпто- 
ристським ігуменом Р.Бахталовським у співпраці з нім
цями, в організації нелегального єпископату та зв'язках 
з Ватиканом і засуджені на тривалі терміни ув'язнення. 
Уникнути арешту вдалося С.Ваповичу, але керувати ді- 
єцезією він не міг6. Подібна ситуація склалася і в За
карпатті. Напередодні своєї загибелі єпископ Т.Ромжа 
висвятив на єпископа О.Хіру, який вже 1949 р. був заа
рештований і засланий до Сибіру.

Таким чином, репресивні заходи щодо ієрархії 
УГКЦ були одним із найпоширеніших методів в арсе
налі засобів правлячого режиму, спрямованих на лікві
дацію організаційних церковних структур. Подібна 
тактика широко застосовувалась і щодо греко-като- 
лицького священницького кліру. Головним приводом 
для арешту й ув'язнення був опір наверненню у пра
вослав'я, а "аргументами" - звинувачення у співпраці з 
нацистами та українськими повстанцями. У науковій 
літературі, спогадах, публіцистичних дописах та офі
ційних архівних документах існують суттєві відмін
ності у визначенні кількості греко-католицьких свяще
ників, що стали жертвами сталінського репресивного 
Режиму. Так, Ігор Винниченко, посилаючись на Д.Сте- 
повика, зауважує, що за відмову добровільної самолік
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відації УГКЦ поклала на вівтар мучеництва життя 1 о 
єпископів, 1400 священиків і 800 монахинь7. Оперую, 
чи підрахунками Б.Гудзяка, С.Гуркіної та О.Турія 
В.Марчук констатує, що протягом 1945-1946 рр. радяці 
ські органи безпеки заарештували і засудили понад 800 
греко-католицьких священиків8. Офіційні ж архівні 
документи свідчать, що із 590 представників греко-ка- 
толицького духовенства, що відмовилися від возз'єд
нання, 344 було заарештовано і засуджено9.

Незважаючи на масові арешти і ув'язнення, справу 
ліквідації УГКЦ та навернення вірних греко-католиків 
у лоно православ'я, проголошеної Львівським собором 
фактично здійсненою, довелося втілювати режиму ба
гато років.

Як відомо, "возз'єднання" парафій УГКЦ з РПЦ за 
погодженням із відповідними органами влади на міс
цях було доручено "Ініціативній групі" як єдиному 
тимчасовому церковно-адміністративному органу, на
діленому правом керівництва існуючими греко-като- 
лицькими парафіями в західних областях України. За 
даними обласних уповноважених Ради у справах РПЦ 
у жовтні 1945 р. до "Ініціативної групи" приєдналися 
233 священика із 298 по Львівській області, 188 із 341 
- по Станіславській, 287 із 324 - по Дрогобицькій, 118 
із 270 - по Тернопільській 10.

Проте приєднання до "Ініціативної групи" ні в яко
му разі не можна розцінювати як факт возз'єднання їх 
з РПЦ. У кращому разі це була лише декларація лояль
ності щодо російського православ'я. Разом з тим, при
єднання греко-католицьких священиків до "Ініціатив
ної групи" розглядалося як перший крок до возз'єднан
ня з РПЦ і неодмінною умовою їх подальшої свяще- 
ницької діяльності. Так, оформлення цекровно-кано- 
нічного возз'єднання з РПЦ греко-католицького духо
венства у Львівській області здійснювалося в індивіду*
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альному порядку через православного архієпископа 
Макарія. Отримавши від нього відповідні документи, 
кожний священик мав пройти державну реєстрацію в 
уповноваженого у справах РПЦ при виконкомі Львів
ської обласної ради і у двотижневий термін обрати і за
реєструвати склад церковної ради і ревізійної комісії 
"новоправославної" громади.

Як бачимо, механізм "возз'єднання" був напрочуд 
простим і зрозумілим. На практиці ж, все відбувалося 
значно складніше. Доповідаючи про хід перереєстрації 
греко-католицького духовенства у Львівській області 
своєму керівництву, уповноважений Ради у справах 
РПЦ Вишневський констатував, що на кінець травня 
1946 р. зареєстровано лише 88 колишніх греко-като- 
лицьких священиків. Значна кількість з тих, що викли
калися архієпископом Макарієм, не з'являлися до ньо
го, посилаючись на різні об'єктивні причини (хвороба, 
труднощі пересування, отримання виклику з запізнен
ням тощо)11.

Якщо частина священнослужителів змушена була 
приєднатися до РПЦ, то релігійні громади греко-като
ликів лише в окремих випадках заявляли про бажання 
возз'єднатися з нею. Так, на кінець 1945 р. у Дрого
бицькій області зареєстровувалися як православні ли
ше 4 греко-католицькі громади із 658, у Тернопільській 
- З із 539, у Львівській - 2 із 522 12.

За підрахунками науковців Інституту історії Церкви 
у м.Львові на кінець 1947 р. лише 1124 із 2700 свяще
ників (саме стільки налічувала УГКЦ в 1941 р.) прий
няли православ'я. Зволікали з поверненням до правос
лав'я 312 парафій. Згідно інформації із Львівської об
ласті на вересень 1948 р. відмовилися перейти на пра
вослав'я 94 греко-католицьких священики, частина з 
лких перейшла до світського життя, частина - арешто
вана, інша частина - виїхала за межі області, а решта
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продовжували вести нелегальну релігійну діяльність 
Лише за 1946 р. в області удвічі скоротилася кількість 
діючих церков - до 269. Значна частина з них лише 
формально возз'єдналися з православ'ям - служби в 
них не відбувалися із-за відсутності необхідної кіль
кості православних священиків. У тих же населених 
пунктах, де залишилися проживати не возз'єднані гре- 
ко-католицькі священики, призначити нового, в силу 
опору вірних, було практично неможливо. Подібна 
картина спостерігалася в Закарпатській області, де 173 
парохи із 299 відмовилися залишити Греко-католицьку 
церкву навіть перед погрозою арешту і ув'язнення13.

Опір греко-католицького духовенства насильному 
оправославленню набирав як активних (відверті від
мови прийняти православ'я, агітація серед вірних), 
так і пасивних форм (офіційна відмова від своїх пара
фій та підпільна відправа церковних обрядів). Так 
звані "неприєднані" священики діяли в незареєстро- 
ваних церквах, яких нараховувалося в Галичині на 1 
квітня 1947 р. 337 одиниць (з них 260  перебувало у 
Львівсько-Тернопільській єпархії). Кількість свяще
ників, які не прийняли православ'я на цей же період 
складало 127 чоловік14. "Українську церкву загнано 
в катакомби,- писав о.І. Нагаєвський. - Скриті свяще
ники ночами хрестять дітей, вінчають молодих суп- 
ругів та уділюють хворим Найсвятіші Тайни, а по
мерлому кладуть на домовину груду землі, що над 
нею в укритті відправляє священик похоронний об
ряд. Католицька Єрархія, що діє в катакомбах, засто
сувала всі досвіди і практику первісної Християн
ської Церкви під час поганських переслідувань"15.

Надто повільні темпи оправославлення галицького 
краю, активізація дій невозз'єднаних священиків, опір 
парафіян, які визнавали лише своїх колишніх парохів і 
бойкотували православних священиків, особливо тур*

348



маловідомі імена, події, факти

бували ту групу колишніх греко-католицьких релігійних 
діячів, які одними з перших визнали православ'я і докла
ди чимало зусиль для його утвердження. Стурбованість 
станом справ висловили у своєму листі на ім'я уповнова
женого Ради у справах РПЦ по Львівській області від 5 
серпня 1949 р. протоієрей Василь Дреліх та диякон Гри
г о р ій  Балуш Св.П'ятницької церкви м.Львова, о.Юрій 
Ванчицький секретар Львівського кафедрального собору 
та о.Олексій Петришин настоятель Кузьмо-Дем'янів- 
ської церкви с.Стрептів Кам'яно-Бузького району Львів
ської обл. Автори листа стверджували, що єпархії Дрого
бицька і Станіславська є суто католицькими з малою 
кількістю православного духовенства. Не набагато від 
них відстала і Львівська. У колишній з єпархій є значна 
кількість невозз'єднаного духовенства . Головну причи
ну цього вони вбачали у відсутності чіткої і послідовної 
лінії з боку єпархіальних управлінь, особливо ж Львів
сько-Тернопільської єпархії. У контексті цього пропону
вали провести ряд кадрових змін, зокрема, увільнити з 
посади керуючого справами єпархіального управління 
протоієрея Юрика16.

Майже 5-річний досвід боротьби з залишками уні
атства в Західних областях України все більше переко
нував відповідальних посадових осіб, ієрархів РПЦ в 
тому, що возз'єднання греко-католиків Галичини з ро
сійським православ'ям носили більше формальний, 
ніж фактичний характер.

Таким чином, до 1950 р. радянський режим ліквіду
вав всі п'ять греко-католицьких єпархій і дві апостоль
ські адміністратори, ув'язнив всіх владик. Шляхом зас
тосування найрізноманітніших методів терору і на
сильства в ході ліквідації унії знищено чи переймено
вано на православні 3040 греко-католицьких парафій, 
2959 храмів, навернено до православ'я 1241 діяча релі
гійного культу. Припинено службу в 231 храмі, духо
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венство яких не погодилось на "возз’єднання" (всього 
590 чоловік). Ліквідовано Богословську греко-като- 
лицьку академію, дві семінарії, 9900 нижчих та 380 се- 
редніх греко-католицьких шкіл, 35 видавництв і 38 ча
сописів, 41 українську доброчинну організацію. Як 
гнізда "реакційно-націоналістичного духовенства " 
знищено 195 монастирів і чернечих осередків17. 1 2 3 4 * 6 7 8
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Вовк Я .О . (Київ)

СПРОБИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІЗАНТІЙСЬКОГО 
ОБРЯДУ НА ЗЕМЛЯХ ПОЛІССЯ ІПІДЛЯШШЯ 

(кінець 20-х - 30-ті рр. XX ст.)

У 1918 році, було проголошено незалежність Польщі. 
Новостворена держава отримала у спадок комплекс по
літичних, економічних, національних та конфесійних 
проблем. За Ризькою угодою 18 березня 1921 року Поль
ща дістала Холмщину, Підляшшя, Західну Волинь та За
хідне Полісся. Це було узаконено Радою амбасадорів у 
1923 році. Впродовж міжвоєнного періоду сучасні укра
їнські території, які одержали назву "східних кордонів", 
були важливим об'єктом проблеми національних та кон
фесійних меншин у польській державі. Друга Річ Поспо
лита була створена союзниками на колишніх територіях 
Російської імперії, Австро-Угорщини та Прусії, як тим-
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часова перехідна формальна держава. Прем'єр-міністп 
Італії у двадцятих роках Ф. Нітті писав, що "... тепе
рішня Польща ... впаде, коли відроджені Німеччина та 
Росія вирішать відновити свої історичні права"1.

Конфесійні меншини у II Речі Посполитій були, заз
вичай, водночас і національними меншинами. Зокре
ма, віруючими грекокатоликами були переважно укра
їнці. Грекокатолицька церква відрізнялась тим, що de 
jure вона не мала окремого від католицького костьолу 
законодавства. Хоча, de facto, церква діяла самостійно 
завдяки національній осібності.

Православна церква користувалась особливою ува
гою польської держави, як одна з найвпливовіших кон
фесійних меншин. Проблеми православ'я вважались 
складовою національної політики "східних кордонів", 
оскільки православні проживали, в основному, на цих 
територіях. Церква була одним з осередків інтегруван
ня непольського населення (українського, білорусько
го, російського) у польську державу, та, одночасно, бу
ферною зоною між Польщею та Радянською Росією. 
Поступово відбувалось відокремлення ППЦ від її цен
трального осередку в Москві. Процес завершився про
голошенням та визнанням автокефалії у 1925 році. У 
20-роках XX століття віруючі ППЦ складали близько 
14% населення держави. Серед них майже половину 
складали українці.

Згідно Конституції 1921 року, державною релігією 
у Польщі був католицизм. Динаміка відносин поль
ської держави та не католицьких меншин ускладнюва
лась. Активно впливала на державно-конфесійні відно
сини політика Ватикану. У лютому 1925 року, з метою 
урегулювання конфесійної ситуації у державі, був під
писаний конкордат між Польщею та Апостольською 
Столицею. З огляду на політичну ситуацію в Європі, 
можливо, на амбіції католицького кліру, папа римський
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дав згоду на організацію нового конфесійного утворен
ня - неоунії. Однією з офіційних причин впровадження 
неоунії у Польщі стала критична ситуація у двадцятих 
роках, коли понад 20 тисяч грекокатоликів (за іншими 
даними - до ЗО тис.) перейшли у православ'я2.

Створення неоунії стало кроком на шляху вирішен
ня проблеми державно-конфесійних відносин стосов
но населення, яке проживало на теперішніх землях Во
лині, Полісся, Холмщини та Підляшшя. Українськими3 
та польськими4 істориками 1923-1926 роки вважають
ся першим етапом неоунійного руху. Впроваджувалась 
церковнослов'янська мова з російською вимовою, що 
впливало не лише на духовний, але й на соціокультур- 
ний фактор українського населення.

У грудні 1923 року, папа римський погодився на 
створення у Польщі нового конфесійного утворення - 
католицької церкви східнослов'янського обряду (інша 
його назва - візантійського обряду), або неоунії. Ініціа
торами виступали представники вищої католицької іє
рархії папський нунцій у Варшаві А. Раттій, генерал 
єзуїтів В. Ледоховський та католицький єпископ Пшез- 
джецький5 .

Ватикан розробив та рекомендував інструкцію като
лицькому духовенству щодо поуніачення православ
них українців Польщі.- Інструкція забороняла робити 
зміни у існуючих православних обрядах. Ознакою но- 
воствореної конфесії було додання до традиційного ри
туалу служб молитви за папу Римського та уніатського 
єпископа. Неоуніатські священники одержали право 
вибору обряду богослужіння - православного або ла
тинського, а неоунія проголошувалась біритуалістич- 
ною конфесією6. Нова конфесія створювалась у межах 
православних парафій з метою подальшого покатоли
чення православних через "буферну" конфесію. Ос
кільки у новоствореному східному обряді бракувало
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священників, народжених у ньому та готових до дущ_ 
пастерської роботи, конгрегація доручила ординарієві 
латинської єпархії Підляшшя добирати до цієї праці 
священників та монахів латинського обряду. Парафія- 
ми нової церкви керували місцеві ординаріуші като
лицької церкви латинського обряду. Створенням пара
фій візантійського обряду активно зайнялись мона- 
шеські ордени єзуїтів, капуцинів, редемптористи. Гре- 
кокатолицькі ордени - базиліани та штундисти - теж 
направили своїх представників у відповідні місцевості 
для створення неоунійних парафій. Очолив церкву гре- 
кокатолицький єпископ Микола Чорнецький. Офіційно 
власного єпископа неоунії було призначено лише у 
1931 році 7.

"Католицький костьол буде користуватись у II Речі 
Посполитій повною свободою без різниці обрядів", - 
говорить І стаття конкордату, підписаного 10 лютого 
1925 року. Проте IX ст. чітко визначає які саме обряди 
входять до складу костьолу8. Незважаючи на те, що 
створення неоунії було санкціоновано папою рим
ським, у конкордаті не було згадано східносов'янський 
обряд поряд з латинським, грекокатолицьким та армян- 
ським. Польський уряд, користуючись тим, що конфе
сія не визнана (за конкордатом) папою, не видав офі
ційного документу про визнання її державою. Деякі 
польські дослідники вважають, що для створення като
лицького костьолу східного обряду взагалі не було 
юридичних підстав 9.

Остаточною метою при створенні візантійського об
ряду була Росія і православний схід, а східні кордони 
Польщі (тепер це землі Західної України) мала б бути 
"Перехідною країною" між католицьким заходом та 
православним сходом. У Римі вважалось, що для като
лицизму значно важливіше спробувати покатоличити 
багатомільйонну православну Росію ніж врегульовува
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ти міжконфесійні відносини II Речі Посполитої. Проте 
офіційною метою створення неоунійної церкви вважа
лось надання можливості повернутись до віри батьків 
тим грекокатоликам, які у процесі війни та політичних 
негараздів перейняли православ'я.

Зміна визнання на православ'я було спільною пробле
мою грекокатолицької та католицької церков Польщі. 
Особливого поширення оправославлення набуло ще у 
XIX столітті на Лемківщині, а після 1918 року конфлікт, 
за визначенням істориків, став "релігійною війною в го
рах"10. Внаслідок територіальної віддаленості від укра
їнських культурних центрів на Лемківщині поширилось 
москвофільство, яке виразилось у масовому переході на
селення у православ'я після 1926 року.

Певна частина католицького кліру вважала, що нео- 
унія була напівмірою у справі покатоличення правос
лавних, що необхідно було б відразу розпочати навер
нення правосланих у католицизм. Фактично церква 
східного обряду існувала, проте юридично не була виз
нана ані своїми творцями в Ватикані, ані польською 
державою. Зрештою, неоунія як складова східної полі
тики Риму, не виправдала мети створення та зазнала 
краху. Нову конфесію не прийняли православні вірую
чі, які, в основному, належали до національних мен
шин та сприйняли неоунію вороже. Не прийняла її і 
польська держава, інтересам якої протирічила політика 
Апостольської Столиці. 1 * 3

1  Зубачевский В.А. Геополитические планы Германии, Поль
ши, Советской России в период польско-советской войны 1920 го
да//Славяноведение, 1999, № 4, С. 41-49, С.42

L Torzecki Rz. Kwestia Ukrainska w Polsce w latach 1923-1929, 
wakow, 1989, 467 s., S. 320

3  Стоколос Н.Г. Неоунія як експеримент східної політики Ва-
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тикану в Польщі (1923-1939 рр.) // Український історичний »vn 
нал ЇУІЖ), 1999, № 4, С. 74-89, С. 77 ур'

£ Torzecki Rz. Kwestia Ukrainska w Polsce..., S. 319 
 ̂Пастернак Є. Нарис історії Холмщини і Підляшшя, Вінніпег 

- Торонто, 1989, С. 212-217
” Дєснов Н. Унія в історії та свідомості українського народу // 

Православний вісник, 1975, № 11, С. 31
'Bender R. I wojna swiatowa і Polska niepodlegla (1914-1939) // 

Crzescjanstwo w Polsce. Zarys przemian 1966-1979, Lublin, 590 s 
S.53Q

8  Konkordat zawarty pomiedzy Stolica Apostolska a Rzeczpospo- 
lita // Hisz Zb. J. II Rzeczpospolita. Historia ustroju і prawa polskiego 
(zrodla і materialy), Bialystok, 1994, S. 150; Dz. U. R. P., № 72, poz
501 о

9  Lubelski J. Problem unijny і rozwoj obrzadku wschodnio-slowi- 
anskiego w Polsce // Sprawy narodowosciowe 1933, № 2,3, Warsza
wa, S. 167-185, S. 184

Krochmal Anna Stosunki miedzywyznaniowe і miedzyobrzad- 
kowe w parafiach greckokatolickiej Diecezji Przemyskiej w latach 
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НАУКА, КУЛЬТУРА, ОСВІТА

Савчук В.О. (Кам’янець-Подільський)

УКРАЇНСЬКА ІН ТЕЛ ІГЕН Ц ІЯ У  
РОЗГОРТАННІ КРАЄЗНАВСТВА ДО БИ

н а ц і о н а л ь н о  - в и з в о л ь гіи х
ЗМ АГАНЬ

Як засвідчує історія, краєзнавчий рух в Україні XVI- 
II — початку XX ст. виступав одним із вагомих чинників 
збереження та розвитку вікових традицій, виховання по
ваги до материнської пісні. Без перебільшення можна за
явити, що саме краєзнавство з його цільовими націо
нальними устремліннями, патріотичними мотивами ста
ло підгрунтям на якому формувалася національна самос
відомість народу, творилася його самобутня культура. 
Все це рельєфно виявлялося у складний період історії 
боротьби за державну незалежність — часи національ
но-визвольних змагань. 1917— 1920 роки засвідчили не
бувалий потяг до вивчення і збереження пам’яток історії 
та культури, рідної мови та пісні.

Закономірно, що у цей період спостерігається вели
ка зацікавленість розвитком краєзнавства на різних 
рівнях —  як з боку держави, так і різних верств насе
лення. Здійснюється формування його наукових засад, 
відпрацьовуються напрямки історико-краєзнавчих по
шуків, які визначили зміст регіональних досліджень на 
Десятиліття. Скажімо, плани Комісії для видання істо
рично-географічного словника української землі Укра
їнської академії наук, що розпочала діяльність у лис
топаді 1918 року, реалізувалися тільки у 60— 70-х ро
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ках виданням багатотомної “Історії міст і сіл Україн. 
ської РСР”, аналогів якої і досі не знає світова практи
ка. У її написанні взяли участь близько 100 тисяч авто
рів1. Матеріали Комісії УАН для складання історично
го словника української мови визначили активність 
громадськості, яка наприкінці 90-х років завершилася 
прийняттям закону про мови в Україні. Праця Комісії з 
видання пам’яток мови, письменства, історії дала пош
товх розгортанню в Україні широкої пам’яткоохорон- 
ної роботи у 60— 80-х рр., сприяла пошуку методології 
та методики, фокусування уваги на загальнонаціональ
них пріоритетах, що були реалізовані в законотворчій 
діяльності з даної проблеми у нинішній час.

Зазначимо, що краєзнавчий рух в 1917— 1918 рр. із 
перших своїх кроків став спиратися на широку громад
ську ініціативу і підтримку. В ньому взяла участь наці
онально-свідома інтелігенція, насамперед із числа ві
домих учених, письменників, учительства. Саме це за
безпечило краєзнавству не лише широкий розвиток, 
але спрямовувало його потужності на виховання патрі
отизму до рідної землі, фокусувало увагу на необхід
ності формування української державності як першо
основи становлення національної культури, впровад
ження рідної мови.

На цій основі почали визначатися підходи у форму
ванні національних програм краєзнавчої діяльності. 
Однією із них було створення різноманітних за форма
ми організації історико-краєзнавчих формувань, у яких 
провідну роль відігравала українська інтелігенція, яка 
прагнула забезпечити піднесення національної самос
відомості народу, потяг до всього українського, що 
консолідувало націю навколо ідеї державності. Цьому 
підтвердженням є те, що першими академіками ново
утвореної Української академії наук у листопаді 1918 
року стали відомі вчені Д.І.Багалій, А.Ю.Кримський,
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п Смаль-Стоцький, М .І.Петров, П.А.Тутковський, 
r І.Вернадський, М.Т.Кащенко, С.П.Тимошенко, 
0  іЛевицький, М.І.Туган-Барановський, Ф.В.Таранов- 
ський, В.А.Косинський. З іншого боку, поява академії 
стала можливою завдяки наполегливості з боку націо
нально-свідомих кіл української інтелігенції, яка розці
нювала академію як першооснову ствердження дер
жавності, запоруку інтелектуального її відродження. 
Закономірно, що у Комісії по виробленню законопро
екту про Академію під головуванням В.І.Вернадського 
плідно працювали учені, котрі мали високий авторитет 
в українському суспільстві: професори Д.Багалій, 
М.Кащенко, О.Косоногов, А.Кримський, Г.Павлуць- 
кий, Є.Спекторанський, О.Сперанський, С.Тимошен- 
ко, Є.Тимченко, М.Туган-Барановський, П.Тутков- 
ський, О.Франкфурт2.

Про активну участь української інтелігенції у краєз
навчому русі в зазначений період засвідчує склад інс
титуцій УАН, зокрема Комісії історично-географічного 
словника української землі, яку очолив авторитетний 
учений-історик О.С.Грушевський. До Комісії ввійшли
О.Гермайзе, Є.Перфецький, К.Антонович, В.Абрамо- 
вич, В.Козловська, проф.В.Данилевич, І.Каманін, В.Ро- 
мановський, В.Щербина та ін. Ці діячі відіграли винят
ково важливу роль при реалізації різноманітних прог
рам історико-краєзнавчих досліджень продовж трива
лого часу. Цікавою була структура зазначеної Комісії, 
котра засвідчила крайовий принцип у розгортанні дос
ліджень, намагання перенести основну працю у регіо
ни України. Так підкомісія Історія Києва, наприклад, 
поділялася на: а) археологічний Київ —  В.Козловська; 
б) Київ домонгольської доби —  К.Антонович; в) Київ 
литовської доби —  І.Каманін; г) Київ російського пері
оду — В.Щербина. Історична географія Київщини —  
Л.Добровльський: повіти Київський, Канівський, Радо-
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мишльський, Васильківський; В.Щербина — повіти Чи
гиринський, Черкаський, Уманський, Сквирський; В.Аб
рамович — решта повітів. Історична географія Волині- 
південна Волинь —  І.Каманін; північна частина (Поліс
ся) тимчасово не вивчалася через відсутність необхідно
го фахівця. Галичина, Буковина, Угорська Україна__
Є.Перфецький; Полтавщина — О.Гермайзе: повіти Зін- 
ківський, Гадяцький, Лохвицький, Миргородський3. Зва
жаючи на те, що в Комісії не було спеціалістів з вивчен
ня інших регіонів, вирішено було звернутися за допомо
гою до Харківського та Кам’янецького університетів, 
щоб вони виділили необхідні наукові сили.

Зупиняючись на внеску української інтелігенції у 
розгортанні історико-краєзнавчих досліджень різних 
регіонів України, не можливо обійти діяльність Комісії 
з видання Біографічного Словника діячів українського 
народу й української землі. Для його створення перед
бачалося залучення широких кіл краєзнавців. Причому 
ця робота, як показала подальша доля, для багатьох із 
них визначила наукову зацікавленість на довгі роки 
краєзнавчої праці. У результаті колективного пошуку у 
цьому напрямку з’явився ряд оригінальних наукових 
робіт з історії української культури, повернуто було не
мало призабутих імен. Зауважимо, що ідея створення 
такого Словника була висунута ще у 90-х рр. XIX ст. 
гуртком молодих учених під керівництвом В.Б.Анто- 
новича та О.Я.Кониського, який довів цю працю до лі
тери “К”. На жаль, вона не була видрукувана. Матеріа
ли ж її склали добру основу для діяльності Комісії. 
Очолив Комісію акад.Д.І.Багалій. На керуючого пра
цею було запрошено відомого в українських колах фа
хівця В.Л.Модзалевського. Значимість праці Комісії 
засвідчило те, що до її складу ввійшли усі академіки, 
керуючі усіх академічних установ. Враховуючи обсяг 
та масштабність наміченого, до участі у Комісії було
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запрошено також проф.Граве, проф.Колубовського, 
К.Мельник-Антонович, Д.Щербаківського, В.Щерби- 
ну. З метою інтенсифікації роботи по складанню слов
ника, її було поділено між шістьма редакторами, які ко
ристувалися значним авторитетом у наукових колах. 
Для відділу діячів князівської доби, наприклад, редак
тором було обрано Н.І.Мірзу-Авак’янц; для відділу іс
торичних діячів литовсько-польської доби (від кінця 
XIV до середини ХУП) —  В.О.Романовського; для від
ділу історичних діячів від середини XVII до середини 
XVIII ст. (1764 —  для Лівобережжя, 1775 —  для Січі)
— редакторство доручено керуючому Комісії В.ЛМ од- 
залевському; для відділу історичних та культурних ді
ячів від середини XVIII ст. до 1917 року обрано 
ИЯ.Стебницького; для відділу письменників усіх діб
— П.І.Зайцева; для відділу митців усіх діб —  Ф.Л.Ерн- 
ста4. Вплив діяльності Комісії в розвитку регіональних 
досліджень та вклад місцевих краєзнавців-дослідників 
засвідчує те, що, наприклад, дослідники Кам’янецько- 
го Українського державного університету склали біог
рафічний словник діячів Поділля5 і передали його у 
Комісію, а для історичного словника української мови 
підготували 26600 карток6.

Схвалення широких кіл громадськості отримала 
звістка про початок діяльності Софійського комітету 
“для розгляду питань ремонту, реставрації та обсте
ження Софійського собору у Києві”, ініційований мит
рополитом Київським та Галицьким Антонієм. Поява 
Комітету засвідчила намагання поєднати у краєзнавчо
му русі досвід та знання професійних фахівців та кра- 
єзнавців-аматорів. Така спрямованість надовго визна
чила діяльність більшості інституцій Української ака
демії наук та вищих навчальних закладів у регіонах. 
Саме це і забезпечило успіх у діяльності краєзнавчих 
осередків і згаданого Софійського комітету, який очо
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лив професор Харківського університету Ф.І.Щміт 
Зазначений Комітет у практичній роботі спирався на 
ініціативність, досвід, високу професійність 
проф.Г.Г.Павлуцького, С.Б.Борисова, Д.П.Гордєєва
А.М.Грабаря, І.В.Моргилевського, проф.К.В.Широць- 
кого, Ф.Л.Ернста, М.Ф.Біляшівського, проф.Г.І.Нарбу- 
та, Д.М.Щербаківського, В.Л.Модзалевського, С.А.Гі- 
лярова, Г.Ф.Красицького, П.І.Голландського, В.А.Ось- 
мачка, В.Г.Леонтовича, С.А.Прокоф’єїва, О.О.Борин- 
ського7. Діяльність цього Кабінету забезпечила науко
вий підхід не тільки у збереженні Софійського собору, 
але у пам’яткоохоронній, реставраційній роботі у регі
онах України, визначивши це як магістральний напрям 
при виробленні перспектив у збереженні пам’яток іс
торії та культури у майбутньому. Зокрема такий досвід 
ліг в основу розробки законів про охорону пам’яток іс
торії та культури у середині 20-х рр. XX ст.

Не менш плідною була участь української інтеліген
ції і в інституції пам’яткоохоронного напрямку —  Ки
ївського археологічного інституту. Його фундаторами 
та активними працівниками у 1918 році стали А.Г.Але- 
шо, Д.В.Антонович, К.М.Антонович, М.Ф.Біляшів- 
ський, проф.О.С.Грушевський, проф.В.Ю.Данилевич, 
Л.П.Добровольський, І.М.Каманін, В.Е.Козловська, 
Ф.О.Колодій, проф.А.Ю.Кримський, Ор.І.Левицький, 
М.О.Макаренко, В.Л.Модзалевський, В.А.Шугаєв- 
ський, Д.М.Щербаківський8. Вони внесли вагомий 
вклад у розробку організаційних засад пам’яткоохо- 
ронної роботи, а головне, в стінах інституту розпочали 
підготовку кадрів, які в подальшому відіграли значну 
роль у збереженні національно-культурної спадщини 
українського народу.

Активність інтелігенції виявилася і в інших струк
турах історико-краєзнавчого спрямування. Скажімо, в 
Комітеті по заснуванню Національної бібліотеки Укра-
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їли, під головуванням В.І.Вернадського, працювали 
С.О.Єфремов, П.Г.Житецький, В.О.Кордт, 
проф.А.Ю.Кримський. Секретарем цього комітету був 
Є.Ю.Перфецький. Розроблені ними засади, згодом пе
ретворили Національну бібліотеку України в автори
тетний науковий заклад, який донині служить україн
ській науці та культурі.

Немало зусиль київська інтелігенція доклала для 
відновлення діяльності Українського Наукового това
риства, яке стало генератором багатьох державницьких 
та культурологічних ініціатив, що мало великий вплив 
у розгортанні краєзнавчих досліджень. Уже в березні 
1917 року воно поставило питання про відкриття у Ки
єві Українського народного університету. Зусилля іні
ціативної групи із 3—4 осіб призвели до того, що на 
вересень цього ж року уже біля трьох десятків україн
ських учених, найбільше із числа Українського науко
вого товариства, виявили бажання працювати у ньому. 
Про участь університету в краєзнавчій роботі засвідчує 
його Статут, в якому один із пунктів зазначав, що уні
верситет серед іншого утворює різнорідні освітні й до- 
помогові установи, як книгозбірні, кабінети, лаборато
рії, музеї й т.д.9 На час відкриття до університету було 
зараховано 1370 студентів1**. 22 листопада 1917 року в 
Києві відкрилася Українська академія мистецтв, Ста
тут якої був вироблений членом УНТ у Києві 
проф.Г.Г.Павлуцьким. Її викладачами стали відомі 
митці М.Бойчук (фреска та мозаїка), Ф.Бурачок (пей
заж), М.Жук (портрет), В.Кричевський (народне мис
тецтво, орнамент, архітектура), Ф.Кричевський (офорт, 
скульптура), О.Мурашко (жанр), Г.Нарбут (графіка)11.

Члени УНТ у Києві зініціювали скликання з’їзду 
природодослідників, оргкомітет якого розпочав працю
вати у травні 1918 року. Через складнощі політичного 
характеру з ’їзд не набрав кворуму і 3 серпня 1918 року
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відкрилася лише нарада природодослідників. Вона на
дала перевагу питанням організаційним, обмежилася 
лише обговоренням Проблем охорони природи та роз. 
робки української наукової термінології*2. Активну 
участь у її роботі взяли відомі діячі В.Вернадський
В.Талієв, Б.Лічков, М.Безбородько, С.Веселовський 
Г.Висоцький, С.Зіхман, С.Іванов, С.Корнієнко, В.Лу
жицький, Є.Малик, В.Ніколаєв, К.Осьмак, В.Різничен- 
ко, П.Тутковський, О.Фомін, М.Шарлемань, І.Щеголев 
О.Яната. Хоча нарада природодослідників обговорювала 
вузьке коло проблем, все ж вона не обійшла увагою пи
тань організації природничих досліджень та установ, 
розвитку музейної справи на Україні, ролі місцевих то
вариств та музеїв, вирішення проблем краєзнавства та 
охорони природи. По суті справи, це був перший збір 
краєзнавців України, який визначив коло найбільш гос
трих проблем, підходи до їх вирішення, наголосив на не
обхідності розширення громадської ініціативи у регіо
нах, формуванні інституцій на місцях. Ця думка прони
зувала напрямки діяльності Товариства студіювання 
мистецтв (Общества исследования искусств) під голову
ванням С.О.Гілярова, яке розпочало діяти у травні 1917 
року в Києві. За 1917— 1918 рік воно провело 40 відкри
тих засідань, на яких було заслухано близько 60 допові
дей з історії і теорії театру та музики, літератури та пое
зії, історії та теорії пластичних мистецтв, археології та 
музейної справи. Почесними членами товариства було 
обрано М.І.Петрова, М.Ф.Біляшівського, Г.Г.Павлуцько- 
го, проф. Віденського університету Йосипа Стржигов- 
ського. Однією із перших і резонансних акцій товарис
тва стало проведення циклу лекцій “Мистецтво та старо
вина Києва”, досить змістовними були виступи науков
ців Ф.Л.Ернста, К.В.Широцького, М.Ф.Біляшівського, 
Ф.І.Шміта, А.М.Грабаря, інженера І.В.Моргілевського, 
архітекторів П.І.Голландського, В.Г.Леонтовича,
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Г.Я.Стеллецького13.
Важливою рисою краєзнавчого руху зазначеного пе

ріоду стало меценатство. Воно виявлялося у різних ре
гіонах по різному і служило відповідним барометром 
ставлення суспільства до власної культури. Одночасно 
меценатство служило і ключем до розуміння чинників, 
що живили краєзнавство і краєзнавчі дослідження того 
періоду. Багато поціновувачів української старовини, 
української культури своїми доброчинними внесками 
доповнювали існуючі колекції музеїв, бібліотек. Чима
ло років, наприклад, збирав предмети української ста
ровини дослідник українських старожитностей, відо
мий учений із Петербургу В.О.Щавинський. Свою ко
лекцію він заповів Україні, яка після його трагічної за
гибелі збагатила Музей українського мистецтва у Киє
ві14. Багату колекцію етнографічних та антропологіч
них матеріалів, цінні документи заповів Україні відо
мий дослідник української історії та культури 
Ф.К.Вовк, з величезними труднощами їх було достав
лено в Україну його учнями та послідовниками15. Цін
ні експонати археологічного, мистецького, етнографіч
ного характеру із своєї Смілянської колекції передав 
Київському художньо-промисловому та науковому му
зею відомий поціновувач українських старожитностей 
О.О.Бобринський. Гобелен XVIH сторіччя цьому ж му
зею подарував П.І.Холодний. Львівський Національ
ний музей у 1918 році поповнився експонатами, пода
рованими К.Студинським, М.Дячком, Л.Шумським, 
П.Княжинським, А.Радомським, Ф.Ординським,
С.Ясеницьким, О.Калиничем, М.Заславським, А.По- 
лянським, І.Солухом, З.Шухевичем16. О.О.Батурин- 
ський із Чернігова подарував Чернігівському музею 
Б В.Тарновського надзвичайно цінний родинний архів, 
найдавніший документ якого було датовано 1607 ро
ком, а також власну бібліотеку із книгами XVII —  по

365



Історія України:

чатку XIX століття17.
У краєзнавчому русі доби національно-визвольних

змагань, завдяки дослідникам української історії та 
культури визначилися такі пріоритетні напрямки як 
музейне будівництво, пам’яткоохоронна робота та за
ходи по поверненню українських культурних ціннос
тей із Росії. Вони у тій чи іншій мірі пронизували ДІ
Я Л ЬН ІС ТЬ як Інституцій учених, так і об’єднань краєз- 
навців-аматорів. Без сумніву, що найголовнішу роль у 
реалізації цих завдань часу відігравала інтелігенція Ук
раїни. Зокрема, директор Київського художньо-про
мислового та наукового музею, учений-археолог, виз
наний мистецтвознавець М.Ф.Біляшівський активно 
відстоював ідею створення Національного музею Ук
раїни. З цього питання 15 липня 1918 року він звернув
ся з листом до міністра народної освіти М.П.Василен- 
ка, у якому палко закликав реалізувати ідею створення 
такого закладу для всієї України18. Цю пропозицію 
підтримав тогочасний уряд —  виділивши необхідні 
для цього кошти19. Завдяки енергії діяча із Житомира 
М.П.Кудрицького та директора місцевої гімназії
А.М.Якимахи, у цьому місті було відкрито музей міс
цевих старожитностей20. У переважній більшості іні
ціаторами створення місцевих музеїв виступили това
риства “Просвіта” та краєзнавчі організації. Так, у 
1918 році з ініціативи “Просвіт” було створено музеї v 
Хоролі, Лубнах Полтавської губернії21, Білій Церкві22, 
Черкасах*3. У жовтні 1918 року в Маріуполі організу
валося “Товариство вивчення місцевого краю й допо
моги розвиткові Маріупольського повітового земсько
го музею”, яке одним із основних завдань поставило 
музейне будівництво24. Влаштувати музей вирішило 
“Подільське товариство охорони культурно-історинчих 
пам’яток” у Вінниці25.

Отже, українська інтелігенція у період національно-
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визвольних змагань виступила активним організато
ром краєзнавчого руху. Вона вишукувала форми та ме
тоди його впливу на формування національної самосві
домості у широких кіл громадськості, виховання любо
ві та поваги до рідної землі на основі вивчення істо
ричного минулого, збереження багатих народних тра
дицій. В умовах гострого протиборства воєнного часу 
інтелігенція доклала чималих зусиль для розвитку му
зейного будівництва, збереження пам’яток історії та 
культури, розширення мережі освітніх та культурних 
установ як першооснови формування державної неза
лежності України.

* Тронько Петро. 70-річчя Українського комітету краєзнавства 
// Краєзнавство. —  Київ. —  1995. —  №1-4. —  С. 6 .

 ̂ Збірник праць комісії дня вироблення законопроекту про 
заснування Української академії наук у Києві. —  Київ, 1919. —
C.U.

~ Наше минуле. —  1918. —  №3. —  С. 170.
2 Там само. —  1919. —  №1/2. —  С. 170.
 ̂ Завальнюк О.М. Місто Кам’янець-Подільський —  універси” 

тетський центр Поділля (1918— 1920 рр.) II Поділля і Південно- 
Східна Волинь в роки визвольної війни українського народу середи" 
ни XVII ст. Матер. Всеукр. істор.-краєзн. наук.-практ. конфер. 19 ве“ 
ресня 1998 р. —  Стара Синява. —  С. 200-201.
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Інститут рукописів НБ України. —  Ф. X, спр. 200. — An* 1 
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J4 ЦДАВО України. —  Ф. 166, оп. 6 , спр. 955. —  Арк. 325
1 5  Народознавчі студії О.Г.Алеші // Народна творчість та ет

нографія. —  1990. —  №4. —  С. 21.
Наше минуле. —  1918. —  №2. —  С. 202.

J2 Там само. —  С. 204.
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Слепенюк Г.О. Музейна справа в період Української держа' 
ви гетьмана П.Скоропадського // Питання історії та культури. 36 
наук, праць Чернівецького національного університету 
ш.Ю.Федьковича. —  Чернівці, 2000. —  С. 418.

20 Наше минуле. —  1918. —  №2. —  С. 204.
2* Там само. —  №3. —  С. 185.
— Там само. —  №2. —  С. 205.
— Там само.
24 Там само. —  №3. —  С. 150.
2 '  Там само. —  №3. —  С. 205.

Каньоса А .М . (Кам’янець-Подільський)

ІСТОРИЧНе КРАЄЗНАВСТВО НА ПОДІЛЛІ: 
ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ 
(кінець 50-х — 80-і рр. XX ст.)

Аналізуючи наявну літературу, слід відзначити, що 
питання історії, теорії історичного краєзнавства, кон
кретних шляхів його розвитку в регіонах постійно пе
ребувало в полі зору дослідників. Причому, їх особли
ва увага приділялася визначенню предмету історично
го краєзнавства, його першорядних поточних і пер

спективних завдань. Зокрема, зазначений комплекс 
проблем знайшов своє відображення в ряді навчальних 
посібників, підготовлених російськими авторами, пуб
лікаціях провідних учених-істориків !.

Характерно, що при всьому розмаїтті думок і погля-
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дів вони розглядають історичне краєзнавство як один з 
пріоритетних напрямків розвитку історичної науки, 
який грунтується на комплексному дослідженні рідно
го краю, нерозривно пов’язаний з розв’язанням прак
тичних справ музейництва і пам’яткознавства, вели
кою та багатоплановою роботою по збереженню істо- 
рико-культурної спадщини. Подібні підходи певною 
мірою дали можливість розглядати історичне краєз
навство в його наукових, громадських і шкільних фор
мах, виробити чіткі критерії оцінки досягнутих резуль
татів.

Глибоке і всебічне осмислення досвіду українського 
краєзнавства пов’язане з іменем відомого вченого і ор
ганізатора науки академіка НАН України П.Т.Тронька, 
який своєю державною, громадською і науковою діяль
ністю сприяв його відродженню в кінці 50-х —  на по
чатку 60-х рр.

Як голова Головної редакційної колегії багатотомної 
“Історії міст і сіл Української РСР” він проаналізував 
науково-методичні, організаційні принципи видання, 
розглянув місце і роль у проведеній роботі науково- 
дослідних установ, вищих навчальних закладів, архі
вів, музеїв, бібліотек, дав відповідну оцінку внеску 
краєзнавчого активу 2.

У чисельних працях академіка наводяться норма
тивні документи, пов’язані з написанням літопису на
селених пунктів, витяги з протоколів засідань Головної 
редколегії, президії Академії наук України, Бюро відді
лення історії АН СРСР, відгуки на багатотомник зна
них українських і російських вчених. Все це визначає 
їх особливу цінність для дослідників історії краєзнавс
тва. У процесі опрацювання творчого доробку 
П.Т.Тронька не можна не звернути увагу на серію його 
пРаць, присвячених проблемам пам’яткознавства, збе
реження національної історико-культурної спадщини3.
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На особливу їх достовірність вказує хоча б той факт, щ0 
автор більше двадцяти років очолював Українське това
риство охорони пам’яток історії та культури, стояв біля 
витоків формування союзного та республіканського 
пам’яткоохоронного законодавства. Позитивно оцінюю
чи роботи П.Т.Тронька в даному напрямку водночас від
значимо, що йому, як і багатьом іншим дослідникам, не 
вдалося уникнути деяких недоліків. Йдеться насамперед 
про надмірну ідеалізацію пам’яток революційної слави, 
інших своєрідних символів радянської епохи.

Досягнутий рівень досліджень окремих напрямків 
історичного краєзнавства відкрив можливості для пуб
лікації узагальнюючих праць, які на широкій джерель
ній базі вивчали і аналізували його досвід, стан та зав
дання загалом 4. Ставши безперечним кроком вперед, 
значна частина краєзнавчих розвідок зосереджувалася 
здебільшого на діяльності науково-дослідних установ, 
краєзнавчих організацій у великих наукових і культур
них центрах, залишаючи поза увагою піднесення кра
єзнавчих досліджень у регіонах.

Дещо загальний характер носять також республі
канські і всесоюзні програми розвитку історичної нау
ки та історичного краєзнавства, розраховані на зацікав
лену участь у роботі установ системи Міністерства ос
віти і науки України, Міністерства культури і мистецтв 
України, Національної академії наук України, Всеукра
їнської спілки краєзнавців, Українського фонду культу
ри, Українського товариства охорони пам’яток історії 
та культури, інших громадських організацій. Навіть 
побіжне ознайомлення зі згаданими документами зас
відчує, що вони не сприяють розв’язанню нагальних 
проблем регіональних досліджень 5.

Аналогічним чином слід оцінювати монографію 
С.З.Заремби, побудовану на викладі офіційних матері
алів з ’їздів та пленумів Українського товариства охоро
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ни пам’яток історії та культури. У праці обсягом близь
ко 16 Д.а. нами виявлено не більше двох десятків окре
мих згадок про діяльність подільських краєзнавців і 
пам’яткоохоронців 6 .

Помітний поштовх у розробці проблем історії краєз
навства, узагальнення його досвіду на регіональному 
рівні пов’язаний з проведенням у 70— 80-х рр. всесо
юзних7, республіканських8 і, особливо, подільських 9 
регіональних конференцій.

Опубліковані в їх матеріалах тези доповідей і пові
домлень розкривають різноманітні аспекти історично
го краєзнавства. Зокрема, І.С.Винокур, В.С.Мазурик, 
Л.В.Баженов, С.КТуменюк, І.В.Гарнага, Л.Р.Кароева, 
А.Л.Зінченко оприлюднили результати своїх дослід
жень з історії подільського краєзнавства10.

Характерною їх рисою є спроба розкрити органічний 
зв’язок між зусиллями краєзнавців 20—30-х рр. і сучас
ними завданнями наукових і громадських краєзнавчих 
організацій, дати критичну оцінку тим, хто стояв у регі
оні біля витоків музейництва і пам’яткознавства.

Цінний досвід використання краєзнавчих матеріалів 
у навчально-виховній роботі серед студентів поділь
ських вузів знайшов своє відображення у публікаціях 
І.І.Зайця, С.О.Гусєва, І.С.Винокура, О.М.Завальнюка, 
М.Д.Римші, які послідовно й аргументовано довели 
виняткову цінність місцевих матеріалів у процесі вик
ладання курсів з археології, історії східних слов’ян, іс
торії України, краєзнавства тощо11. На жаль, стислість, 
притаманна матеріалам конференцій, дозволила зазна
ченим авторам розкрити основні форми і методи такої 
роботи лише фрагментарно.

Цілком очевидно, що загальна характеристика істо
ричного краєзнавства на Поділлі була б не повного без 
праць, спеціально присвячених питанням краєзнавчої 
роботи в школі. Останні відповідним чином порушува-
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лися у роботах П.А.Бурдейного, Л.П.Смоквиної 
О.М.Завальнюка, Т.П.Демиденко, С.М.Дмитрієва
В.І.Якубовського, Б.М.Кушніра. М.В.Нагорної, І.В.Ри
бака, В.О.Савчука, Т.І.Сурової *2.

Насичені обширним фактичним матеріалом, яскра
вими прикладами з досвіду окремих шкіл, вони водно
час акцентують увагу на основних пріоритетах нав
чально-виховної роботи, коли формування світогляд
них переконань виходило не із загальнолюдських цін
ностей, а з швцдкоминучих ідеологічних вимог. Так, у 
процесі роботи нами не виявлено жодної оригінальної 
праці, присвяченої використанню краєзнавчих знань 
для популяризації народної культури, сповнених гли
боким змістом звичаїв і обрядів, моральних принципів, 
вироблених минулими поколіннями.

Свій непересічний погляд на історію краєзнавства в 
подільському регіоні висловив у монографії “Краєз
навство на Поділлі: історія і сучасність” В.С.Прокоп- 
чук, який наукову діяльність органічно поєднує з прак
тичною роботою по організації краєзнавчого руху на 
Хмельниччині.

Оцінюючи зазначену працю, голова правління Все
української спілки краєзнавців академік НАН України 
П.Т.Тронько писав: “Робота над темою ще раз висвіт
лила недостатню наукову розробку даного питання: во
но розпорошене в часі, багатоманітних виданнях, но
сить подекуди оглядовий характер, нерідко публікації 
стосуються окремих сторін, відсутнє системне бачення 
процесу з його закономірностями, позитивними і нега
тивними сторонами. Поза увагою виявився пласт доку
ментів, що стосується періоду репресій проти краєз
навства, цілий ряд особливих фондів.

З цієї точки зору монографія В.С.Прокопчука має 
досить актуальний характер і є першою спробою після 
проголошення незалежності України системно і ком
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плексно, з урахуванням нових реалій і підходів до вис
вітлення минулого, оглянути майже 150-річну діяль
ність літописців Поділля —  порівняно великого і ціка
вого своєю історією регіону України”.

Подібна висока оцінка не здається нам перебільше
ною, оскільки вказана монографія написана на широ
кій джерельній базі з використанням матеріалів із цен
тральних, місцевих державних, відомчих поточних ар
хівів. Все це дало змогу автору ввести в науковий обіг 
цілий ряд маловідомих до цього часу імен і фактів, да
ти їм цілком обгрунтовану оцінку.

Вважаючи монографію В.С.Прокопчука як вдалу 
спробу висвітлення подільського краєзнавства від най
давніших часів до наших днів, не можемо не відзначи
ти, що 60— 70-і рр., в ситу зрозумілих причин, розгля
даються в ній лише побіжно.

Таким чином, аналіз наявної літератури переконує, 
що, незважаючи на її чисельність, в українській історі
ографії відсутні праці, де б комплексно розглядалася 
історія подільського краєзнавства за період трьох деся
тиріч, які передували проголошенню державної неза
лежності України. *

* Историческое краеведение [Учеб, пособие для ист. фак. пед 
ин-тов] /  В.Н.Ашурков, Д.В.Кацюба, Г.Н.Матюшин; под ред. 
Г.Н.Матюшина. - 2 -е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 
1980. - 192 с.; Историческое краеведение [Учеб, пособие для ист. 
фак. пед ин-тов] / Н.П.Милонов, В.Н.Ашурков, Г.Н.Матюшин, 
Д.В.Кацюба; под ред. канд. ист. наук Г.Н.Матюшина.- М.: Просве
щение, 1975. - 175 с.; Историческое краеведение. (Основные ис
точники изучения истории родного края): Пособие для студ. пед. 
вУзов / Н.П.Милонов, Ю.Ф.Кононов, М.Н.Черноморский, 
А.М.Разгон, А.С.Завадье; под ред. Н.П.Милонова. - М.: Просве
щение, 1969. - 319 с.; Кабанов П.И., Ушаков А.В. О советском ис
торическом краеведении // История СССР. - 1963. - №3. - С. 3-17; 
Лихачев Д.С. Земля родная. - М.: Просвещение, 1983. - 148 с.; Ли-
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хачев Д.С. Прошлое - будущему: Статьи и очерки. - Л.: Наука, Ле- 
нингр. отд-ние, 1985. - 575 с.; Севостьянов Г.Н. Историческая на
ука и перестройка: (Беседа с акад. Г.Н.Севостьяновым) // Полит 
самообразование. - 1989. - №4. - С. 54-57; Серебрянников В.В 
Карноухов В.А. Воспитывать историей // Военн.-ист. журн. - 1989*
- №7. - С. 41-49; Тихвинский С.Л. Состояние и задачи дальнейше
го развития исторического краеведния в СССР // Вопр. истории. -
1988. - №1. - С. 24-31; Тіхвінський С. Завдання історичного краєз
навства // Пам'ятки України. - 1988. - № 1 . - С. 52-53; Ушаков А.В 
Краеведение на службу советской исторической науке // Тр. НИИ 
музееведения. - 1961. - Вып. 2. - С. 3-32; Шмидт С.О. "Без любви 
к малой родине, к ее памятникам и природе невозможно почита
ние и родины большой": (О краеведении: Беседа с проф. 
С.О.Шмидтом) // Родина. - 1989. - №4. - С. 70-71; Шмидт С.О., 
Козлов В.Ф., Филимонов С.Б. Первый перелом / Беседу вел 
Ю.Лексин // Знание - сила. - 1989. - №11. - С. 66-75; Тронько П.Т. 
Летопись дружбы и братства (Из опыта создания "Истории горо
дов и сел Украинской ССР" в 26-ти томах). - К.: Наук, думка, 1981.
- 128 с.; Тронько П.Т. За наукову розробку історії міст і сіл Украї- 
ниської РСР // Комуніст України. - 1964. - №5. - С. 67-76; Тронь
ко П.Т. Великий літопис // Україна. - 1966. - №1. - С. 5-6; Тронько 
П.Т. Прошлое и настоящее Украины в истории ее городов и сел // 
Вопр. истории. - 1971. - №1. - С. 24-26; Тронько П.Т. Літопис ге
роїчної боротьби: (Про видання "Історії міст і сіл Української 
РСР") // Комуніст України. - 1972. - №11. - С. 63-7.

 ̂ Тронько П.Т. Летопись дружбы и братства (Из опыта созда
ния "Истории городов и сел Украинской ССР" в 26-ти томах). - К.: 
Наук, думка, 1981. - 128 с.; Тронько П.Т. За наукову розробку істо
рії міст і сіл Україниської РСР // Комуніст України. - 1964. - №5. - 
С. 67-76; Тронько П.Т. Великий літопис // Україна. - 1966. - №1. - 
С. 5-6; Тронько П.Т. Прошлое и настоящее Украины в истории ее 
городов и сел // Вопр. истории. - 1971. - №1. - С. 24-26; Тронько 
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ко Л.А. Друга Подільська історико-краєзнавча конференція // Укр. 
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1989. - С. 21-23; Баженов Л.В., Винокур І.С. Історичне краєзнавс
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лень. - К., 1989. - С. 48-50; Гарнага І.В. З історії Кам'янець-Поділь
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Нестуля 0 .0 .  (Полтава)

СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 
ОХОРОНИ ПАМЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ В 

РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1918—1919 рр.)

Жовтневе збройне повстання 1917 р. у Петрограді, в 
результаті якого було повалено Тимчасовий уряд та 
проголошено радянську владу в Росії, започаткувало 
нову епоху в історії її народів. Під керівництвом 
більшовицької партії вони стали на шлях будівництва 
соціалізму, який бачився його теоретикам суспільством, 
заснованим на принципах рівності і братерства, без 
експлуатації і пригноблення, з високим рівнем 
економічного розвитку та духовної досконалості 
громадян. Ці світлі ідеї захопили досить широкі кола 
пролетарських елементів міста і села, які підтримали 
радянську владу й сприяли її утвердженню на 
величезних обширах Росії та в її колишніх національних 
окраїнах. В грудні 1917 р. на І Всеукраїнському з’їзді Рад 
робітничих, солдатських і селянських депутатів у 
Харкові радянська влада була проголошена й на України. 
Щоправда, проіснувала вона тут недовго —  до березня 
1918 р., коли на запрошення Центральної Ради в Україну 
вступила 450-тисячна армія німців та австрійців. Однак, 
вже на початку 1919 р. більшість території України знову 
стала радянською. Як і в Радянській Росії, в ній 
проводились корінні перетворення в політичній, 
економічній та соціальній сферах. Значну увагу 
правляча більшовицька партія і радянська держава 
приділяли також питанням культурного будівництва, в 
тому числі проблемам збереження історико- культурної 
спадщини.

Теоретичне обгрунтування політики радянської влади 
Щодо культурних надбань минулих поколінь дав у своїх
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роботах В.І.Ленін. Викриваючи ідеологів Пролеткульт^ 
які заперечували значення історико-культурюу- 
спадщини в творенні нового суспільства, В.І.Ленін І 
промові на III Всеросійському з ’їзді комсомолу 2 жовтня 
1920 р. наголошував: «Пролетарська культура не є 
культура, що вискочила невідомо звідки, не є вигадка 
людей, які називають себе спеціалістами по 
пролетарській культурі. Все це цілковита нісенітниця 
Пролетарська культура повинна стати закономірним 
розвитком тих запасів знання, які людство виробило під 
гнітом капіталістичного суспільства, поміщицького 
суспільства, чиновницького суспільства»1. Водночас 
В.І.Ленін закликав критично підходити до засвоєння і 
використання пам’яток минулого, пропонуючи 
вирішувати ці завдання в контексті класових інтересів 
пролетаріату, зміцнення його диктатури, впливу 
ідеології більшовизму на широкий загал. «Ми з кожної 
національної культури, —  писав він, —  беремо тільки її 
демократичні і її соціалістичні елементи, беремо їх 
тільки і, безумовно, на противагу буржуазній культурі, 
буржуазному націоналізмові кожної нації»2.

Такі досить суперечливі теоретичні положення лідера 
більшовицької партії визначали політику і практику 
радянської влади в галузі охорони пам’яток історії і 
культури. Однак, в перші роки існування радянської 
влади в ній домінували конструктивні підходи до 
вирішення завдань збереження історико-культурної 
спадщини. Вже в листопаді 1917 р. при Наркоматі освіти 
РСФРР було утворено Петроградську колегію у справах 
музеїв і охорони пам’яток мистецтва і старовини, а в 
липні 1918 р. — відповідний відділ. В цей час в Росії 
почали діяти також місцеві пам’яткоохоронні органи. 
Уряд Радянської Росії видав ряд декретів, якими 
регулювались питання реєстрації, дослідження та 
охорони пам’яток історії і культури3.
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В кінці 1917 —  на початку 1918 рр.
пам’ятко охоронні заходи вживалися й органами 
радянської влади на території України. Так, фахівцям 
добре відома постанова Катеринославського 
губернського виконкому робітничо- селянських Рад 
«Про заходи охорони творів старовини, мистецтва і 
науки» від 26 лютого 1918 р. Нею повітові ради 
губернії зобов’язувалися взяти під охорону 
архітектурні та інші пам’ятки поміщицьких маєтків. 
На необхідності їх збереження наголошувалося й в 
резолюції з ’їзду Рад селянських депутатів 
Херсонщини, який відбувся на початку 1918 р.4. Ряд 
ревкомів і Рад Чернігівщини на початку 1918 р. 
оголосили історико-культурні цінності народним 
добром і взяли їх під свою опіку5.

В цей час продовжували діяльність і пам’яткоохо- 
ронні товариства. В лютому 1918 р., в Києві після за
хоплення міста радянськими військами, саме вони вис
тупили ініціаторами здійснення невідкладних пам’ят- 
коохоронних заходів. Зокрема, вже 19 лютого 1918 р. 
представники Київської губернської ученої архівної 
комісії, Російського археологічного товариства, Київ
ського товариства охорони пам’яток старовини і мис
тецтва, Товариства студіювання мистецтв приступили 
до обслідування і опису пошкоджених напередодні 
пам’яток архітектури Києво-Печерської Лаври®.

Розуміючи важливість і невідкладність відповідних 
робіт, рада Центрального комітету охорони пам”яток 
старовини і мистецтва в Україні (ЦКОПСІМУ) 21 лю
того 1918 р. ухвалила виявити пошкодження також й 
інших архітектурних пам’яток міста, створивши з цією 
метою комісію у складі Ф.Ернста, В.Матушевського, 
В.Кричевського, В.Обремського, Д.Щербаківського7. 
За короткий час комісія виконала доручення ради комі- 
ТетУ , стимулювавши, водночас, власників пам’яток до
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їх ремонту і реставрації. Зокрема, вже 1 березня 1918 
відбувся молебень з приводу початку ремонту в Міг 
хайлівському Золотоверхому соборі у Києві. Характеп 
но, що він проводився під доглядом губернського архі 
тектора9.

Результативною була й робота, створеної у відповід. 
ності до рішення ради ЦКОПСІМУ від 21 лютого 1918 р 
комісії у складі професорів Української Академії мис
тецтв М.Бойчука, В.Кричевського, О.Мурашка, Г.Нарбу- 
та та В.Козловської. їх зусиллями вдалося врятувати 
рештки збірки М.Терещенка, розгромленої напередодні 
червоноармійцями1

Позитивно оцінюючи заходи органів радянської вла
ди та громадськості, спрямовані на охорону історико- 
культурної спадщини, необхідно, водночас, наголосити 
на тому, що за відсутності на території Радянської Укра
їни державних пам’яткоохоронних структур, надзвичай
но складної військово-політичної обстановки в кінці 
1917 — на початку 1918 рр. вони не набули тут плано
мірного і систематичного характеру.

В зв’язку з цим, як тільки на початку січня 1919 р. ра
дянські війська, що наступали з території Росії, зайняли 
Харків, сюди прибув уповноважений відділу в справах 
музеїв і охорони пам’яток РСФРР А.Арсеньєв, який мав 
сприяти становленню державних пам’яткоохоронних ор
ганів в Україні. Під його керівництвом при губернському 
відділі народної освіти в січні 1919 р. були створені дві 
секції —  музейна та охорони пам’яток, які ставили за 
мету забезпечити збереження історико-культурних скар
бів Харківщини11.

Вже 23 січня 1919 р., через чотири дні після захоплен
ня радянськими військами Полтави, члени місцевого на
укового товариства також виступили з ініціативою ство
рення державних пам’яткоохоронних органів. «З огляду 
на бурхливі події, —  зазначалося в рішенні товариства,
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доручити президії скласти проект комітету охорони 
пам’яток, який би являв з себе рухливу інститутцію дер
жавного характеру, щоб урятувати пам’ятки, яким загро
жує нищення, і охороняти не тільки нерухомі, але й ру
хомі предмети від нищення»12. Відтак, органи радян
ської влади на Полтавщині спочатку запровадили посаду 
губернського комісара охорони пам’яток, на яку був 
призначений Г.Демочко, а згодом, — санкціонували при 
губвідділі народної освіти підвідділу культури та мис
тецтв з пам’яткоохоронною секцією при ньому. Спільно 
з Г.Демочко активно працювали К.Ляхович, К.Мощенко,
B. Ніколаєв, В.Щербаківський та ін.13 Характерно, що з 
самого початку своєї діяльності пам’яткоохоронці 
Полтавщини прагнули налагодити наукові та органі
заційні зв’язки зі своїми однодумцями в Харкові. Зок
рема, В.Щербаківський в кінці січня —  на початку 
лютого неодноразово звертався з такими пропозиція
ми до Ф.Ш міта14.

В міру того, як розширювалась територія, що контро
лювалась радянськими військами та органами влади, не
обхідність координації пам’яткоохоронних зусиль ство
рених на місцях відповідних державних структур, гро
мадськості ставала все більш очевидною. В зв’язку з цим 
27 січня 1919 р. на засіданні ради мистецтв завідуючий 
Всеукраїнським комітетом образотворчого мистецтва 
(ВУКОМІЗІС) при Наркоматі освіти України Б.Воль- 
ський запропонував створити Комітет охорони пам’яток 
мистецтва. 4 лютого відбулося його перше засідання. 
Очолив комітет молодий художник М.Дадикін, під керів
ництвом якого працювали досвідчені пам’яткоохоронці 
Ф.Шміт (завідувач музейною секцією), О.Федоровський 
(археологічною), В.Барвінський (архівно-бібліотечною),
C. Таранушенко (архітектурно-монументальною)15.

Спочатку комітет мав статус секції ВУКОМІЗІСу. Од
нак, як повідомив М.Дадикін 18 лютого 1919 р. на засі
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данні комітету, який на той час вже називався Всеукраїн 
ським (ВУКОПМИС), в зв’язку з реорганізацією коміте
ту мистецтв, йому надавались права самостійного відці! 
лу Наркомату освіти.

Основні завдання ВУКОПМИСу обгрунтовувались в 
розробленому Ф.Шмітом і затвердженому 7 лютого 1919 
р. на засіданні комітету «Проекті положення про Всеук
раїнський комітет охорони пам’яток мистецтва і старо
вини» та програмах діяльності окремих його секцій 
схвалених комітетом в лютому — на початку березня то
го ж року. У відповідності до цих важливіших програм
них документів, ВУКОПМИС мав забезпечити організа
цію реєстрації, охорони, дослідження та популяриза
ції пам’яток археології, архітектури, мистецтва, мо
нументальної скульптури, етнографії та архівно-біб
ліотечних, координувати і спрямовувати розбудову 
музейної мережі України, розробити основи її 
пам ’яткоохоронного законодавства. Окрім того, в 
програмі діяльності ВУКОПМИСУ визначались пер
шочергові заходи щодо охорони конкретних 
пам’яток, які найбільше потребували захисту.

Опорою ВУКОПМИСу на місцях мали стати гу
бернські та повітові копмиси. 18 лютого 1919 р. ВУ
КОПМИС затвердив детальну «Інструкцію губерн
ським та повітовим комітетам охорони пам’яток мис
тецтва і старовини», а 22 лютого —  пояснюючу за
писку до неї, де давались вказівки про структуру, 
штати, джерела фінансування, обов’язки, визнача
лись перспективні та першочергові завдання місце
вих пам’яткоохоронних органів*6.

Таким чином, відразу після створення ВУКОПМИ
Су провідними пам’яткоохоронцями Харкова була 
розроблена досить грунтовна програма його діяль
ності та її організаційного забезпечення. Однак, вже 
в другій половині березня 1919 р., в зв’язку з переїз
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дом установ Наркомату освіти УСРР до Києва, ВУ- 
їСОПМИС у Харкові припинив свою роботу. М. Дади- 
кін виїхав до нової столиці Радянської України для 
формування нового складу комітету.

На той час у Києві продовжував діяти відділ охорони 
пам’яток створеного ще за гетьманщини Головного уп
равління мистецтв та національної культури. У відповід
ності до розпорядження тимчасового представника Ро
бітничо-селянського уряду України в Києві М. Скрипни
ка, в середині березня 1919 р. до структури управління 
увійшов також відділ охорони пам’яток церковної 
старовини зліквідованого радянською владою Мініс
терства культів УНР. Як зазначалось в наказі комісара 
ГУМНК Ю.Мазуренка від 13 березня 1919 р., співробіт
ники секцій відділу мали погоджувати свою діяльність з 
Архівними управліннями, Книжковою палатою і відді
лом охорони пам’яток ГУМНК17.

Його співробітники і склали кістяк «київського 
складу» ВУКОПМИСу, який розпочав діяльність в 
кінці березня 1919 р. Зокрема, В.Модзалевський очо
лив архівний відділ комітету, Н.Полонська —  архео
логічний, М.Біляшівський —  музейний, Г.Луком- 
ський —  архітектурний. До роботи в комітеті були 
запрошені також досвідчені пам’яткоохоронці С.Гі- 
ляров, Ф.Ернст, Г.Красицький, В.Козловська, В.Ле- 
сючевський, Г.Стелецький та ін 18.

Ще раніше, в середині березня 1919 р., в Києві розпо
чала діяти архітектурна секція підвідділу по ліквідації 
майна релігійних установ (ПОЛІР) при колегії відділу 
соціального забезпечення губвиконкому. В ній працюва
ли відомі пам’яткоохоронці, мистецтвознавці, архітекто
ри В.Бібіков, І.Верпел, В.Лієр, І.Моргілевський, К.Піо- 
ро, С.Прокоф’єв, В.Уклейн, Л.Хижинський, СЯнушкев- 
ський. А очолював її Г.Лукомський, який забезпечував 
організаційний зв’язок секції з ВУКОПМИСом та коор
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динацію роботи обох пам’яткоохоронних структур 
Власне, архітектурний відділ ВУКОПМИСу зосередив 
свою увагу на охоронних заходах щодо так званої ци
вільної архітектури, а секція ПОЛЗРу — культової.

В травні 1919 р. ВУКОПМИС звернувся до Нар- 
комсоцзабезу з пропозицією створити подібні секції
—  художні —  «для наукового обстеження художньо- 
історичних пам’яток церковної старовини і передачі 
їх в ВУКОПМИС» і при інших губернських, а також 
повітових органах соцзабезпечення. При цьому пе
редбачалось, що «реєстрація, наукове обстеження, 
реставрація, господарський ремонт пам’яток архітек
тури та ін., видання результатів наукового обстежен
ня» буде проводитися за рахунок коштів з ліквідова
ного церковного майна, але за інструкціями і плана
ми ВУКОПМИСу. Ними мала керуватися й архітек
турна секція Всеукраїнської комісії по ліквідації релі
гійних установ. Однак, розгорнути роботу пам’яткоо
хоронних структур в системі органів соцзабезу в 
1919 р. не вдалося. Зрештою, і в Києві, як зазначалось 
в документах архітектурної секції ПОЛІРу, відбулося 
її об’єднання з відповідним відділом ВУКОПМИСу
—  «як персонально, так і кошторисними пропозиція
ми»19.

Усвідомлюючи важливість належного організацій
ного забезпечення справи охорони пам’яток, члени 
ВУКОПМИСу вже на своєму першому засіданні, яке 
відбулося 4 лютого 1919 р., ухвалили звернутися до 
органів радянської влади Полтавщини, Чернігівщи
ни, Катеринославщини з пропозицією вжити заходів 
до збереження історико-культурної спадщини. Того ж 
дня на засіданні ВУКОПМИСу було прийнято рішен
ня вдатися з відповідними клопотаннями до команду
вання радянських військ, які знаходились на підсту
пах до Києва. 28 лютого 1919 р. ВУКОПМИС ухва
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лив відрядити до Полтави З.Бірчанського для згурту
вання навколо програм комітету місцевих пам’яткоо- 
хоронців. Він також розіслав циркулярний лист усім 
виконкомам губернських рад, в якому наполягав на 
здійсненні вироблених ним заходів по охороні 
пам’яток і організації губкопмисів. Після доповіді 
МДадикіна відповідне рішення прийняв також НКО 
України20.

Вжиті заходи не залишилися без наслідків. Так, 
вже в кінці лютого 1919 р. розроблений членами Ук
раїнського наукового товариства дослідження та охо
рони пам’яток старовини та мистецтва на Полтавщи
ні проект структури та план роботи місцевого губ- 
копмису був схвалений на засіданні товариства та 
затверджений П олтавським губвиконкомом. 
Незабаром, 4 березня, відбулося засідання колегії 
підвідділу культури та мистецтва, яка ухвалила приз
начити головою комітету К. Ляховича, керівником му
зейно-археологічної секції М.Рудинського, а охорони 
пам’яток культури і мистецтва —  Г.Демочко. Важли
ву роль в діяльності губкопмису відігравала його ко
легія, до складу якої входили завідуючі Полтавських 
музеїв, архіву та центральної бібліотеки. У відповід
ності до «Положення про Полтавський губкопмис» 
Колегія також мала право кооптації до свого складу 
окремих фахівців, представників наукового товарис
тва, профспілки художників та наукових установ21.

З березня 1919 р. конституювався Харківський 
губкопмис. Під керівництвом С.Таранушенка в ньому 
працювали В.Татаринов (завідуючий археологічною 
секцією), П.Фомін (архітектурно-монументальною), 
Є.Іванов (архівно-бібліотечною), Я.Назаренко (сек
ретар)22. На Катеринославщині функції губернського 
пам’яткоохоронного органу були перекладені на сек
цію охорони археологічних, культурних і художніх
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цінностей (завідуючий М.ТрИПОЛЬСЬКИЙ), створену 
22 березня 1919 р. в структурі комітету образотвор
чих мистецтв23. В березні розпочав роботу також
Чернігівський губкопмис, В К В ІТ Н І ---  Одеський24 в
травні —  Волинський25. Таким чином, губкопмиси 
були створені в переважній більшості губерній Укра
їни.

Вже весною 1919 р. державні пам’яткоохоронні 
органи почали діяльність й в ряді повітових центрів 
Так, в березні Лебединський повітвиконком повідо
мив ВУКОПМИС, що у відповідності до його інс
трукцій при місцевому відділі народної ОСВІТИ коп- 
мис створено у складі Ю.Базавлука (завідуючий по- 
вітвно), Ю .Бразоль-Леонтьева (художник, голова ко
мітету й завідую чий його музейною секцією), 
М.Гальковського (завідуючий археологічною секці
єю), художників А.Єрофалова (архітектурною), В.Ба- 
завлука (етнографічною), М.Ліхачова (архівною26. 
На Полтавщині повіткопмис був створений у Кобе
ляцькому повіті27. На літо 1919 р. 12 повіткопмисів 
працювали на Чернігівщині28.

В ряді повітів пам’яткоохоронні функції виконува
ли секції мистецтв відділів народної освіти29. В Ро- 
менському повіті на Полтавщині їх взяли на себе чле
ни створеного в травні 1919 р. з ініціативи археолога 
М.Семенчика Товариства захисту пам’яток старови
ни та мистецтва30, в Конотопському повіті на Черні
гівщині - Товариства дослідження рідного краю3*.

Незважаючи на досить значні успіхи в розбудові 
системи державних пам’яткоохоронних органів, за
вершити цю роботу в 1919 р. не вдалося. Зокрема, во
ни не були створені в більшості повітових центрів. 
Досить значну роботу там проводили музеї, число 
яких в Україні в 1919 р. значно зросло. Однак, музеї, 
так само як і пам’яткоохоронні товариства, не мали ні
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адміністративних повноважень, ні належного фінан
сування для того, щоб взяти під свій догляд та забез
печити належну охорону усіх пам’яток історії та 
культури на місцях. Фінансову скруту відчували й 
державні пам’яткоохоронні структури. Значною мі
рою їх становлення стримувалось відсутністю, особ
ливо в повітах, підготовлених і досвідчених фахівців- 
пам’яткоохоронців. Разом з тим не можна не відзна
чити того очевидного факту, що зусиллями подвиж
ників збереження історико-культурної спадщини за 
підтримки органів влади в Радянській Україні були 
закладені основи державної системи охорони 
пам’яток культури. 1 * * * 5 6 * 8 * * 11

1 Ленін В.І. Завдання спілок молоді // Повн.зібр.творів. —  Т. 41.
— С.290.С
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Поші.збір.творів. —  Т. 24. —  С. 118.
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— 304 с.
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1957. —  С.757-758.
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Заремба С .З . (Київ)

ДО 10-ЛПТЯ ЦЕНТРУ ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА 
м НАН УКРАЇНИ ТА УТОПІК

Сьогодні в багатьох країнах світу існують пам’ят- 
коохоронні інституції, завданням яких є виявлення, 
вивчення, охорона пам’яток різних періодів, як рухо
мих, так і нерухомих. Наприклад, в сучасній Польщі 
діє Центральний науково-дослідний центр у Варшаві, 
а в кожному воєводстві наявні його філії. Мені осо
бисто, як директору Центру, випало ознайомитися з 
аналогічною установою в Єгипті. Тут усі дані про не
рухомі пам’ятки занесені до комп’ютера, де показано 
зовнішній вигляд пам’ятки, міститься історична до
відка, художня характеристика. Ця установа в Каїрі 
налічує близько 500 наукових і науково-дослідних 
співробітників. Для України також актуальною є 
проблема створення на базі сучасних інформаційних 
технологій банку даних про історико-культурну спад
щину України.

Важливим на сьогодні є розробка комплексних 
програм і методик виявлення та збереження історико- 
культурних пам’яток та об’єктів, а також впровад
ження сучасних методів комплексного дослідження 
багатопрофільних історико-культурних пам’яток.

На сьогодні розробка теоретико-методологічних і 
методичних основ вивчення, збереження, відновлен
ня та використання пам’яток історико-культурної 
спадщини України, зокрема, історико-культурних і 
природно-етнографічних комплексів й заповідних 
зон у містах також є нагальною потребою.

Ось чому 23 травня 1991 р. було створено Центр 
пам’яткознавства Академії наук УРСР і Українського
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товариства охорони пам’яток історії та культури в  
Постанові керівних органів названих інституцій заз
началося: “Президія Академії наук УРСР і Колегія 
Головної ради Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури відзначають, що завдан
ня відновлення історичної пам’яті народу, збережен
ня, дослідження і пропаганди пам’яток історії та ма
теріальної культури вимагають піднесення теорети- 
ко-методологічного рівня пам’яткознавства, вироб
лення сучасних наукових підходів до виявлення та 
визначення категорійсностї пам’яток, відновлення іс- 
торико-культурного середовища міста, розширення 
наукового співробітництва з провідними зарубіжни
ми центрами пам’яткознавства. Вирішення цих тео
ретичних і прикладних проблем потребує залучення 
вчених і спеціалістів високої кваліфікації, об’єднання 
зусиль академічної науки і громадськості” .

Центр фінансується НАН України, матеріальне за
безпечення, в тому числі приміщення для Центру, пок
ладається на Головну раду УТОППС. Ініціатором ство
рення Центру був академік, голова УТОПІК П.П.То- 
лочко, при активній підтримці Президії АН УРСР.

Центр видав більше ЗО наукових монографій, запо
чаткував наукові серії: “Часи козацькі”, “Пам’ятки 
полемічної літератури”, “Українці за межами рідної 
землі”, “Некрополі України”, а також “Історико-кра- 
єзнавчі довідники” (окремих регіонів).

Центр бере активну участь у розкопках і вивченні 
Січей Запорозьких, дослідив і провів реставрацію ба
гатьох некрополів, у  тому числі П ’ятницького (ко
зацького) в Кременці Тернопільської області, п ’ятьох 
русино-українських в Польщі, організував разом із 
Інститутом археології НАН України виставку 
пам’яток Трипільської культури у США (Вашингтон, 
Нью-Йорк).
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Важливим напрямком науково-дослідної і органі
заційної роботи Центру є проведення науково-теоре
тичних конференцій. Ним, разом з іншими установа
ми, проведено чотири Міжнародних і 6 Всеукраїн
ських конференцій (матеріали і тези видано).

Друкованим органом Центру є “Праці Центру 
пам’яткознавства” (в 2001 р. видано третій випуск), 
він є також співзасновником часопису “Київська ста
ровина”,

Співробітники Центру тісно співпрацюють з інши
ми творчими інституціями, науковими закладами, ву
зами, музеями, обласними організаціями УТОПІК.

Нині в Центрі функціонує чотири відділи: Відділ 
пам’яток історії; Відділ культурної спадщини; Відділ 
Церковного пам’яткознавства; Відділ пам’яток схід
ного регіону України (Харків, на громадських заса
дах). Активно функціонує Вчена рада Центру.

Директором Центру є доктор історичних наук, зас
лужений діяч науки і техніки України С.З.Заремба, 
заступником директора провідний науковий співро
бітник, кандидат історичних наук О.М.Титова, заві
дують відділами, окрім названих співробітників, док
тор політології О.В.Шуба, професор С.М.Куделко.

Вчена рада Центру складається із 18 чоловік, се
ред них два академіки, шість докторів наук, інші —  
кандидати наук. Запершу Центр нараховував ЗО —  35 
наукових співробітників, нині —  до 20-ти. Це 
пов’язано із фінансовими труднощами. Центр підго
тував трьох докторів наук, двох кандидатів.

Сьогодні відбувається процес національно-культур
ного відродження —  як складової частини відновлення 
української державності. Тому питання українського 
пам’яткознавства набули особливої актуалізації.
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Бєсєдіна Н.В. (Полтава)

ГРОМАДСЬКЕ МУЗЕЙНИЦТВО 
ЯК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ 

50-80-ті рр. X X  ст.

Загальна характеристика музейної мережі Полтавщи
ни була б неповною без необхідного осмислення місця і 
ролі в її формуванні і становленні громадських музеїв, 
діяльність яких в умовах сьогодення оцінюється досить 
неоднозначно. Очевидно, що виникає необхідність 
звільнити громадський рух за створення музеїв від тих 
численних ідеологічних нашарувань, яких воно набуло в 
60— 60-х рр., позбавити тих легенд, які супроводжували 
його протягом останніх чотирьох десятиріч XX ст.

Перший громадський музей в регіоні виник у 1948 р. 
з ініціативи вчителя географії І.Саєнка у восьмирічній 
школі с.Вовчик Лубенського району. Створена краєзнав
цями музейна кімната лише віддалено нагадувала му
зейний заклад1. Можливо, тому вона так і не увійшла до 
статистичних зведень, які характеризують початкові ета
пи становлення громадського музейництва в області.

Наприкінці 50-х — на початку 60-х рр. інтерес до гро
мадського музейництва з боку органів політичного ке
рівництва, державного управління значно зростає. Не 
останню роль відіграла в цьому нова ідеологічна наста
нова, закріплена в Програмі КПРС, схваленій XXII з’їз
дом партії в 1961 р. про те, що “по мірі просування на 
шляху до комунізму громадські форми зростатимуть в 
усіх сферах матеріального і духовного життя радянсько- 
гО народу”. Виходячи з висунутих вимог, одним із пер
ших стало запроваджувати громадські форми в культур
но-освітній роботі Міністерство культури України, яке 
своїм наказом від 5 червня 1957 р. зобов’язало обласні
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управління культури докласти всіх зусиль для створення 
(фузейних кімнат при клубах і будинках культури2. 12 
червня 1957 р. наказ Міністерства культури республіки 
практично без змін був продубльований Полтавським 
обласним управлінням культури. Одночасно з цим, дер
жавним музеям Полтавщини доручалось надавати прак
тичну допомогу ініціаторам створення таких музеїв і му
зейних кімнат3.

Всезростаючі показники кількості громадських музе
їв не могли приховати цілого ряду проблем, які тією чи 
іншою мірою супроводжували її діяльність. Наприклад, 
деякі музеї без необхідної підтримки з боку органів 
культури, районних та сільських рад розпадалися вже в 
перші місяці після свого відкриття. Це, зокрема, стосува
лося музеїв с.Маячка Новохворощинського району (за
раз — Новосанжарського), с.Кошманівки Машівського 
району, с.Харківці Лохвицького району4. У ряді випадків 
обласні державні музеї, прагнучи відзвітуватися за про
роблену роботу, виділяли на створення музею власні 
бюджетні кошти, передавали їм експонати основного і 
допоміжного фондів. Довідавшись про це, Обласне уп
равління культури зажадало від директорів державних 
музейних закладів припинити подібну практику, яка 
шкодила іншим важливим напрямкам музейної роботи5.

Намагаючись посилити відповідальність краєзнавчо
го активу, місцевих органів культури за зміст і якість екс
позицій самодіяльних музеїв, Міністерство культури Ук
раїни встановило порядок, згідно з яким новостворені 
музеї і музейні кімнати відкривалися лише після їх прий
няття уповноваженою комісією. Наприклад, 23 вересня 
1958 р. експозицію громадського музею “Карлівщина в 
минулому і тепер” при Карлівському районному бу
динку культури приймала комісія у складі наукового 
працівника Полтавського державного краєзнавчого 
музею Р.Ф.Гузій, представника Карлівського райкому
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партії І.Х.Тригуба, інспектора районного відділу куль 
тури О.І.Личака6.

У свою чергу Полтавське обласне управління куль
тури, проаналізувавши здобутки і прорахунки першого 
етапу становлення громадського музейництва, прий
шло до висновку щодо необхідності створення своє
рідного зразкового музею, якби він за своєю експози
ційною збиральницькою, екскурсійною, масовою ро
ботою міг би служити взірцем ДЛЯ ВСІХ ІН Ш И Х . Серед 
кращих було обрано Новоаврамівський громадський 
музей Хорольського району, на базі якого починаючи з
1963 р. стали регулярно проводитись різноманітні се
мінари, наради, стажування активу громадських музе
їв. Важливо, що Обласному управлінню культури вда
лося зацікавити питанням громадського музейництва 
Полтавський обком КП України і зокрема секретаря 
ОК КГГУ І.Т.Буланого, який відверто захопився цією 
справою і продовжував займатися нею як на партійній 
роботі, так і пізніше —  на посаді заступника Міністра 
культури України. З ініціативи І.Т.Буланого в січні
1964 р. експозицію Новоаврамівського музею оглянули 
члени бюро обкому партії і члени виконкому обласної 
Ради. їх думка була одностайна —  домогтися того, щоб 
усі інші музеї області працювали на такому ж високо
му рівні. Це було закріплено також у рішенні бюро об
кому КПУ, яке в лютому 1964 р. зобов’язало всі заці
кавлені обласні, районні організації та установи розро
бити і реалізувати комплекс заходів, пов’язаних із під
несенням громадського музейництва на якісно новий 
рівень7. 4 квітня 1964 р. питання про стан і заходи по 
поліпшенню роботи культурно-освітніх закладів об
ласті розглянула сесія обласної Ради. Своїм рішенням 
вона зобов’язала голів районних виконавчих комітетів, 
міськрад, сільрад систематично давати допомогу гр°" 
мадським музеям, надавши в їх розпорядження неоо-
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хідне приміщення, кошти на обладнання і устаткуван
ня8- Причому слід відзначити, що Полтавська область 
стала першою областю в республіці, в якій питання 
громадського музейництва розглядалися на сесії облас
ної Ради. У прийнятих документах у практичну пло
щину переводились завдання науково-методичної до
помоги самодіяльним музеям. Основний тягар цієї ро
боти взяв на себе Полтавський краєзнавчий музей, при 
якому на громадських засадах були створені методич
ний кабінет і науково-методична рада з роботи самоді
яльних музеїв.

Не залишилися осторонь від розв’язання проблем 
громадського музейництва і обласний відділ народної 
освіти. За його розпорядженням, починаючи з 1965 р., 
обласний інститут удосконалення вчителів увів у прак
тику проведення кущових семінарів учителів, під час 
яких на фаховому рівні розглядалися питання методи
ки краєзнавчої роботи, побудови музейної експозиції9.

У процесі своєї роботи краєзнавці широко викорис
товували ряд нормативних документів, розроблених 
управлінням музеїв і охорони пам’яток Міністерства 
культури України. Серед них: “Типове положення про 
народний музей”, “Інструкція про порядок підготовки 
і відкриття музеїв і виставок”, “План-пам’ятка збору 
матеріалів і створення експозицій”, які були розіслані в 
усі районні відділи культури, народної освіти, керівни
кам підприємств та установ, навчальних закладів, кол
госпів і радгоспів. Стала в нагоді зразкова програма 
постійно діючих семінарів з підвищення класифікації 
працівників громадських музеїв10. На її основі з жов
тня 1966 р. при Полтавському краєзнавчому музеї пра
цював постійно діючий п ’ятиденний семінар керівни
ків самодіяльних музеїв, розрахований на 35-годинну 
програму11.

Всіляко вдосконалюючи науково-методичні і органі
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заційні засади громадського музейництва, Міністерс
тво культури України докладало всіх зусиль для уза
гальнення і популяризації цінного досвіду, набутого в 
областях республіки, в т.ч. на Полтавщині. У 1966 п 
його колегія заслухала і обговорила питання про пози
тивний досвід створення в Полтавській області народ
них музеїв і керівництво ними Обласним управлінням 
культури. Позитивну оцінку отримала діяльність пол
тавчан і на засіданні колегії Міністерства культури 
СРСР 21 жовтня 1966 р. У прийнятій з цього приводу 
резолюції говорилося: “Схвалити досвід роботи Мініс
терства культури УРСР, зокрема Полтавського облас
ного управління культури по керівництву народними 
музеями і зобов’язати редакцію газети “Советская 
культура” широко висвітлити його на сторінках газе
ти” 12. У відповідності з прийнятими рекомендаціями 
15— 17 листопада 1966 р. з досвідом Полтавської об
ласті ознайомились представники інших областей рес
публіки, які відвідали громадські музеї, мали чимало 
корисних розмов в обласному виконавчому комітеті, 
обласному управлінні культури, обласному відділі на
родної освіти13. їх думка була одностайною —  досвід 
Полтавської області заслуговує на увагу і широке впро
вадження. Такої ж думки дотримувалось і вище полі
тичне керівництво України, яке своєю постановою від 
ЗО грудня 1966 р. доручило розповсюдити всі пов’яза
ні з цим матеріали в областях, містах, районах респуб
ліки14.

Перше, що привертало увагу в полтавському досві
ді, —  це динаміка процесу створення музеїв та музей
них кімнат, кількість яких поступально і стабільно 
зростала. Щоправда, своєрідні сплески спостерігають
ся напередодні 20-річчя Перемоги, 50-річчя Жовтня то
що.

Простежити це можна за таблицею 1
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Таблиця 1.

Музеї та музейні кімнати Полтавської області111

роки СТВОРЕНО ЗА РІК ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ

1957 1 1

1958 3 4

1959 2 6

1960 3 9

1961 10 19

1962 6 25

1963 27 52

1964 128 180

1965 125 305

1966 76 381

1967 148 529

1968 ЗО 559
1969 16 575
1970 20 595

Важливим етапом у громадському музейництві Пол
тавщини стало схвалення постанови Полтавського об
кому КПУ та виконкому обласної Ради від 23 червня 
1967 р. “Про створення історико-краєзнавчих музеїв у 
Районних центрах області” 1*. Характерно, що подібне

* Інколи в статистичній звітності спостерігаються певні розбіж
ності, що стосується кількості музеїв і музейних кімнат. Це ПОЯСНЮ
ЙСЯ тим, що в ряді випадків враховуються лише музеї і музейні 
кімнати, що стоять на обліку Міністерства культури України. В ін- 
щому ж враховуються і шкільні музеї. В даному випадку дисертант 
°Ріснтувався на музеї, що перебували на державному обліку.

401



Історія України:

рішення в масштабах республіки було схвалено вищим 
політичним керівництвом та урядом України лише в 
листопаді 1977 р .16

У першу половину 80-х рр. Полтавщина увійшла з 
найвищими показниками в сфері громадського му. 
зейництва. На 1 січня 1985 р. в області налічувалось 
514 музеїв. Причому стовідсотково були охоплені му
зейними закладами районні центри і центри сіль
ських Рад. Лише частково наближалися до Полтав
щини Черкаська, Донецька, Вінницька області17. Ра
зом із тим, кількісні показники не завжди відобража
ли стан такого непересічного явища як громадське 
музейництво. Як доводила практика, подекуди наявні 
результати досягалися штучним і невластивим шля
хом, йшли за рахунок якості експозицій, заорганізо
ваності і заформалізованості усієї роботи громад
ських музеїв. Ряд таких закладів існував лише на па
пері, вдало маніпулюючи звітністю.

Перші негативні симптоми цього вже проявлялися 
наприкінці 70-х рр., що констатували постанова секре
таріату обкому КПУ від 2 лютого 1978 р. “Про роботу 
громадських музеїв області”, а також відповідне рі
шення колегії Обласного управління культури та пре
зидії обкому профспілки працівників профспілки від 
17 лютого 1978 р. Як відзначалося, серйозні недоліки 
були виявлені в роботі громадських музеїв Гребінків- 
ського, Зіньківського, Котелевського, Лубенського, Пи- 
рятинського, Полтавського, Семенівського, Чутівсько- 
го районів18. На жаль, ужиті заходи носили частковий, 
половинчастий характер, у наслідок чого в громадсько
му музейництві стали помітніше виявлятися серйозні 
кризові явища. Вони супроводжувались істотним спа
дом громадського інтересу до самодіяльних музеїв, 
скороченням музейної мережі, відтоком від цієї справи 
краєзнавчого активу. Все це в 1989 р. була змушена
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констатувати Рада з музейного будівництва Міністерс
тва культури України. В її рекомендаціях по реоргані
зації діяльності музеїв на громадських засадах говори
лося: “...Організація і принципи діяльності громад
ських музеїв останній час не були позбавлені тих істот
них недоліків, які мали місце в інших галузях ідеоло
гічної роботи. Це зумовило створення невиправдано 
великої кількості музейних закладів, а також орієнта
цію на валові показники в основних напрямах їх робо
ти. Залишковий принцип в питаннях матеріально-тех
нічного забезпечення громадського музейного будів
ництва, відсутність державної звітності про роботу 
громадських музеїв призвели до кризового стану цієї 
важливої ділянки виховання, що проводиться в респуб
ліці, виявила понад 1 тис. громадських музейних зак
ладів, які фактично припинили своє існування. При
писки, перекручення в звітності, значну кількість музе
їв, які не мають оригінальних експонатів (тільки так 
званих ленінських —  1 тис.), тобто не можуть назива
тися музеями взагалі, і велику кількість закладів, що не 
мають умов для більш-менш нормального функціону
вання. Не кажучи вже про зміст пропагандистської ро
боти, облік та збереження колекцій, існуюче положен
ня дає підстави для висновку, що громадські засади в 
музейному будівництві в нинішньому варіанті вичер
пали себе як такі”19. Виходячи з рекомендацій Ради з 
музейного будівництва Міністерства культури України, 
відділ музеєзнавства Державного історичного музею 
України вніс пропозиції на колегію Міністерства куль
тури України, які передбачали:

1. Розробити і опублікувати в пресі для широкого 
обговорення новий проект положення про самодіяль
ний музей і з урахуванням висловлених зауважень 
внесли його на розгляд вищих органів державної влади 
та державного управління республіки.
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2. Вирішити питання про введення спецкурсів і 
факультативів у педагогічних вузах України.

3. Закінчити до кінця 1990 р. інвентаризацію гро
мадських музеїв республіки і впорядкувати відповідно 
до її наслідків їх мережу.

4. Протягом 1990— 1995 рр. провести роботу ц0 
перебудові експозицій громадських музеїв згідно з ре
зультатами нових наукових досліджень в галузі вітчиз
няної історії. Переглянути підходи до науково-освіт
ньої роботи, що здійснюється краєзнавчим активом20.

Подані пропозиції колегія Міністерства культури 
України розглянула 25 квітня 1990 р. У констатуючій 
частині її рішення відзначалося, що “ ...протягом остан
ніх двох років значна кількість громадських музеїв 
Вінницької, Ровенської, Полтавської областей припи
нили своє існування. У ряді громадських музеїв Кіро
воградської, Одеської, Закарпатської, Сумської, Хмель
ницької областей експозиції застарілі і потребують пе
ребудови. Громадські ради в багатьох музеях не фун
кціонують. Недостатньо надається методична допомо
га громадським музеям з боку обласних і республікан
ських методичних центрів, потребує вдосконалення 
“Типове положення про музей, що працює на громад
ських засадах”21. Спираючись на думку фахівців, Мі
ністерство культури України створило комплекс захо
дів, спрямований на те, щоб повернути громадському 
музейництву його первісний зміст і високе значення.

Опрацьовані і узагальнені документальні матеріали 
дають можливість зробити такі висновки:

—  громадське музейництво як форма музейної ро
боти, популяризації рухомих пам’яток історії та куль
тури у Російській імперії зародилося ще у XVIII ст., у 
радянський час свого особливого розвитку воно досяг
ле в 60—70-х рр.;

—  у другій половині 80-х рр. розгалужена мережа
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громадських музеїв поступово починає занепадати в 
наслідок зайвої заідеологізованості, заорганізованості 
діяльності таких культурно-освітніх закладів, винятко
во щільного партійно-державного керівництва;

— незважаючи на істотні недоліки і прорахунки, 
створення і функціонування громадських музеїв, відіг
рало важливу роль у пробудженні інтересу широких 
кіл населення регіону до власної історії і культури;

—  на сучасному етапі розвитку нашої держави 
система громадських музеїв потребує істотного рефор
мування, що передбачено нормативними документами 
вищих органів державного управління та місцевого са
моврядування Полтавщини. 1 * * 4

1 ДАЛО. - Ф.Р-7055, on. 1, сир. 609. - Арк. 162.
-  Там само. - Спр. 209. - Арк. 21.
- Там само. • Спр. 273. - Арк. 7
4 Там само. - Арк. 58

Там само.. - Арк. 77 
” Там само. - Арк. 43 
' Там само. - Арк. 164
~ ЦДАВО України. - Ф. 5116, оп. 10, спр. 285. - Арк. 158 
, ЛАПО. - Ф.Р-7055, on. 1, спр. 526. - Арк. 37-38 
„Ц Д А ВО  України. - Ф. 5116, оп. 10, спр. 285. - Арк. 158 
Ц  ДАЛО. - Ф.Р-4440, on. 1, спр. 278. - Арк. 7 
\І  ЦДАВО України. - Ф. 5116, оп. 10, спр. 285. - Арк. 148 

НА ПКМ. - Спр. 11-208. - Арк. 5 
14 Російський державний архів новітньої історії (далі - РДА- 

НІ). - ф. 17, оп. 136, спр. 2317. - Арк. 9
JІ  ДАЛО. - Ф.Р-7055, on. 1, спр. 696. - Арк. 1
16 Буланий І.Т., Явтушенко І.Г. Громадські музеї України: іс- 

торЦ^цосвід, проблеми. - К.: Мистецтво, 1979. - 197 с.
17 Поточний архів Науково-методичного кабінету музеєзнавс

тва Міністерства культури України. - Фонд статистичної звітності.
НА ПКМ. - Спр. 11-226. - Арк. 1-4 

1У Поточний архів Науково-методичного кабінету музеєзнавс
тва Міністерства культури України. - Фонд статистичної звітності.
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20 Там само.
21 Про стан музейного будівництва на громадських засадах та 

шляхи його вдосконалення. Постанова колегії Міністерства куль- 
тури Української РСР від 25 квітня 1990 р. - К., 1990. -6  с.

Бонь О.І. ( Канів)

КИЇВСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ 
У СТВОРЕННІ ТА РОЗГОРТАННІ ДІЯЛЬНОСТІ 

УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО МУЗЕЮ 
(20-30-ті рр. X X  ст.)

Українська інтелігенція, розбуджена боротьбою за 
українську національну державність 1917-1921 років, з 
великим піднесенням взялася за розбудову культури, 
збереження в тогочасних складних військово-політич
них умовах духовних і матеріальних надбань народів 
України. Київ, як найбільший науковий та культурний 
центр, відігравав виняткову роль у процесі національ- 
ного-культурного відродження. Значення Києва та ки
ївської наукової та мистецької інтелігенції ще більше 
зросло із створенням та розгортанням діяльності Укра
їнської академії наук.

Процеси в науково-мистецькому і загалом культур
ному житті України 1918— 1921 років не були одновек- 
торними. Поряд із зростанням наукових структур, ви
никненням значної кількості колективів та цілих мис
тецьких напрямків, мали місце і катастрофічний мате
ріальний стан науковців, і відсутність будь-якого фі- 
кансування академічних установ, і вороже ставлення 
різних органів влади до українських учених. Саме то
му, національна самосвідомість, справжній патріотизм 
рухав більшістю з них. Для того, щоб прислужитися
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рідному народові та розвою його культури, значна час
тина українців, що мешкали в Росії, передовсім у сто
лицях, переїхали до Києва. Серед них був і академік 
Всеукраїнської академії наук Олекса Петрович Но- 
вицький.

Чимало зусиль академік О.П.Новицький доклав для 
становлення та розгортання діяльності Українського 
театрального музею. Отримавши в спадок від мистець
кого об’єднання “Березіль” ряд оригінальних експона
тів та документів, він, разом з іншими ученими, у спів
праці з митцями, зміг створити на їх основі музей все
українського значення.

Варто вказати, що на території Російської імперії 
перші музейні установи, що висвітлювали історію те
атру, з ’явились на зламі XIX та XX століть. У Москві з 
1895 р. відомий меценат О.О.Бахрушин почав збирати 
театральну старовину, з яким Олекса Новицький, що 
жив тоді у Москві, неодноразово спілкувався. У 1913 
р. О.О.Бахрушин передав свою колекцію Російській 
академії наук, обумовивши право керувати нею для се
бе і своїх нащадків. Після революції збірка була перет
ворена на Державний театральний музей ім. О.О.Бах- 
рушина і значно збагатилась1.

Аналогічна збірка театральної старовини сформува
лась до революції і в північній столиці імперії. Прий
нявши на зберігання після 1917 р. кілька приватних ко
лекцій, вона отримала назву Музею академічних ленін
градських театрів. Музейні відділи функціонували і 
при Московському художньому театрі та інших уста
новах. Вже в пожовтневі часи театральні музеї з ’яви
лись у національних республіках. Зокрема окремий те
атральний музей в Тифлісі, відповідні відділи в Азер
байджанському і Татарському музеях.

Про необхідність утворення театрального музею в 
Україні говорилось у колах творчої інтелігенції ще в
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1908-1915 рр., але нічого реального в цій справі здій
снено не було. У 1912 р. тогочасний Київський худож
ньо-промисловий і науковий музей, плануючи органі
зацію відділу “Старий Київ”, передбачив і його окре
мий театральний розділ. Однак згаданий проект реалі
зувати не вдалося. У 1918 р. пропонувалось вже ство
рити окремий Театральний музей, що повинен був по
казати основні етапи становлення і розвитку україн
ського театру2. Та і ці плани здебільшого залишились 
на папері.

Перший театральний музей в Україні був створений 
при мистецькому об’єднанні “Березіль”. Велику роль в 
цьому відіграв відомий актор, режисер, театральний 
педагог В.С.Василько (Миляєв). Навчаючись у Київ
ському університеті, він працював в театрі М.К.Садов- 
ського3. Пізніше В.Василько згадував, що маючи цінні 
фото вистав М.Садовського, окремі театральні реквізи
ти, він вирішив збирати матеріали з історії українсько
го театру. Працюючи в трупах театрів ім. Т.Шевченка, 
“Кийдрамте” і “Березолі” (1922-1926 рр.), йому вдало
ся зібрати ряд унікальних матеріалів. ЗО січня 1923 р. 
на засіданні творчих студій “Березоля” В.Василько зап
ропонував створити перший в Україні театральний му
зей. Його підтримав керівник театру Лесь Курбас, інші 
колеги по сцені. Тоді ж була створена музейна комісія 
в складі В.Василька, Л.Гаккебуш, В.Гайворонського, 
О.Кононенко, О.Швачко, М.Савченко. Саме тому акто
ри театру “Березіль” вважали датою заснування теат
рального музею ЗО січня 1923 р., хоча на той час він не 
мав ні необхідних коштів, ні придатного приміщення. 
Варто зауважити, що А.В.Незвідський називає іншу 
дату створення музейної комісії при “Березолі” — сі
чень 1924 рА  Але перша версія здається нам більш ві
рогідною.

З самого початку на шляху створення музейної ко
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лекції виникли труднощі суб’єктивного характеру. Де
які актори “Березоля” вважали розпочату справу “реак
ційною” для такої новаторської установи як їх театр. 
Тому для поповнення музейної колекції, основу якої 
становили близько 800 речей, зібраних В.С.Васильком, 
на березольців було накладено “музейний податок” —  
по дві афіші, програми, листівки тощо (в п ’яти творчих 
майстернях “Березоля” працювало близько 250 акто
рів)5. Таким чином і було зібрано більшість експонатів. 
Так Л.Гаккебуш, А.Бучма та Л.Курбас передали музей
ній комісії ряд раритетних речей. На жаль, не дали ба
жаних результатів заклики до громадськості у вересні 
1923 р. в газеті “Більшовик”, журналах “Глобус” та 
“Барикади театру”6. Не підтримали ідеї створення му
зею і актори старої генерації, які зверхньо ставились 
до творчого об’єднання “Березіль”7. Виключення ста
новила М.КЗаньковецька, яка 7 вересня 1923 р. пода
рувала музеєві кілька власноручно вишитих театраль
них костюмів. Її приклад наслідувала Л.П.Ліницька, 
яка багато років працювала в трупах М.Кропивницько- 
го, П.Саксаганського, М.Садовського, Народному теат
рі в Києві. Вона подарувала і заповіла березольцям 
значну кількість експонатів. Останнє дозволило В.Ва- 
сильку і його однодумцям подати на суд громадськості 
першу виставку зібраних матеріалів з т. з. “Васильків
ської комірчини”8.

Підтримка ентузіастів з боку корифеїв української 
сцени сприяла зростанню довіри до їх самовідданої пра
ці. У 1924 р. щедрі пожертви майбутньому музеєві здій
снили Товариство народного театру і мистецтва, Київ
ський оперний театр, окремі колекціонери. Його фонди 
поповнили ескізи театральних вистав, негативи знімків 
І Карпенка-Карого тощо. Пішов на зустріч музейній ко
місії “Березоля” і Київський ГВК, який виділив для екс
позиції три кімнати у фойє колишнього театру Соловцо-
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ва (нині ім. І.Франка). Практично не маючи, коштів на 
устаткування, працівники музею все ж змогли скласти 
інвентарний опис. Зберігся документ від 12 травня 1925 
р., в якому на запит редактора збірника “Український му
зей” Ф.ЛЕрнста подаються відомості про театральний 
музей. Таким чином, на середину 20-х рр. музей налічу
вав вже близько 2500 експонатів. Зокрема, творчий шлях 
трупи М.Кропивницького висвітлювали 50 фото, негати
ви, різноманітні програми та афіші, трупи М.Садовсько- 
го —  281 негатив, 200 фото, друковані видання тощо. Не 
зважаючи на наявність цінних експонатів, на той час му
зей був відкритий лише для окремих відвідувачів. В.Ва- 
силько та Л.Гаккебуш висловлювали побажання відкри
ти експозицію для широкого загалу, виділити більш при
датне приміщення9.

У січні 1926 р. керівництво музеєм перейшло до їх 
найближчого помічника та однодумця В.Василька - 
О.І.Сердюка. Стурбованість останнього викликала доля 
експонатів у зв’язку з наступним переїздом “Березоля” 
до Харкова. Скориставшись порадою відомого історика 
літератури і театру Петра Івановича Рупіна, було виріше
но передати наявні документа і експоната до Всеукраїн
ської академії наук. Це відбулося 29 травня 1926 р., коли 
на двох підводах все майно музею перевезли до Музею 
українських діячів науки і мистецтва, де вони зберігали
ся майже рік під опікою його керівника академіка 
О.П.Новицького10. Для розробки конкретної програми 
розвитку музею за його дорученням П.І.Рулін восени 
1926 р. відвідав театральні музеї Москви та Ленінграду, 
уважно вивчивши набутий ними досвід.

Доцільно зауважити, що в установах 1-го Відділу ВУ- 
АН і до цього науковцями проводилась певна робота з 
дослідження питань театрознавства. У 1921 р. при Комі
сії для складання біографічного словника був виділений 
спеціальний працівник, що мав завданням опрацьовува
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ти історію театру. Відомості про драматургів, чиї твори 
були заборонені за царату, в 1925-1926 рр. збиралися Ко
місією для видання пам’яток новітнього мистецтва11. 
Однак окремої установи, де б ці матеріали зосереджува
лись і досліджувались в системі ВУАН не було. Нею і 
став Український театральний музей, заснований 14 
жовтня 1926 р.12. Він увійшов до складу ВУАН як окре
мий структурний підрозділ при Кафедрі українського 
мистецтва, очолюваній академіком Олексою Новицьким. 
Керувати музеєм йому доручено було на засіданні 1-го 
відділу ВУ\Н 23 грудня 1926 р.13. Як довідуємося з на
явних документів за 1926 р., єдину штатну посаду в му
зеї обіймав П.І.Рулін14.

О.П.Новицький, перш за все, намагався вирішити 
питання кадрового забезпечення музею, виділення для 
нього коштів та приміщення. Для цього він використо
вував можливості не лише ВУАН, а і місцевих органів 
влади. Так, у листі до доньки Марії Новицької від 10 
травня 1927 р. учений повідомляв, що в той день він 
був у голови Київського окрвиконкому Панаса Любчен- 
ка і “ ...добув 500 крб. на театральний музей (поки-що) 
тому, що далі сподіваюсь й на більше”. Крім того він 
виклопотав ще і 40 робітників для ремонту приміщення 
музею (п’ять просторих кімнат) в 24 корпусі Лаврського 
заповідника, де і були згодом розташовані обидва очолю
вані ним музеї — Український театральний музей та Му
зей українських діячів науки і мистецтва15.

Завдяки тривалій праці багатьох українців — учених, 
митців, особистим зусиллям Олекси Новицького, Петра 
Руліна 13 листопада 1927 р. відбулося відкриття му
зею16. Незабаром він отримав додатково дві штатні оди
ниці - науковця (з жовтня 1927 р.) та технічного праців
ника (з 1 січня 1928 р.). Маючи такий незначний штат та 
вкрай обмежені фінансові можливості, О.П.Новицький 
зі своїми однодумцями вирішував важливе коло науко-
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вих і просвітницьких завдань. Зокрема, буж  здійснені 
перші кроки по поверненню українських пам’яток з ар
хівів та бібліотек Москви, Ленінграду, інших союзних 
республік. Так П.І.Рулін офіційно звернувся до ВУАКу 3 
проханням клопотатись перед відповідними органами 
влади передати Українському театральному музею всю 
україніку, заборонені за царату п’єси українських авто
рів з колишніх фондів органів цензури’ 7.

Академік Олекса Новицький вже на початку існу
вання УТМ визначив його основні завдання. Останній, 
на його думку, повинен був зосереджувати пам’ятки та 
матеріали, потрібні для вивчення історії українського 
театру, а також, слідкуючи за сучасним театром, відоб
ражати здобутки кожного театрального сезону, окре
мих творчих колективів18. Таким чином, музей мав 
стати своєрідним центром театрознавчих досліджень. 
О.ГШовицький та його сподвижники планували, спи
раючись на вже зібрані матеріаж , розгорнути такі від
діли музею: український народний театр, релігійний 
театр українського середньовіччя, іноземна театральна 
культура в Україні з початку XIX ст. до 1917 р, теат
ральне мистецтво доби від “Наталки Полтавки” до 
1881 р., український побутовий театр (1881-1917), те
атр періоду революції з кількома підвідділами, театр у 
Галичині та еволюція театрального мистецтва у світі19. 
На жаль, повністю втіж ти  свої задуми з матеріальних, 
а пізніше й ідеологічних причин О.П.Новицькому не 
вдалося. Він вважав, що існування Українського теат
рального музею при Кафедрі українського мистецтва 
ВУАН, забезпечить високий науковий рівень його ро
боти, оскільки на той час театрознавство, як наука, ро
било ще свої перші кроки. На прохання О.П.Новицько- 
го відділ мистецтв НКО двічі звертався до державних 
театрів з пропозицією передавати всі матеріаж  про їх 
минуле і поточну працю до Українського театрального
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музею. Підтримав академіка і Головліт, розіславши до 
всіх окрлітів обіжника з наказом систематично переси
лати до музею театральні афіші. Але значна кількість 
українських театрів інертно ставилась до подібних ви
мог. Та й самі окрліти не показували в цьому напрямку 
належного прикладу. Стан справи значно покращився 
після відрядження керівничого Музею П.І.Руліна до 
театрів “Березіль”, ім. Т.Шевченка, Одеської держдра- 
ми, ім. М .Заньковецької і налагодження з ними особис
тих контактів О.П.Новицьким.

Допоміг академіку в поповненні збірок УТМ народ
ний комісаріат освіти УСРР, наказавши передати з 
Прилуцького музею унікальний Сокиринський вертеп 
з ляльками. Серед документів, переданих музеєві в той 
період, завдяки наполяганням академіка О.П.Новиць- 
кого, слід відзначити матеріали акторів В.П.Овчинни- 
кова, М.Заньковецької. Щедрі пожертви музеєві зроби
ли О.Т.Андрієвська, Г.І.Борисоглібська, В.С.Василько, 
М.К.Вороний, М.М.Старицька, Г.П.Юра та багато ін
ших. Музей українських діячів знайшов можливість 
виділити УТМ значну частину архіву М.П.Старицько- 
го20. Театр ім. І.Франка надіслав близько 600 негативів 
зі сценічного життя цього колективу, “Березіль” —  ма
кети декорацій, понад 140 негативів, фото, театри ім. 
М.Заньковецької, ім. Т.Шевченка, бібліотека ім. 
ВКП(б) у Києві, видавництво “Рух” та інші установи 
надали близько 600 видань драматичних творів. Від іс
торичного архіву О.П.Новицький через його директора 
В.В.Міяковського отримав 250 афіш21. Оригінальні 
пам’ятки, цікава за своїм змістом експозиція відразу 
привернули увагу широкої громадськості. Уже в 1928- 
1929 рр. музей відвідало 1322 особи, 70% з яких при
падало на екскурсії22. Не обійшли соєю увагою музей 
і фахівці. Так вертеп на основі його фондів досліджу
вав співробітник історичних установ Є.Марковський
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(пізніше заарештований у 1932 р.)23, матеріали пп0 
“Молодий театр” - Ю.Блохін. Результати роботи нау
ковців увійшли до виданого музеєм у 1929 р. перщ0г0 
“Річника Українського театрального музею’̂ 4.

У досліджуваний період штатними та позаштатними 
співробітниками музею було підготовлено і ряд інших 
праць. У 1927 р. було видано брошуру “Український те
атральний музей. Завданя і перспективи”. Вони опрацьо
вували різноманітні теми. П.І.Рулін протягом 1928 р. 
працював над редагуванням повного зібрання творів 
М.Кропивницького для серії українських класиків (вий
шли 1-3 томи). Крім того збирав матеріали для моногра
фії про український театр до 1881 р. та “Кропивницький 
як актор, драматург, режисер”. Позаштатний співробіт
ник Музею О.Г.Кисіль вивчав творчість К.Соленика та 
історію Київського театрального будинку25.

У контексті наукової роботи музею слід розглядати і 
розробку тематико-експозиційних планів ряду виставок. 
Так, у 1929 р. одна з таких виставок з приводу десятиріч
чя театру ім. Т.Шевченка була проведена в Дніпропет
ровську. У тому ж році в Києві у Палаці праці була роз
горнута виставка з приводу приїзду “Березоля”. Плану
валась академіком О.П.Новицьким і участь музею у вис
тавці східноєвропейського мистецтва в Берліні, де він 
мав певні контакти з мистецтвознавцями26.

Істотне розширення роботи музею поставило на по
рядок денний питання виділення додаткових фондових 
і експозиційних площ. Тому О.П.Новицький неоднора
зово піднімав перед Київським ОВК клопотання про 
подальший ремонт вже наданих приміщень. Завдяки 
цьому на початок 30-х років було завершено ремонт 
другого поверху лаврського корпусу. Це дозволило ака
деміку О.П.Новицькому розробити новий тематико- 
експозиційний план музею. Кімнати першого поверху 
він планував відвести для матеріалів, що висвітлювали
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історію театру до 1917 р., а на другому - драматичні, 
оперні та самодіяльні (за тогочасною термінологією 
робітничо-селянські) пожовтневого періоду27.

Загалом, завдяки авторитету, особистим зусиллям 
О.П.Новицького та подвижницькій праці його одно
думців найбільша збірка театральних пам’яток в Укра
їні налічувала близько 100000 одиниць зберігання. 
Найчисельнішу частину фондів музею становили афі
ші, програми, інші друковані матеріали (включаючи 
1926-1933 рр.)28. Окрему частину фондів Театрального 
музею становили рукописні матеріали. На вимогу пре
зидії В Ж Н  було складено “Список рукописних матері
алів, що їх посідає Театральний музей при ВУАН”, та 
надіслано до канцелярії ІІ-го Відділу В Ж Н  із супро
воджуючою запискою 4 грудня 1930 р.29.

Незважаючи на безперечні здобутки на рубежі 20- 
30-х рр., діяльність Українського театрального музею 
значно ускладнилась. Йшлося не лише про відсутність 
належного матеріально-технічного забезпечення його 
роботи, а, перш за все, про той ідеологічний тиск, який 
відчув він на собі з боку владних структур. Гасло “му
зеї не для експозиції речей, а для експозиції ідей”, про
паговане в той час, не залишало можливості існування 
Українського театрального музею у тому вигляді, яко
му його створив О.ГШовицький та його однодумці30. 
Змушені були підключитися до неї і працівники музею. 
З позиції сьогоднішнього дня сумне враження складає 
докладна (на 79 сторінок машинопису) записка П.І.Ру- 
ліна “Проблеми експозиції Театрального музею ВУ
АН”. У ній визначний фахівець був змушений прилюд
но визнати “відсутність класового підходу” в побудові 
експозиції музею, заявити, що його співробітники не 
змогли розкрити соціальні функції театру, які полягали 
в перетворенні його в “могутню зброю” класової бо
ротьби31. Подібна критична оцінка власної наукової і
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культурно-просвітницької діяльності так і не врятувала 
П.І.Руліна. У 1936 р. він був репресований (НД.По- 
лонська-Василенко вказує іншу дату - 1937 р.)3^ і по
мер на засланні в Магадані у 1940 р.

Хоча СШ.Новицький за своїм характером і був 
схильним до компромісів, різкого і безпідставного за
судження власної діяльності в галузі театрознавства 
від нього так і не дочекались. На початку 30-х рр. він 
відійшов від керівництва музеєм, який після цього пот
рапив у вкрай складну ситуацію. За пропозицією одно
го з відвертих прихильників “більшовицької” академії 
А.М.Дудника, сесія ВУ\Н в січні 1934 р. передала Ук
раїнський театральний музей Народному комісаріату 
освіти. Останнє призвело до того, що УТМ залишився 
без будь-якого бюджету та виразної підлеглості.

Разом з тим було б невірним вважати зусилля київ
ської наукової та мистецької інтелігенції даремними. 
Завдяки зусиллям ентузіастів, перш за все В.Василька, 
О.Новицького, П.Руліна, вдалося зберегти основні му
зейні колекції. На їх базі в повоєнні роки розгорнув 
свою діяльність Музей театрального, музичного і кіно
мистецтва України, який на сьогоднішній день налічує 
близько 200 тис. експонатів. 1 * 3 4

1 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва 
України (Далі - ЦЦАМЛМУ). - Ф. 90, on. 1, спр. 21. - Арк. 13.

-  Там само. - Арк. 28.
3 Рукописні фонди Інституту мистецтвознавства, фольклорне" 

тики та етнології (Далі - РФ ІМФЕ). - Ф. 14-кЗ, спр. 1. - Арк. 1-12; 
Василь Василько. З корифеями поруч // Вітчизна. -1978. - №3. - С.
199;,

4Незвідський А.В. Василь Василько: Нарис про життя та твор
чість. - Київ, 1981. - С. 32.

 ̂Василько-Миляєв В. Початок театрального музею на Україні 
/  Річник Українського театрального музею. / Під ред П.Руліна. -
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К„ 1929. - С. 194.
® Василько В.С. Театру віддане життя. - К., 1984. - С. 214-215. 
' РФ ІМФЕ. - Ф. 14-кЗ, спр. 1. - Арк. 43.
° Василько-Миляєв В. Початок театрального музею на Украї

н і...-С . 195.
9 РФ ІМФЕ. - Ф. 13-5, спр. 335. - Арк. 2-5.

Рулін П. Праця Українського театрального музею (1926- 
1929 рр.) /  Річник Українського театрального музею / Під ред. 
П.Руігіна. - К„ 1929. - С. 198.

JJ ЦДАМЛМУ. - Ф. 90, on. 1, спр. 13. - Арк. 1.
12 Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім.

B. І.Вернадського (Далі - IP НБУВ). - Ф. 279. - №907. - Арк. 38.
Там само. - Ф. 291. - №312. - Арк. 11 зв.

14 Полонська-Василенко Н. Українська академія наук. - Ч. 1. -
C. IL4.

Музей історії міста Києва (Далі - МІК). - ДК-10336. - Арк. 1. 
}° IP НБУВ. - Ф. 285. - №1605. - Арк. 1.
1' Науковий архів Інституту археології Національної академії 

наук України (Далі - НА ІА НАНУ). - Ф. ВУАК. - №95. - Арк. 68. 
I® IP НБУВ. - Ф. X.- №18718. - Арк. 2.
1" Рулін П. Український театральний музей. Завдання і пер

спективи. - К., 1927. - С. 17-18.
20 Там само. - Ф. X. - №18718. - Арк. 4.

205.
21 Рулін П. Праця Українського театрального музею... - С.

22 ІР НБУВ. - Ф. X. - №18718. - Арк. 6.
23 Полонська-Василенко Н. Українська академія наук. - Ч. 2. -

С. 168.
24 Ц ДАМЛМУ. - Ф. 90, on. 1, спр. 21. - Арк. 27.
25 ІР НБУВ. - Ф. X. - №18718. - Арк. 6.
2° ЦДАМЛМУ. - Ф. 90, on. 1, спр. 21. - Арк. 1.
21 ІР НБУВ. - Ф. X. - №18718. - Арк. 5.
2° ЦДАМЛМУ. - Ф. 90, on. 1, спр. 21. - Арк. 1.
2’  ІР НБУВ. - Ф. 285. - №1606. - додаток. - Арк. 1.
З® Міллер М. Доля українських археологів під советами / 

Збірник на пошану українських учених знищених 
большевицькою Москвою. - Записки НТШ. - T.CLXXIH. - Париж- 
Чикаго: Осередок праці Наукового товариства ім. ТШевченка в 
Чиадо, 1962.-С. 115.

31 ЦДАМЛМ. - Ф. 90, on. 1, спр. 21. - Арк. 9-18.
32 Полонська-Василенко Н.Д. Українська академія наук. - Ч. 2. 

-С. 179.
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Попович С.І. (Київ)

ЗАРОДЖЕННЯ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ 
В УКРАЇНІ:

(на матеріалах м. Києва)
(кін. XIX — поч. XX ст.)

На сучасному етапі відбуваються глибокі зміни у 
світовій економіці та міжнародних відносинах, які ви
являються у прискоренні процесів глобалізації, інтег
рації промислово-виробничої, торговельної діяльності, 
що призводить до розширення ділових контактів між 
різними державами та регіонами, посилення наукових 
і культурних зв’язків. Міжнародний туристичний біз
нес не може залишатися осторонь цих процесів і чут
ливо реагує на нові явища у світовому господарстві, 
пропонуючи свої послуги клієнтам під час ділових по
дорожей і поїздок. У таких умовах в останні десятиліт
тя XX ст. значного розвитку набув один із видів спеці
алізованого туризму -  “діловий” або, як ще його нази
вають, “конгресовий туризм”. До нього вдаються, як 
правило, ділові люди, які мають власний бізнес, нау
ковці, політики, фахівці, які займаються економічним 
прогнозуванням, розробляють нові наукові концепції. 
Більшу частину свого часу в поїздках вони витрачають 
на участь у роботі конгресів, конференцій, відвідують 
виставки, перебувають на ділових зустрічах. При тому 
вони вимагають високо комфортабельних умов перебу
вання під час своєї подорожі, які їм забезпечують ту
ристичні підприємства. Для потреб ділового туризму 
розбудовується спеціальна туристична інфраструкту
ра. Готелі для ділових людей-політиків, бізнесменів, 
учених -  мають елегантний фасад, комфортабельні но
мери, просторі зали для засідань, чудове технічне об
ладнання у вигляді комп’ютерів, механізмів для син
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хронного перекладу, сучасних засобів зв’язку. Обслу
говуючий персонал має спеціальний вишкіл, володіє 
кількома мовами тощо. Клієнти, як правило, забезпечу
ються культурно-розважальними програмами за їх ба
жанням. Останнім часом спостерігається спеціалізація 
туристичних компаній виключно на розвитку ділового 
туризму. Наприклад, у 1994 р. утворилася одна із най
більших туристичних компаній “Карлсон Ваюнлі тре- 
вел” із штаб-квартирою в Лондоні, яка володіє понад 4 
тис. роздрібних агентств у 125 країнах світу. Вона зо
середилася на впровадженні нових глобальних техно
логій на туристичному ринку ділового туризму різних 
країн1.

Окремі туристичні країни, де туризм є надзвичайно 
важливою статтею прибутків, починають віддавати 
пріоритет діловому туризму. Це, зокрема, стосується 
князівства Монако, яке з 80-х рр. XX ст. стає престиж
ним центром з’їздів, конгресів, виставок різного профі
лю. Тут збудовано сучасні конгресні і виставочні зали, 
реконструйовано готельну базу, яка нараховує 2247 но
мерів. 78% з них належить до найвищої категорії. У 1995 
р. Монако відвідали з діловою метою туристи з Франції, 
США, Великобританії, Німеччини та інших країні.

Отже, кінець XX - початок XXI ст. -  це, так би мо
вити, зоряний час ділового туризму, який завоював со
бі почесне місце у сфері туристичної діяльності. Але 
початковий період його розвитку сягає своїм корінням 
у минулі століття. Він тісно пов’язаний із зародженням 
підприємництва у промисловості, сільському госпо
дарстві, з розвитком торгівлі, коли виникає потреба у 
Демонстрації досягнень підприємств, промислових ви
робів і товарів, в обміні досвідом, налагодженні діло
вих зв’язків. З цією метою в Західній Європі почали 
влаштовуватись виставки, на які з ’їжджапися не тільки 
Ділові люди з різних місцевостей а й охочі познайоми
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тись з експонатами виставок. Ці поїздки являли собою 
паростки ділового туризму.

Перші виставки в Західній Європі були проведені у 
XVI ст. Спочатку вони були переважно місцеві. Згодом 
з розвитком економіки, освіти і культури виставки по
діляються на універсальні, що демонструють досяг
нення в усіх сферах економічного, наукового, техніч
ного та культурного життя; спеціалізовані, які охоплю
ють одну або кілька галузей промисловості, сільського 
господарства або мистецтва. Також розширюється їх 
територіальний статус -  міські, регіональні, загально
державні, а з формуванням світового капіталістичного 
ринку -  міжнародні.

Перші загальнонаціональні виставки в Європі від
булися в Лондоні -1 7 6 1 ,1 7 8 9  рр., у Мюнхені -  1788 р., 
міжнародні -  в Лондоні - 1851, Мюнхені -  1854, Амс
тердамі -  1883, Ніцці -  1884, Антверпені -  1885, Бар
селоні -  1888, Гамбурзі -  1889 р.3 Значення цих виста
вок важно переоцінити. Вони не тільки допомагали 
підприємцям проаналізувати шляхи розвитку тієї чи 
іншої галузі, вивчити вимоги ринків своєї та інших 
держав, торгівцям -  продемонструвати товари, зав’яза
ти ділові відносини з виробниками, а й також, ж  пра
вило, були подією в культурному житті країни. Нев
пинно зростало число відвідувачів, ж і  цікавились вис
тавками як “народним видовищем”. Не маючи ділових 
інтересів, вони переслідували головним чином пізна
вальну або розважальну мету, прибували на виставку з 
інших місцевостей , іноді затримуючись тут на весь 
час її функціонування. Саме ця частина відвідувачів 
фактично являла собою туристів. І ділові учасники 
виставок, і просто відвідувачі потребували обслугову
вання, що обумовило народження туристичного серві
су, розвиток ділового туризму в його початкових, при
мітивних формах.
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Вивчення документальних джерел з історії туризму 
в Україні дає змогу твердити, що зародження ділового 
туризму тут було пов’язане з тими ж процесами, які 
відбувалися в Західній Європі. Проте воно проходило 
значно пізніше і повільніше. Російська імперія до якої 
у XIX- на початку XX ст. входила і Україна, внаслідок 
цілого ряду причин значно пізніше стала на шлях капі
талістичного підприємництва, що позначилося і на 
розвитку ділових контактів в країні. Перша загально
національна виставка в Росії відбулася тільки у 1829 р., 
в Санкт-Петербурзі. Але після реформи 1861 р., коли 
соціально-економічні процеси помітно прискорились, 
російські та українські підприємства і ділові люди бе
руть участь у міжнародних виставках в Лондоні (1851- 
1862), Парижі (1867, 1890). Також виставки влаштову
ються всередині країни. Місцем їх проведення були 
зазвичай великі міста -  промислово-торговельні та 
культурні центри. Вони ж стали і осередками ділових, 
наукових та інших контактів, а також місцями розвит
ку ділового туризму, який щойно зароджувався.

Одним із таких визначних центрів був Київ, де зосе
реджувалися значні промислові підприємства, активно 
розвивалася торгівля, діяли банки і біржа. Саме в Киє
ві була заснована одна з перших капіталістичних моно
полій - синдикат цукрозаводчиків, який об’єднував 203 
із 224 цукрових заводів країни4. Для участі в його засі
даннях з ’їжджалися підприємці з України і Росії, а та
кож з-за кордону.

Початок потоку відвідувачів Києва з діловою метою 
поклали “Київські контракти” -  ярмарок, переведений 
з м. Дубна у 1797 р. Віїї проходив щороку на Подолі 
взимку, на Хрещенські свята і відігравав велику роль в 
економіці не тільки Києва, а й усієї України. Тут здій
снювалась оптова купівля-продаж ремісничих, про
мислових товарів, оформлялися різні кредитні операції
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(оренда, застава маєтків, грошові позики), а головне -  
укладалися контракти на майбутні поставки цукру, щ0 
йшов з України на експорт, Тому не дивно, що для 
участі в ярмарку в Київ прибували поміщики, цукроза- 
водчики, купці з усіх кінців України та Росії, а також 
ділки з-за кордону -  Австрії, Пруссії, Англії, Італії, Да
нії. Щорічно на ярмарок прибувало 10-15 тис. чоло
вік5. Проте система обслуговування прибулих на той 
час ще не склалася. Вони розміщувались в нечислен
них готелях, трактирах міста, в мебльованих номерах, 
орендували приміщення в житлових будинках, часто 
зазнаючи чималих труднощів з житлом і харчуванням. 
Контрактовий ярмарок був важливою подією в житті 
міста. Він приваблював до себе багатьох: до нього при
урочувались гастролі приїжджих театральних труп, ок
ремих музикантів і співаків, які давали концерти у Кон
трактовому домі, сюди приїздили як на свято поміщи
ки з інших міст зі своїми родинами, тут відбувалися на
родні гуляння, проводились важливі зустрічі. В цілому, 
ці щорічні відвідини Київських контрактів були прооб
разом майбутнього ділового туризму, підґрунтям для 
його виникнення.

Подальшим стимулом для розвитку ділових подоро
жей стали сільськогосподарські виставки, які організо
вувало Київське сільськогосподарське товариство. З 
1852 по 1883 р. їх відбулося 7 - у  1852, 1857, 1862, 
1867, 1871, 1880 і 1883 рр. Серед них найбільш знач
ною виявилася виставка 1883 р., яка мала загальноро- 
сійський характер. Її було розміщено не на Контракто
вій площі, а біля Михайлівського собору. Тут було 
цредставлено експонати з Київської, Подільської, Пол
тавської, Волинської, Воронезької, Бессарабської, 
Санкт-Петербурзької, Варшавської, Люблинської та ін
ших губерній, а також з Поволжя6. Виставка виклика
ла великий інтерес: з 28 серпня по 18 вересня її відві
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дало 56566 чоловік. Влаштовувались навіть численні 
екскурсії учнів7. Під час цієї виставки накреслились 
нові явища в обслуговуванні відвідувачів: було розроб
лено покажчик з планом розміщення павільйонів, який 
пропонувався прибулим, а також виділено спеціальних 
осіб, які давали пояснення в усіх відділах, тобто народ
жувалася служба екскурсоводів8.

З кожним роком зростали обсяги виставок, активізу
валися ділові контакти, зустрічі. Так, універсальна вис
тавка 1897 р. в Києві тривала понад три місяці, з 8 лип
ня по 14 жовтня. Вона розміщувалась на Троїцькій 
площі, займаючи 17 га, на яких було зведено 50 павіль
йонів. Виставка мала чотири відділи: сільськогоспо
дарський, промисловий, кустарно-промисловий і нау
ковий9. Під час роботи виставки відбулося декілька 
з’їздів фахівців в галузях садівництва, бджільництва, 
тваринництва, птахівництва, шовківництва, в яких взя
ли участь не тільки члени сільськогосподарських това
риств України, а й Росії10. Окрім того, багато було при
їжджих на виставку з пізнавальною метою. Це видно 
хоча б з того, що загальне число відвідувачів виставки 
становило 202268 чоловік, в той час як чисельність жи
телів Києва за переписом 1897 р. сягала тільки понад 
267 тис.11 Зрозуміло, що в таких умовах гостро поста
вало питання про обслуговування приїжджих, забезпе
чення їх принаймні житлом. Туристичних фірм, які б 
узяли на себе ці клопоти, ще не існувало. Але до спра
ви підключилися київські готелі, ресторани. Як видно 
з каталогу виставки, прибулим пропонувалися готелі І 
класу “Континенталь”, “Гранд-Отель”, “Європейська”. 
В “Континенталі” було ангажовано 32 апартаменти з 
усіма вигодами та 100 комфортабельно обладнаних но
мерів. В ресторанах пропонувалися сніданки, обіди, 
вечері12. Для охочих по павільйонах проводились екс
курсії, у суботу і неділю влаштовувались симфонічні
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концерти, працював спеціальний виставочний трам
вай13. Отже, були в наявності майже всі компоненти ді
лової туристичної подорожі, тобто ВИН ИКЛИ передумо
ви для створення туристичних фірм, які б працювали у 
діловій сфері.

Тут слід зазначити, що на кінець XIX ст. в Україні 
уже почали виникати перші туристичні об’єднання та 
організації. Так, 15 січня 1890 р. було засновано Крим
ський гірський клуб, але основні напрями його діяль
ності не йшли далі досліджень з краєзнавства та роз
витку туристських подорожей по Криму. Дещо актив
ніше йшов процес створення туристичних товариств 
на західноукраїнських землях. Галицьке товариство 
“Чорногора”, що виникло у 1910 р., підтримувало тіс
ні контакти з Українським карпатським товариством і 
польським Татшанським товариством, які розвивали 
туристичний бізнес. Зароджувався комерційний інте
рес у сфері ділового туризму і в Києві, який став міс
цем проведення найбільш престижної в Російській ім
перії Всеросійської виставки 1913 року. Вона ставила 
своїм завданням “представити успіхи, яких досягнуто 
в галузі фабрично-заводського виробництва, промис
ловості, торгівлі, сільського господарства і сільсько
господарської промисловості, науки, народного здо
ров’я, земського і міського благоустрою, художеств і 
мистецтв”14. Але не тільки цю мету переслідували ор
ганізатори виставки. Міська управа, даючи згоду на її 
проведення в Києві, сподівалася отримати великі ко
мерційні прибутки, насамперед, від учасників вистав
ки і її відвідувачів-туристів. При чому, цей термін уже 
знайшов широке застосування в організаційних доку
ментах і пресі. Журнал “Вестник Всероссийской выс
тавки 1913 г. в Киеве”, який інформував громадськість 
про хід підготовчих робіт, писав: “Щоб уявити ті бла
га, які обіцяє Києву виставка, потрібно зробити міні-
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дальний підрахунок тієї кількості іноземних туристів, 
які приїдуть у Київ на виставку... Хай кожний прибу
лий, візьмемо мінімум, витратить за час перебування у 
місті в середньому 100 крб., і ми одержимо -  до 4 млн. 
крб.15 Далі в журналі робилися підрахунки можливих 
прибутків від туристів з 60-ти губерній Європейської 
Росії (по 1 тис. чоловік з кожної) і виходило, що у міс
то буде привезено до 7-8 млн. крб. Окрім того, будуть 
отримані доходи від проживання і харчування прибу
лих, закупівлі ними товарів на місцевих складах, від 
перевезення пасажирів залізницею16. Як бачимо, це 
був суто комерційний підхід, яким керуються і сучасні 
фірми та туристичні компанії.

Всеросійська виставка у Києві діяла з 20 травня по 
1 жовтня 1913 р. і відзначалася небаченою до того 
грандіозністю. Вона мала 34 відділи, які розміщува
лись у 77 павільйонах на Троїцькій площі. На значно 
вищому, ніж раніше, рівні було налагоджено обслуго
вування: прибулих приймали всі готелі міста, тобто 72, 
в тому числі 6 готелів І класу, їм заброньовано мебльо
вані кімнати по 29 адресах; при виставці діяло квар
тирне бюро, яке приймало замовлення, на квартири 
поштою або телеграфом17. Добре було організовано 
рекламу й екскурсії для огляду експонатів, для чого 
створено спеціальне екскурсбюро. Для тих, хто прибу
вав на екскурсії здалеку, надавалися приміщення у 
шкільних та інших будівлях. Для екскурсантів було 
відкрито дешеву їдальню-чайну, де обід коштував не 
дорожче 20 коп.18 Виставка 1913 р. в Києві сприяла 
розвитку ділового туризму в Україні. При ній відбула
ся ціла низка науково-громадських з ’їздів: кооператив
ний, в якому взяли участь 1500 чоловік, з ’їзди діячів 
взаємострахування, прикладної ентомології, сільсько
господарський, де були присутні 1000 чол., з ’їзд місь
ких представників та багато інших19. Окрім того, вона
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поклала початок в Україні масовому, внутрішньому Та 
іноземному туризму. Число відвідувачів виставки за 
час роботи досягло близько 1 млн. чол., які представля
ли різні верстви населення майже з усіх губерній Євро
пейської Росії. Фактично вони були туристами. Відома 
англійська туристична фірма “Агентство Кук” також 
надіслала замовлення на участь у виставці 40 тис. ту- 
ристів-іноземців20.

Ми так детально зупинилися на роботі виставок то
му, що вони наочно ілюструють етапи становлення 
внутрішнього туризму і зокрема його спеціалізованого 
виду -  ділового туризму. Проте не тільки виставку за
лучали у Київ ділових відвідувачів -  туристів. У кінці 
XIX - на початку XX ст. Київ перетворився на визнач
ний центр, де здійснювались ділові та наукові контак
ти. З 1861 р. тут проходили з ’їзди дослідників природи 
місцевого значення. Окрім того, у 1871 р. відбувся 3-й 
загальноросійський з ’їзд, у 1898 р. -  10-й.21 Для учас
ників влаштовувались геологічні екскурсії на паропла
ві у Канів, проводились пізнавальні екскурсії у Києво- 
Печерську лавру, в Софійський собор та до інші 
пам’яток старовини22.

Значний резонанс мали проведені в Києві археоло
гічні з ’їзди вчених, а також діячів освіти, вчителів. За 
числом учасників з ’їзди поступалися виставкам, але на 
них прибували представники освічених і досить за
можних верств, які потребували комфортабельних 
умов проживання, а також кваліфікованого екскурсій
ного обслуговування, що створювало перспективи для 
появи туристичних підприємств, які б працювали для 
забезпечення потреб туристів.
‘ Отже, зародження ділового туризму в Україні, як і в 
інших країнах Європи, було безпосередньо пов’язане з 
розвитком капіталістичного підприємництва, форму
ванням капіталістичного ринку, піднесенням культури
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і науки. Оскільки ці процеси в Україні проходили піз
ніше, в такій же мірі затримувалось становлення діло
вого туризму. Проте, уже на початку XX ст. в Києві - 
визначному економічному, науковому і культурному 
центрі - існували всі передумови для розвитку ділово
го туризму, складалися його основні компоненти і ри
си, а також відкривалися величезні перспективи. На 
жаль, вони були перервані першою світовою війною, 
революцією, а далі - змінами усієї соціально-економіч
ної системи.
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МОВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: 
ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ

Глибокий та всебічний аналіз літератури свідчить, 
що питання мовної політики в Україні постійно знахо
дилися в полі зору як вітчизняних, так і зарубіжних 
дослідників. При цьому необхідно відзначити певні 
тенденції, що мали місце у літературі 60— 80-х років. 
Виходячи з програмних документів вищого політично
го керівництва СРСР та УРСР історики, філософи, мо
вознавці всебічно обґрунтовували тезу щодо відмиран
ня національних мов і ствердження російської мови як 
мови міжнаціонального спілкування народів Радян
ського Союзу. Характерними у цьому відношенні є 
праці академіка Української академії наук І.К.Білодіда, 
який без тіні сумніву доводив, що російська мова може 
і повинна займати домінуюче положення на теренах 
СРСР, давав рішучу відсіч всім, хто виступав за збере
ження рідної мови, розширення її сфер вжитку в полі
тичному, економічному і культурному житті україн
ського народу Г

Наявність українсько-російської двомовності вва
жала цілком об’єктивним явищем Г.Ижакевич, яка пи
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сала: “Українсько-російська мовна взаємодія уже до 
Жовтня носила двосторонній характер. Однак вплив 
більш розвиненої на той час і позбавленої обмежень в 
своєму розвитку російської літературної мови на уіфа- 
їнську було більш глибоким: російська мова була дже
релом збагачення лексичного складу української літе
ратурної мови і вдосконалення його окремих грамати- 
ко-синтетичних заходів2 . Подібні підходи спостеріга
ються зокрема в працях доктора історичних наук 
Л.А.Шевченко, яка, ігноруючи серйозні проблеми у 
мовній політиці, всебічно обгрунтовувала поступаль
ний розвиток української культури, яка, на її думку, до
сягла у 60— 80-х рр. виняткового високого рівня3.

Кардинально іншої думки дотримувалися зарубіжні 
дослідники, які констатували наявність політики руси
фікації України, що завдала непоправної шкоди україн
ському народові, породжувала негативні явища в його 
історії та культурі4 . Ця ж думка проходила червоною 
ниткою через праці українських правозахисників, які 
долаючи всі перепони змогли оприлюднити свої погля
ди перед світовою громадськістю5 .

Ствердження державної незалежності України від
крило широкі можливості для об’єктивного висвітлен
ня мовної політики українськими дослідниками. Од
ним із перших підняв ці проблеми В.Лизанчук, який 
підготував до друку ряд оригінальних праць, написа
них на великому фактичному матеріалі6. Цілком слуш
ним є висновок автора про те, що “...внаслідок ігнору
вання гуманістичних принципів національної політики 
і насаджування політики великодержавного шовінізму 
надзвичайно великої шкоди завдано етнічній ціліснос
ті українського народу; мільйони українців денаціона
лізувались і зросійщилися”.

Введення у науковий обіг нових документальних 
матеріалів, розсекречення архівів вищого політичного
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керівництва дало можливість показати наявність сер
йозного і організованого опору політиці русифікації 
України. Одним із перших це зробив Г.Касьянов', який 
розкрив позицію щодо мовних питань національно- 
свідомих кіл в середовищі української інтелігенції, 
проаналізував місце і роль в русі за збереження рідної 
мови творчих спілок громадських організацій. Окре
мих аспектів цієї ж проблеми тією чи іншою мірою 
торкаються Ю.Курносов, Ю.Зайцев, Д.Коханова8 .

З огляду досліджуваних проблем привертає увагу 
фундаментальна монографія А.Русначенка, який ак
центує увагу на тому, що мовні питання були стрижнем 
українського національного руху, визначали його спря
мування, форми та методи. Зазначену монографію ор
ганічно доповнюють близько 140 оригінальних доку
ментів, серед яких матеріали народного руху України, 
демократичної партії України, Української республі
канської партії тощо9.

Новий погляд на проблему українського національ
ного руху другої половини 50—80-х рр. XX ст. викла
дають у своїй монографії Ю.Данилюк та О.Бажан. Во
ни серед іншого підкреслюють, що в цей період 
“...зростає напруження в усіх прошарках українського 
суспільства: в середовищі інтелігенції, робітництва, 
селянства, молоді, викликане, насамперед політикою 
русифікації України, зневагою до національних, істо
ричних, культурних традицій народу. Одночасно фор
муються сили, здатні до активної боротьби за духовне 
відродження Батьківщини, її ствердження як незалеж
ної держави”10.

Доцільно відзначити, що український національ
ний рух мав широку підтримку з боку української ді
аспори, яка найнегативнішим чином реагувала на по
літику русифікації України, виступала з різноманіт
ними акціями протесту, організовувала петиційні
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кампанії, створювала всі умови для збереження рід
ної мови в середовищі українців зарубіжжя. Останнє 
переконливо доводять праці Ю.Бачі, В.Нагірняка, 
КЭ.Красноштана, В.Омельченка, В.Малєжека, Н.Біло- 
церківець, В.Євтуха, Є.Камінського, О.Ковалечука, 
В.Трощинського, К.Кайданського11

Окрему групу літератури, що торкається питань 
мовної політики складають мемуарні видання. Серед 
них, у першу чергу, слід відзначити щоденникові запи
си першого секретаря ЦК Компартії України П.Ю.Ше- 
леста з іменем якого нерозривно пов’язуються певні 
позитивні кроки у сфері національно-культурної полі
тики. Зокрема, стосовно функціонування української 
мови останній писав: “Дуже турбує чистота і грамот
ність української мови. В ньому дуже багато проникає 
Західно-Європейського “суржика”. Українська мова з 
часом може втратити свою чистоту співучість, глибину, 
колорит. Дав завдання продумати пропозиції з цього 
питання, можливо, треба порадитись з вченими, філо
логами, мовознавцями, письменниками. Нехай вони 
висловлять свою думку, як зберегти прекрасну україн
ську мову від засмічення”12.

Яскравим і цінним свідченням є також мемуари ві
домого діяча української громади в Канаді, письменни
ка, публіциста, лауреата літературної премії ім.В.Вин- 
ниченка, П.Кравчука. У них серед іншого йдеться про 
поїздку спеціальної делегації Компартії Канади, яка в 
1967 році відвідала Україну з метою з’ясування стану 
української мови у республіці. Опублікований нею звіт 
викликав рішучу протидію вищого політичного керів
ництва СРСР і УРСР13.

Глибинні мотиви українського національного руху 
Дозволяють зрозуміти мемуари Л.Лук’яненка, С.Хма- 
ри, посмертні статті В.Марченка14. Не зважаючи на 
певний на певний суб’єктивізм, вони досить повно роз
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кривають ті причини, які обумовили виступ проти то
талітарної системи кращих представників української 
інтелігенції, робітництва, селянства, молоді.

Позицію української творчої інтелігенції, яка під
несла свій голос за збереження рідної мови, відобража
ють мемуари талановитого українського письменника 
Р.Іваничука, який в кінці 80-х років виступив одним з 
організаторів Товариства української мови ім. Тараса 
Шевченка. В них особлива увага звертається на процес 
формування у 60— 80-х роках демократичних сил в Ук
раїні, які згуртувалися навколо національної ідей 15.

В осмисленні поставлених проблем важливу роль 
відіграють збірники документів, видані у 70— 80-х рр. 
за кордоном і в 90-х рр. в Україні. Так, програмні доку
менти ряду правозахисник організацій, заяви і звер
нення українських інакодумців були оприлюднені у до
кументальному збірнику “Український правозахисний 
рух”, опублікованому 1978 р. видавництвом “Смолос
кип” ім.В.Симоненка. Пояснюючи мету і завдання упо
рядників зазначеного документального збірника, автор 
передмови А.3варун писав: “Виринає питання: що са
ме раптово кинуло світло на Україну? Джерела цієї змі
ни слід шукати в українському рухові опору, творах ук
раїнського самвидаву, а в останні роки —  в Гельсін
ських угодах, що їх у 1975 році підішсали уряди трид- 
цятип’яти країн з обох боків Північно-Атлантичного 
океану. Хоч ці угоди не звертали уваги світової громад
ськості на українське питання, вони послужили наго
дою для створення унікальної групи людей, які дорого 
заплатили за те, щоб витягнути український фенікс з 
попелу русифікації, а Україну з повного забуття...

Документи і матеріали Київської Української Гель
сінської групи показують рівень її логічного й юридич
ного підходу до Гельсінських Угод і реакцію на них ра
дянської влади, яка виявилась безсилою у світлі нездо
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ланності членів Групи”16.
Зазначений збірник містить 445 документів. Серед 

них програмні документи Української Гельсінської гру
пи, меморандуми, листи і звернення правозахисників 
І.Кандиби, О.Мешко, З.Вівчар, Н.Строкатої, ПВінса, 
О.Бердника, М.Руценка, Й.Терелі. Особливо цікаві і ори
гінальні матеріали суду над М.Руденком, О.Тихим, 
В.Барладяну. Відкриті звернення до міжнародної гро
мадськості Петра Григоренка, Раї Руценко, протест А.Са- 
харова, О.Боннер та ін.17. У них серед іншого багато 
йдеться про стан мовної ситуації, проблеми її реалізації.

У 1983 році видавництво ім.В.Симоненка “Смолос
кип” видала інший фундаментальний збірник доку
ментів: “Українська Гельсінська група. 1978— 1982. 
Документи і матеріали”. Для його підготовки було ви
користано чотири основних джерела —  архів “Смолос
кипу”, “Хронику текущих событий” (Самвидавна пуб
лікація, яка появлялася в Москві), “Вести из СССР” 
(Мюнхен-Брюсель), “Вестник репрессий на Украине” 
(Нью-Йорк, В-во Закордонного представництва Укра
їнської Гельсінської групи, ред. Н.Світлична).

Визначаючи програму зазначеного збірника, його 
упорядник О.Зінкевич підкреслював: “Як у збірних до
кументах Групи, так і в окремих листах і зверненнях, 
дуже виразно підкреслено, що Українська Гельсінська 
група не обмежувалася лише обороною людських прав 
і захистом українських політв’язнів. Група від початку 
свого заснування і аж дотепер боронила національні, 
релігійні й, в першу чергу, політичні права нашого на
роду —  себто виконувала ті завдання, які відзначено в 
Заключному Акті Гельсінських угод” 18

Позитивно оцінюючи сам факт видання в зазначе
них документальних збірниках, не можна водночас 
не визнати, що вони носять, з цілком зрозумілих при
чин, однобічний характер, не висвітлюють докумен
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тальні матеріали стосовно національно-культурної 
політики в цілому, і мовної зокрема, які містяться в 
центральних та місцевих державних архівах України. 
В цьому плані дещо виграє збірник документів і ма
теріалів “Національні відносини в Україні у XX ст.”, 
підготовлений до друку в 1994 р. Інститутом націо
нальних відносин і політології НАН України. Серед 
опублікованих 223 документів, особливу увагу при
вертають оприлюднені “Висновок комісії ЦК КП Ук
раїни про лист І.Дзюби з матеріалами “Інтернаціона
лізм чи русифікація?” (1972 р.), “Інформація ЦК Ком
партії України Центральному Комітету КПРС “Про 
хід виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР”, “Про додаткові заходи по поліпшенню вив
чення російської мови в загальноосвітніх школах та 
інших учбових закладах союзних республік” (1983) 
тощо18. Ніскільки не заперечуючи високий науковий рі
вень згаданої документальної збірки, спорядженої необ
хідним науковим апаратом, не можна не зауважити, що 
наявні в ній документи, викладені в ній, дещо непропор
ційно. Наприклад, лише 4 документи висвітлюють події 
70-х рр., в той час, коли в цей період політика русифіка
ції набула свого найбільшого розмаху.

Дещо популяризаторський характер носить доку
ментальний збірник “Національні процеси в Україні: 
Історія і сучасність”, підготовлений спільними зусил
лями кафедри політичних наук Київського державного 
технічного університету будівництва та архітектури і 
Інституту українознавства Київського університету 
імені Тараса Шевченка під редакцією В.Ф.Панібудь- 
Ласки. Відсутність необхідних коментарів, докладно 
оформлених легенд опублікованих документів, знач
ною мірою обмежує користування збірником.

Таким чином, проаналізувавши опубліковану літера
туру, присвячену здійсненню національно-культурної
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політики в Україні кінця 50— 80-х рр., можна стверджу
вати, що в українській історіографії практично відсутні 
праці, в яких би розглядалися питання мовної політики в 
Україні, її формування, хід, причини та наслідки.
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Люта О. М. (Кіровоград)

ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛЕННЯ РОСІЙСЬКОГО 
ТЕХНІЧНОГО ТОВАРИСТВА 

ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 
(II половина XIX ст.)

Непослідовність шкільної реформи 1864 р., її спря
мування на поширення кількості, а не на поглиблення 
якості навчальних закладів, зумовили необхідність 
розв’язання невідкладних освітніх проблем через поза- 
урядову громадсько-педагогічну діяльність —  одну з 
важливих форм культурно-освітнього руху другої по
ловини XIX ст., що у дореволюційній Росії відіграв ве
личезну роль відносно розвитку народної освіти та 
культурної еволюції держави у цілому1. Безперечна 
заслуга у широкому розповсюдженні професійної осві
ти в дореволюційній Росії належить Імператорському 
Російському технічному товариству (ІРТТ), засновано
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му в Петербурзі 1866 р. Діяльність установи впродовж 
усього існування (до 1929 р.) підпорядковувалася все
бічному сприянню розвиткові техніки і технічної про
мисловості у найрізноманітніших формах, в тому чис
лі через вирішення проблем вітчизняної промисловос
ті, організацію дослідницької роботи, видання періоди
ки, створення навчальних закладів різного роду, влаш
тування народних читань, публічних лекцій, виставок, 
технічних бібліотек, лабораторій, музеїв тощо. В робо
ті товариства брали участь вчені й науковці царської 
Росії, що суттєво сприяло розв’язанню технічних та 
наукових проблем і мало велике значення для прогресу 
вітчизняної промисловості.

Поширення загальнотехнічних знань стало одним з 
найголовніших напрямків діяльності установи. У час 
появи ІРТТ в країні ще не було ні урядових, ні приват
них просвітницьких організацій, котрі б спеціально 
займалися його питаннями. Тому надзвичайної попу
лярності набув IX відділ товариства —  Постійна комі
сія з технічної освіти, створена 1868 р. як методичний 
центр. Її члени розробляли статути, положення, прог
рами, навчальні посібники, підручники для нижчих 
технічних шкіл і різноманітних загальноосвітніх кур
сів, класів; окрім відкриття власних навчальних закла
дів допомагали удосконалювати вже існуючі.

В 1867 р. члени ІРТТ виробили “Підстави для від
криття відділень ІРТТ в губерніях”, котрі й почали ви
никати у країні, починаючи з наступного року. Дії регі
ональних відділень РТТ відрізнялися більшою прак
тичною спрямованістю. До їхнього складу обов’язково 
входило не менше 20 чоловік, постійно проживаючих у 
регіоні. Переважну більшість складали керівники міс
цевих підприємств, інженери, значно менше —  чинов
ники й професура. Серед членів відділень вирізнялися 
дійсні, почесні та члени-кореспонденти. Дозвіл на від-
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критгя відділень РТТ видавав, за узгодженням з мініс
терством внутрішніх справ, місцевий генерал-губерна
тор. Периферійні установи не мали власних особливих 
положень і керувалися загальним статутом товариства 
(затвердженим 1866 р.) та інструкціями центрального 
відділення. Керівним органом виступали загальні збо
ри, поточні справи вирішувалися на засіданнях ради 
відділення, що складалася з голови, його заступника, 
секретаря й членів ради. Можливості відділень ІРТТ як 
своєрідних експертно-нормативних органів часто ви
користовувалися губернською адміністрацією для ви
рішення місцевих технічних проблем2.

До 1901 р. Російське технічне товариство (РТТ) від
крило в межах держави 28 периферійних відділень, у 
тому числі 7 було створено в Україні протягом 1869—  
1900 рр.: у Миколаєві, Києві, Одесі, Харкові, Катери
нославі, Кременчуці, Житомирі. Найбільш життєздат
ними і авторитетними з них виявилися Київське, Хар
ківське, Одеське, Миколаївське й Катеринославське, 
відкриті у великих промислових та культурних цен
трах з їх інженерно-технічними кадрами. Найчисельні- 
шими були Київське, Одеське, Миколаївське і Катери
нославське3.

Перше українське відділення РТТ відкрилося у Ми
колаєві (МВРТТ) в 1869 р. Його діяльність орієнтува
лася на створення чіткої освітньої системи з доміную
чим практичним характером4. Постійна комісія з тех
нічної освіти при ньому з 1894 р. почала розробляти 
програму й положення щодо організації вечірніх кур
сів для місцевих робітників. За виробленими докумен
тами передбачалося відкрити клас креслення й малю
вання, щоб “дати графічну грамотність”, та технічний 
клас для поширення основних знань з механічної та 
будівельної справи. У загальноосвітньому класі слуха
чам пропонували вивчати малювання, креслення, по-
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чатки арифметики й геометрії, в спеціальному —  гео
метрію, властивості й опір металів, елементи фізики та 
хімії, креслення, малювання. Графічні класи почали ді
яти з 1895 р., а технічний при них —  з 1897 р. Тоді ж 
розширили набір слухачів —  від 32— 37 осіб до 50. Ба
гато зусиль до реалізації цієї справи доклав місцевий 
інженер Л. Л. Гавришев, який одним з перших у Росії 
почав вивчати вплив стану загальної освіти робітників 
на рівень продуктивності їхньої праці. З результатами 
обстежень, проведених у 1895 р. серед робітників ми
колаївських заводів, він ознайомив делегатів двох за- 
гальноросійських з’їздів.

Повних даних стосовно загальної кількості учнів 
миколаївських вечірніх класів, на жаль, немає. З при
воду їхньої діяльності місцева преса писала про “де
кілька сотень... малописемних або зовсім неписемних 
робітників”, які, завдяки курсам перетворилися на 
“гарних, тямущих працівників з пристойною техніч
ною підготовкою”. Та ряд фактів свідчить, що вечірні 
заняття не набули широкого розповсюдження. Заняття 
відбувалися у погано пристосованому приміщенні; 
скрутні умови життя зумовлювали значний відсів се
ред слухачів; нарешті, необхідна плата (1,5 крб. щомі
сячно) була зависокою для бажаючих. У подальшому 
(на початку XX ст.) діячі відділення провели реоргані
зацію курсів, що суттєво покращило їхній стан та 
ефективність роботи5. Прагнучи змінити незадовільну 
ситуацію з технічною освітою в місті, члени МВРТТ 
виступили також з ініціативою відкриття технічного 
училища, проте отримали урядову відмову, що обґрун
товувалася нестачею коштів6.

Матеріальні проблеми, загалом, суттєво гальмували 
практичну реалізацію просвітницької діяльності відді
лення. Наприклад, 1869 р. МВРТТ нараховувало до 60 
дійсних членів, які сплачували внесок у розмірі W
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крб., таким чином, річний прибуток складала мізерна 
сума —  близько 600 крб. У відповідь на клопотання пе
ред місцевим губернатором МВРТТ призначили 200 
крб. щорічної субсидії7. На жаль, наприкінці XIX ст. 
бюджет всіх навчальних закладів відділень товариства 
складали всього 40 тис. крб., тоді як річний бюджет 
Петербурзької комісії нараховував 190 тис. крб.8

Поява Одеського відділення РТТ (ОВРТТ) пов’яза
на з діяльністю місцевого товариства інженерів й архі
текторів (ТІА), котре визначило своїм завданням спри
яти обміну думками з питань механіки, будівельної та 
гірничої справи. Ця спільнота стала однією з перших 
подібних установ тогочасної Росії. Після відкриття 
РТТ діячі ТІА ухвалили приєднатися до нього “для 
розширення кола діяльності” і на початку 1868 р. пору
шили відповідне клопотання, до якого місцева влада 
поставилася з розумінням. Розглянувши поданий ста
тут ІРТТ, місцевий генерал-губернатор відповів, що 
вбачає таку ініціативу “досить корисною для краю”, 
проте організаційний процес тривав декілька років. 
Для вирішення установчих питань фундатори налаго
дили листування з Центральним і Миколаївським від
діленнями РТТ. Нарешті, 19 листопада 1871 р. мініс
терство внутрішніх справ дозволило заснування 
Одеського відділення РТТ9.

Поширення технічної освіти, у якій край відчував 
гостру потребу, також стало одним з основних напрям
ків його діяльності. Неодноразові заяви громадськості 
щодо “відсутності на півдні Росії десятників будівни- 
чої справи, здатних розуміти креслення, зробити роз
бивку чи вимір” спонукали раду ОВРТТ звернутися до 
опікуна Одеського навчального округу за дозволом 
заснувати відповідний заклад. Після його отримання у 
листопаді 1891 р. при відділенні почала працювати 
школа десятників будівничої справи, завданням якої

441



Історія України:

планувалося забезпечити підготовку техніків нижчої 
ланки, здатних детально розробляти робочі креслення 
керувати працею робітників тощо, водночас з їхнім за
гальноосвітнім розвитком.

За часом створення школа стала другою після Пе
тербурзької, відкритої 1874 р. До нового закладу, щ0 
складався з двох класів, зараховували робітників-буді- 
вельників, котрі мали свідоцтво про стаж та якість ро
боти. Установа користувалася великою популярністю. 
Серед учнів перших 5 років існування школи 23,3 % 
були уродженцями Херсонської губернії, 21,2 % — Ка
лузької, 14,8 % —  Орловської, 8,5 % —  Тульської, 
5,3 % —  Володимирської10. На її утримання субсидії 
виділяли: Одеська міська управа, Херсонське губерн
ське та деякі повітові земства, а з 1898 р. —  міністерс
тво народної освіти (750 крб. щорічно). Затверджена 
навчальна програма передбачала вивчення Закону Бо
жого, російської мови, географії, історії, арифметики, 
геометрії, малювання, креслення, чистописання та спе
ціальних дисциплін. Навчальний процес в школі поді
лявся на 2 півріччя з обов’язковими літніми практич
ними заняттями на приватних роботах.

Говорячи про популярність та значимість діяльності 
закладу такого типу, його фундатори писали, що “по
пит на десятників, які закінчили курс школи настільки 
великий, що школа невзмозі задовольнити”. Тому вод
ночас з ідеєю її заснування у діячів Одеського відді
лення РТТ виникла думка створити ще й графічні ве
чірні класи для дорослих, які почали функціонувати з 
жовтня 1898 р. На той час при Центральному відділен
ні РТТ існувало 17 подібних класів і 3 спеціальних 
школи (десятників, ремісниче училище, школа друкар
ської справи). У вечірніх класах ОВРТТ навчали Зако
ну Божому, російській мові, арифметиці, геометрії, фі
зиці, механіці, історії, географії, малюванню, креслен
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ню11. З 1899 р. викладання відбувалося у 3-х класах: 
загальному й двох спеціальних. Працювали як щоден
ні вечірні курси, так і недільні (з 9 до 12 години). Зад
ля вивчення рівня підготовки слухачів з російської мо
ви й арифметики періодично влаштовувалися усні та 
письмові іспити. Хоча класи і пустили, як писав у річ
ному звіті інспектор народних училищ, “міцні корені у 
робітничій масі, яка відноситься до них з великою сим
патією” 12, та через скрутні умови далеко не кожен ба
жаючий міг систематично відвідувати заняття. 1898 р. 
до установи записалося 288 бажаючих, за браком необ
хідного приміщення прийняли тільки 74, до 15 травня 
1899 р. з них залишилося 46.

Вже з першого року діяльності утримувачам курсів 
довелося долати ряд труднощів. Специфічні умови 
життя робітників виключали можливість домашньої 
підготовки, весь навчальний матеріал мав засвоюватися 
у класах. До того ж, після важкого робочого дня слухачі 
приходили надзвичайно втомленими, за словами викла
дачів “достатньо було залишити учня навіть на незнач
ний час наодинці, як він одразу засипає”. Тому значна 
кількість робітників, що добиралися з віддалених окраїн 
з часом залишала навчання. На їхнє місце протягом року 
набирали нових, що істотно утруднювало ефективність 
навчального процесу13. Оцінюючи освітню діяльність 
Одеського відділення, внаслідок якої певне коло знань 
здобули від 720 до 770 осіб, варто зауважити, що на фо
ні потреб Одеси вони видаються більш ніж скромними; 
проте, враховуючи усі тогочасні обставини, її безумовно 
слід оцінювати позитивно.

Загалом, 5 із 7 українських відділень РТТ впродовж 
1884— 1914 рр. здійснювали загальне керівництво 20 
навчальними закладами: Харківське — 4, Одеське — З, 
Катеринославське —  3, Катеринославської губернії — 2, 
Київське — 2, Миколаївське — 2, Сумське, Смілянське,
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Луганське, області війська Донського — по 1. їхня прак
тична діяльність умовно поділялася на два напрямки: 
технічний і просвітницький; при реалізації освітніх за
ходів пріоритетними залишалися потреби суспільства, 
окремих галузей виробництва, а не особистості14. Як ба
чимо, кількість навчальних закладів РТТ була незнач
ною, проте вони відіграли помітну роль у розвитку про
фесійної освіти. Незважаючи на несприятливі умови ді
яльності, багато з них досягло певних успіхів, забезпечи
ло вихованцям достатню загальноосвітню підготовку, 
раціональне поєднання теорії з практикою дало необхід
ні загальнотехнічні знання.
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Войналович О .О . (Київ)

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 

УКРАЇНИ
(І пол. 20-х рр. X X  ст.)

В ході реалізації державної політики в галузі народ
ної освіти для національних меншин в Україні 20— 30- 
х років XX ст. особливого значення набували питання 
формування мережі національних шкіл, створення
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життєздатних та дійових органів по їх керівництву, 0р- 
ганізаційному та науково-методичному забезпеченню 

При цьому необхідно відзначити як новаторський 
характер поставлених завдань, так і складність внут
рішніх та зовнішніх умов, в яких перебувала Україна в 
роки громадянської війни, відбудовчого періоду. Дава
лася взнаки і відсутність необхідного досвіду в справі 
організації освіти для національних меншин, оскільки 
мережі державних національних шкіл в Україні фак
тично не існувало.

Падіння самодержавства, пов’язані з цим демокра
тичні тенденції породили надію на справедливе 
розв’язання національного питання, відкрили певні 
можливості організації освіти для національних мен
шин, які перебували на терені України. Певні кроки по 
створенню національних шкіл, налагодженню їх робо
ти спостерігаються з боку урядів Центральної Ради, 
гетьмана, Директорії1. Ними, зокрема, робилися спро
би відновлення ряду національних шкіл, вироблення 
організаційних засад їх діяльності. Та навіть вказані 
половинчасті заходи були зведені нанівець братовбив
чою громадянською війною, зовнішньою інтервенцією 
України, викликаними ними негативними процесами. 
Наприклад, масове спустошення німецьких колоній на 
півдні України призвело до розпаду створених там 
структур, сприяло зростанню еміграції німців на істо
ричну Батьківщину.

Наслідком російсько-польської війни 1920 р. стало 
різке скорочення мережі польських шкіл. На це також 
негативно вплинула масова депортація польського на
селення, яка розпочалася в 1921 р., пов’язаний з нею 
від’їзд переважної більшості польського вчительства з 
України. Єврейські погроми, які стали невід’ємною 
рисою громадянської війни, викликані ними міграцій
ні процеси нанесли непоправної шкоди єврейським на
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ціональним школам, найнегативнішим чином відбили
ся на організації справи освіти серед єврейського насе
лення. Не маючи ніякої підтримки з боку держави, 
спираючись лише на місцеві громадські ініціативи, в 
більшості своїй були приречені школи для малочислен- 
них національних меншин —  вірменів, татар, чехів, 
греків та інших.

На жаль, суттєві прогалини в статистичній звітнос
ті органів народної освіти за період громадянської вій
ни та наступні роки не дозволяють належним чином 
розкрити стан шкільної освіти для національних мен
шин, кількісний і якісний склад вищеозначених шкіл 
на даному відрізку часу. На 1920 р., без врахування ні
мецьких, мережа закладів освіти для національних 
меншин в Україні нараховувала 300 шкіл. Кількість ні
мецьких шкіл перевищувала 850, що пояснювалося 
сприятливими умовами для їх функціонування у період 
австро-німецької окупації України2. Розглядаючи в ди
наміці процес становлення шкіл для національних мен
шин, можна стверджувати, що для нього були притаман
ними як загальні риси шкільного будівництва в Україні у 
першій половині 20-х років, так і певні особливості.

Відомо, що за три роки (з грудня 1920 р. по січень 
1924 р.) загальна кількість шкіл в Україні скоротилася на 
6172 Процес скорочення був характерним і для націо
нальних шкіл, однак проходив він більш уповільнено й 
стосувався лише шкіл для окремих національних мен
шин. Так, на кінець 1925 р. в Україні нараховувалося 
1245 шкіл для національних меншин, у тому числі: ні
мецьких — 651, польських — 310, єврейських —  227, 
болгарських —  40, татарських — 16, вірменських —  1 г

Цілком очевидно, що причини глибинних явищ ана
лізованого нами процесу залежали не лише від внут
рішніх чинників (голод 1921— 1922 рр., економічна 
криза), а й від зовнішньополітичної ситуації, міграцій-
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них процесів тощо. Далеко не останню роль відіграва
ла і відсутність стрункої системи органів державного 
керівництва школами для національних меншин, обг
рунтованих і апробованих принципів їх діяльності. На 
це, зокрема, звернули увагу ще учасники наради з пи
тань освіти народів “нерусского языка”, яка відбулася у 
Москві 13— ЗО серпня 1919 р. Цілковита розбіжність 
думок щодо організації освіти для національних мен
шин, органів керівництва нею не дозволила учасникам 
наради прийняти підготовлені раніше програмні доку
менти. Це змусило Колегію Наркомосу РСФРР затвер
дити 19 лютого 1920 р. і розіслати місцевим органам 
інструкцію за підписом А.В.Луначарського, в якій вка
зувалося, що “з погляду на різноманітність умов і 
складності національних взаємовідносин на місцях, 
які враховувати в центрі не є можливим, слід перенес
ти розробку питання про найкращі для даних умов 
форми в місцеві губернські відділи народної освіти.”5

Досвід Наркомосу РРФСР певною мірою був поши
рений і в Україні, причому в цілому ряді випадків дея
ка самостійність губнаросвіт в організації освіти для 
національних меншин повністю себе виправдала. Най
більш стабільно школи для національних меншин фун
кціонували в Одеській, Київській, Подільській, Волин
ській та Катеринославській губерніях, де вже 1920 р. 
при губнаросвітах діяло ряд національних секцій та 
відповідна мережа загальноосвітніх закладів з націо
нальними мовами навчання6.

Проте весь хід подальших подій переконував у не
обхідності створення спеціальних структур як в систе
мі Наркомосу України, так і на місцях, які б розгорну
ли цілеспрямовану роботу в даному напрямку. Як пер
ший крок, планувалося створити центральний орган 
при Наркомосі республіки. В процесі формування заз
наченого підрозділу існували певні розбіжності думок
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щодо організаційних форм його функціонування. Як
що спочатку передбачалося організувати відділ націо
нальних меншин при Наркомосі України, то згодом бу
ло прийняте рішення підсилити авторитет новоутворе
ного органу, заснувавши Раду з освіти національнос
тей при Наркомосі (Раднацмен).

Чимало важливих організаційних питань Президія 
Раднацмену розглянула вже на перших своїх засідан
нях. Зокрема, з протоколу засідання Президії Раднац
мену при НКО від 6 серпня 1921 р. довідуємось, що го
ловою Раднацмену було обрано відомого українського 
культурно-освітнього діяча, заступника наркома освіти 
України, латиша за національністю Яна Петровича 
Ряппо7. Сам факт обрання керівником новоутаореного 
органу заступника наркома освіти України, під орудою 
якого перебував провідний главк НКО —  Головне уп
равління професійно-технічної освіти (Укрголовпро- 
фосвіта), яскраво свідчить про те значення, яке надава
лося Раднацмену в структурі Народного комісаріату 
освіти.

Одним з першочергових завдань Раднацмену Украї
ни стало формування центрального апарату та органі
заційних структур на місцях. Перед працівниками, що 
добиралися для роботи, ставилися вимоги як наявнос
ті певного досвіду на терені народної освіти, так і 
знання історії, культури, традицій національних мен
шин в Україні. В різний час до складу Раднацмену при 
НКО входили Д.Мац —  заступник голови, В.Литвяко- 
ва —  заступник завідуючого Центрального єврейсько
го бюро Раднацмену (Центрєвбюро), А.Макогон —  за
відуючий підвідділом підготовки працівників єврей
ської освіти, Х.Кпінкер —  секретар Центрєвбюро, 
О.Байтінгер —  завідуючий Центральним німецьким 
бюро Раднацмену (Центрнімбюро), А.Кржижанів- 
ський —  завідуючий Центральним польським бюро
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Раднацмену (Центрпольбюро), К.Янсон —  завідуючий 
Центральним латвійським бюро Раднацмену (Цент- 
рлатбюро), П.Перец —  секретар Центрнімбюро 
К.Гаврилов —  відповідальний інструктор Центрполь
бюро, Л.Литвяк —  секретар Раднацмену та ін.8

Магістральні шляхи розвитку освіти для національ
них меншин були викладені у програмному документі 
Раднацмену —  “Положенні про організацію справи ос
віти національних меншин, які населяють територію 
УСРР”, прийнятому Колегією Наркомосу України у 
серпні 1922 р.9

У відповідності з “Положенням” первинними лан
ками в справі організації освіти національних меншин 
в Україні стали національні бюро з питань освіти, які 
ставили за мету формування “наукових та організацій
них засад роботи і всієї культурно-освітньої політики”. 
Діяльність останніх мали координувати та спрямовува
ти Центральні національні бюро Наркомосу, до складу 
колегій яких входили завідуючий (здійснював загальне 
керівництво культурно-освітньою роботою серед окре
мих національних меншин) та два члени, що одночас
но виконували функції завідуючих відділами — ор- 
гінструкторського та науково-педагогічного. Важливі 
завдання організації освіти для національних меншин 
покладалися на науково-педагогічні відділи Централь
них бюро. Саме вони повинні були здійснювати нала
годження мережі національних шкіл, підготовку та пе
репідготовку педагогічних кадрів, займатися виданням 
підручників, посібників, іншої науково-методичної лі
тератури. В своїй практичній діяльності Центральні 
національні бюро Наркомосу України спиралися на 
відповідні національні губернські бюро, національні 
відділи при губсоцвосі, губпрофосі, губполітосвіті та 
губвидаві. їм підлягали також повітові національні бю
ро, створені при районних та обласних національних
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органах. В разі потреби в місцях компактного прожи
вання окремих національних меншин при губерн
ських, міських, повітових наросвітах могли бути орга
нізовані відповідні ради у справах національних мен
шин та їх органи в соцвосі, профосі, політосвіті і ви
давництві. Доцільність і своєчасність організації таких 
рад на місцях мала вирішуватись в кожному окремому 
випадку Колегією Наркомосу.

Відповідно до наведеної структури мали функціону
вати Центрпольбюро, Центрнімбюро, Центрєвбюро, 
Центрлатбюро, Центртатбюро та ін. В свою чергу ос
танні об’єднувались в раду з освіти національностей 
при Наркомосі України, яка повинна була виробляти і 
реалізовувати магістральні напрямки державної полі
тики в цій важливій справі, здійснювати загальне ке
рівництво культурно-освітньою роботою національних 
бюро, узагальнювати і пропагувати досвід їх діяль
ності. Організація Раднацмену, Центральних націо
нальних бюро Наркомосу, їх місцевих органів стави
ла за мету інтегрувати освіту для національних мен
шин в загальну систему шкільної освіти в Україні з 
врахуванням її специфіки та особливостей.

На жаль, струнка організаційна структура керів
ництва органами народної освіти для національних 
меншин в більшості своїй так і не була впроваджена 
у життя. Зокрема, адміністративно-територіальна ре
форма 1925 р. не дозволила повною мірою розгорну
ти діяльність місцевих органів. Серйозною перешко
дою на шляху реалізації накреслених планів була та
кож відсутність необхідних асигнувань в системі 
Наркомосу. Не останню роль відіграла і певна упе
редженість до діяльності Раднацмену з боку вищих 
органів державного управління республіки, місцевих 
органів радянської влад. Постійною неузгодженістю 
відзначалися стосунки Раднацмену з Центральною
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штатною комісією при ВЦВКу, що накладало свій 
негативний відбиток на кадрове забезпечення органів 
нацбюро.

Та все ж навіть за таких обставин, Центральним 
єврейському, польському, німецькому, латиському на
ціональним бюро при НКО у Харкові, регіональним 
татарському бюро, яке діяло в межах Донбасу, чехос
ловацькому бюро, що охоплювало територію Волині 
бюро народів сходу, яке базувалося в Одесі, вдалося 
поставити на порядок денний питання створення но
вих центральних та місцевих національних бюро, 
сформувати перспективні та поточні плани їх роботи, 
вирішити низку завдань подальшого розвитку мережі 
шкіл для національних меншин. Так, у  першій поло
вині 20-х років Раднацменом та Центральними наці
ональними бюро при підтримці Центральної комісії 
по національним меншинам ВУЦВКу було проведено 
ряд експедицій (обстежень), для участі у  яких залуча
лись провідні фахівці педагоги, культурно-освітні 
працівники тощо. Важливе значення для формування 
мережі національних шкіл в Україні мало обстежен
ня стану німецьких колоністів, молдавського і грець
кого населення (1924 р.). містечкового єврейського 
населення (1925 р.) та інЛ°

Глибокі та всебічні обмеження національних 
меншин, що проживали в Україні, дали змогу Рад- 
нацмену при НКО УСРР, Укрголовсоцвиху виробити 
в середині 20-х років загальну концепцію (“Схему”) 
шкільного будівництва для національних меншин. її 
аналіз свідчить, що система освіти для національних 
меншин, в т.ч. шкільної освіти, повністю співпадала 
з системою народної освіти, виробленою на той час в 
Україні, успадкувала як її позитивні, так і негативні 
сторони. В загальних рисах “Схема системи освіти 
серед нацменів УСРР” (назва документу, вироблено-
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го НКО України в 1926 р.) виглядала таким чином :
В галузі соціального виховання ( в и т р и м к и ) . 
Окрема національна школа створюється в тих 

пунктах, де є не менше 20 дітей національних мен
шин шкільного віку. В основі системи шкільної осві
ти нацменшин лежить 4-річна школа (молодший кон
центр 7-річки) сільська, містечкова, міська, яка буду
ється на рідній мові відповідних нацменшин. Крім 
того, для кожної національності створюються в ра
йонних центрах, більш крупних містечках і містах 
старші концентри 7-річки.

Для того, щоб надати можливість навчатись рід
ною мовою дітям нацменів тих пунктів, де не можуть 
бути створені школи другого концентру, при деяких 
національних 7-річних створюються інтернати. Орга
нізація окремих національних груп при загальних 
школах як система, що не виправдала себе, поступо
во згортається.

Концепцію НКО України щодо освіти, в т.ч. освіти 
для національних меншин, підтримав Раднарком 
УСРР. В його постанові “План роботи НКО на 26— 27 
операційний рік та висновок на нього Укрдержпла- 
ну” від 31 березня 1927 р., зокрема, зазначалося:

1. Напрямок роботи Наркомосвіти УСРР в спра
ві поширення мережі, а також поліпшення якості на
явних установ нацмену вважати за правильний і до
ручити НКО УСРР та округовим виконавчим коміте
там вжити заходів до дальшого поширення мережі й 
поглиблення роботи нацменівських шкільних закла
дів шляхом посилення асигнувань на навчальну час
тину й шляхом перепідготовки вчительства та органі
зації інтернатів при трудшколах, що обслуговують 
розпорошене населення нацмену.

2. Беручи на увагу скрутний стан шкіл нацмену 
як щодо помешкань та недостатності мережі, так і
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щодо забезпечення персоналом, звернути увагу НКО 
УСРР на те, щоб під час складання контрольних 
цифр бюджету на наступний рік передбачити асигну
вання на поліпшення цієї справи, зокрема, в прикор
донній смузі11.

Наведені вище документи окреслювали основні 
напрямки роботи Наркомосу в справі організації 
шкільної освіти для національних меншин. Вони по
лягали :

—  в розгортанні нових шкіл першого та другого 
концентру в районах компактного проживання націо
нальних меншин, інших великих населених пунктах;

—  в перепрофілюванні російських та україн
ських шкіл в районах компактного проживання наці
ональних меншин;

—  в охопленні загальною освітою дітей шкільно
го віку національних меншин;

—  в зміцненні матеріальної бази шкіл для націо
нальних меншин;

—  в переведенні на державний (місцевий) бюд
жет т.зв. договірних шкіл, а також тих шкіл для наці
ональних меншин, що утримувалися за рахунок спе
ціальних коштів.

Наскільки своєчасним були ці заходи, свідчать 
численні факти. В 1925— 1926 навчальному році ме
режа трудових шкіл національних меншин нарахову
вала 934  школи, в яких навчалося 90169 учнів. З них: 
єврейських шкіл —  295 з кількістю учнів 46309, 
польських —  192 з кількістю учнів 13050; німецьких 
—  345 з кількістю учнів 22050; болгарських —  33 з 
кількістю учнів 3524; молдавських —  53 з кількістю 
учнів 4003; чеських —  7 з кількістю учнів 343; вір
менських —  4 з кількістю учнів 475; татарських — 2 
з кількістю учнів 179; шведських —  2 з кількістю уч
нів 122; грецьких —  І з  кількістю учнів 114.12
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Водночас звертає на себе увагу і те, що в згаданий 
період ще зберігалася досить значна кількість т.зв. 
мішаних шкіл, де навчання велося українською та ро
сійською мовами. Аналіз статистичної звітності дає 
право стверджувати, що в 1925— 1926 рр. таких шкіл 
налічувалося 493, в яких навчалося 144360 дітей 
шкільного віку національних меншин13.

Цікавою, на наш погляд, є картина охоплення шко
лами дітей національних меншин віком від 8 до 14 
років: німці —  80,7%, болгари —  47 %, греки —  60%, 
поляки —  66,5%,євреї —  81,6%. З них рідною мовою 
навчалися: німці —  77,8%, болгари —  71.7%, греки 
—  1,1%, поляки —  41,5%, євреї —  36,3% 14

Таким чином, заходи ВУЦВКу, уряду України, 
Наркомосу республіки, здійснені у першій половині 
20-х років були досить своєчасними і дали свої пози
тивні зрушення. Саме в цей період відбувалося ста
новлення системи освіти для національних меншин, 
формування її організаційних та науково-методичних 
засад, здійснені перші кроки по її матеріально-техніч
ному забезпеченню.

1 Див., наприклад: Нова Рада. — 1917 — 1918; Рада. — 1917 —  
1918.

z Центральний державний архів вищих органів влади України 
(далі —  ЦДАВО України). —  Ф.166, оп.2, спр.779. —  
Аріс165,166,167, 168, 169.

3 Бондар А.Д. Розвиток суспільного виховання в Українській 
РСР (1917 — 1967). —  К.: вид-во Київ.ун-ту, 1968. —  С.ЗЗ.

4 ЦДАВО України. —  Ф.166, оп.2, спр.779. —  Арк.165-169.
5 Центральний державний архів громадських о б ’єднань 

України (далі —  ЦДАГО України). —  Ф.1, оп.20, спр. 334. —  
Арк.93,95.

® Ц ДАВО України. —  Ф.166, оп.2, спр.779. —  Арк.165-169.
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 ̂Там само. —  Спр.168. —  Арк.З.
° Там само. —  Спр.1766. —  Арк.47. 
 ̂ Положення про організацію справи освіти національних 

меншостей, які населяють територію УРСР // Укр.іст.журн. —  
. — №8. — С.94-99.

ЦДАГО України. —  Ф.1, оп.20, спр.2496. —  Арк.7.
“  Бюлетень Народного комісаріату освіти України. —  1927.

199Ро-

- № 1 6 . - С . 7 .
ЦДАГО України. —  Ф.1, оп.20, спр.2688. — Арк.7. 

І" Там само. —  Арк.7,8.
14 Там само. —  Спр.2894. — Арк.30.

Білоус Г.П.,Журавель Г.Г. (Полтава)

РОЛЬ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ 
ТОВАРИСТВ ПОЛТАВЩИНИ 

В ЗБЕРЕЖЕННІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ КРАЮ 

(1917—1919 рр.)

З першим подихом революції, яка надала можли
вість вільної думки і життя українцям, на Полтавщині, 
як і в усій Україні почали стверджуватися наукові та 
культурно-просвітницькі товариства. Об’єднавши кра
щі наукові сили, свідому українську інтелігенцію та 
всіх бажаючих працювати на розбудову незалежної Ук
раїни, розвиток української культури і освіти організо
вувались товариства “Просвіта”. Як свідчать архівні 
матеріали, вже другого квітня 1917 року конституюва
лась Хорольська “Просвіта”, 8 квітня —  Карлівська, 2 
квітня —  Шишацька. В Полтаві “Просвіта” започатко
вана 13 квітня 1917 року. Головою її було обрано відо
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мого письменника Г.Коваленка. Саме Полтавське това
риство, що об’єднало відомих істориків, етнографів, 
культурних діячів, стало методичним центром для всіх 
товариств “Просвіта” Полтавщини. Напрямки своєї ді
яльності відображено в статуті товариства, затвердже
ного постановою Полтавського окружного суду 18 ве
ресня 1917 р. “Товариство, —  зазначалося в ньому, —  
має на меті допомагати культурному розвитку україн
ського народу в межах Полтавської губернії. Щоб до
сягти того, товариство видає книжки, журнали, часо
писи і т.і., відкриває свої бібліотеки, музеї, читальні, 
книгарні, споряджає публічні лекції, загально-просвіт
ні курси, спектаклі, літературно-музичні вечори, кон
церти, вистави і т.і., засновує школи, приюти, ясла й ін
ші просвітні добродійні заклади”.

Зрозуміло, що пріоритетним напрямком в діяльнос
ті товариства був розвиток української національної 
школи. І як наслідок такої діяльності в 1917— 1921 рр. 
на Полтавщині діяло 200 вищих початкових шкіл за
мість 36, які утворились до революції, 40 українських 
гімназій, Українському університеті на історико-філо- 
логічному відділі прочитано 84 лекції з історії пись
менства, історії України, історії первісної культури, 
мистецтва князівської доби в Україні. Лекції читали ві
домі вчені і громадські діячі В.Щепотьєв, Н.Мірза-А- 
вак’янц, В.Щербаківський, С.Таранушенко. Будучи 
членами комітету охорони пам’яток старовини і мис
тецтв створеного на Полтавщині в 1917 році, вони над
звичайної уваги приділяли залученню широкого кола 
громадськості до охорони пам’яток. “В.Щ ербаків
ський, —  як зазначав О.Нестуля, —  з цією метою вис
тупав з лекціями про необхідність зберігати забутки 
старовини і мистецтва та з української археології перед 
слухачами учительських курсів у Миргороді, Прилу
ках, Хоролі, налагодив співробітництво з культурно-
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просвітницькими гуртками та товариствами” (дИв. 
Нестуля О. Охорона пам’яток культури Полтавщини в 
1918 р. Виявлення та дослідження пам’яток національ
но-визвольних змагань українського народу на Полтав
щині. Матеріали конференції. 1995 р.). Завдяки діяль
ності членів товариства “Просвіта”, комітету охорони 
пам’яток старовини і мистецтв в містах Миргороді 
Хоролі, Лубнах, Гадячі, в селі Мачухи Полтавського 
повіту були створені краєзнавчі музеї. Тривалий час 
управління та опіка цими музеями здійснювалися міс
цевими товариствами “Просвіта”. Музеї —  як осеред
ки збереження рухомих історичних і мистецьких цін
ностей виконували надзвичайну роль у вихованні наці
ональної свідомості людей та їх культурного розвитку. 
До їх збірок ввійшли надзвичайно цінні предмети мис
тецтва, як культового, так і побутового призначення, 
рідкісна старовинна зброя, картини відомих майстрів, 
унікальні історичні документи, рідкісні археологічні 
знахідки. В основному експонати були зібрані з помі
щицьких маєтків та садиб. Так, до фонду Миргород
ського музею потрапили особисті речі членів родини 
гетьмана Д.Апостола, картини художника В.Борови- 
ковського, шабля Миргородського сотника Олекси 
Апостола, датована 1680 роком, метричний запис про 
народження М.В.Гоголя, перше видання його творів 
“Миргород” і “Вечорів на хуторі біля Диканьки” з ав
торським написом поміщику Фролову-Багреєву та ба
гато інших оригінальних експонатів.

Заслуговує на увагу діяльність товариств “Просві
та” в пропаганді українських історичних та народних 
пісень, в шанування відомих українських діячів та ін. 
Зокрема, в грудні 1917 р. в залі губернського земства 
Полтавська “Просвіта” організувала вечір української 
історичної пісні. Розпочав його вступною лекціє^0 
“Про українські історичні пісні” В.Щепотьєв, а хор під

458



маловідомі імена, події, факти

орудою Ф.Попадича виконав пісні. В 1918 році для де
легатів з ’їзду “Просвіт” Полтавщини було організова
но концерт українського кобзаря І.Кучугури-Кучерен- 
ка, перед початком якого виступали В.Цимбал та 
В.Щепотьєв. Незабаром вони взяли участь у концерті 
для мешканців Полтави.

Багато праці доклали члени товариства “Просвіта” і 
до організації святкування у 1918 р. роковин Т.Шев- 
ченка. До участі в ньому просвітяни залучили всіх 
представників українських громадських організацій. 
25 лютого 1918 р. в Кафедральному соборі міста Пол
тави відправлено панахиду в пам’ять Великого Кобза
ря, а основні ювілейні заходи, проведені в квітні того ж 
року в залі музучилища. Товариство “Просвіти” було 
ініціатором увічнення пам’яті Т.Г.Шевченка в Ромнах. 
На заклик роменської “Просвіти” про пожертви на спо
рудження пам’ятника, були зібрані відповідно 500 та 
200 карбованців. 27 жовтня 1918 р. в місті Ромнах від
булося відкриття пам’ятника Т.Г.Шевченку, автором 
якого був скульптор І.Кавалерідзе. Відкриття пам’ят
ника Кобзареві стало визначною подією в культурному 
житті не лише Ромен, але й усієї України.
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ДІЯЧІ НАУКИ І КУЛЬТУРИ - 
ДОСЛІДНИКИ РІДНОГО КРАЮ

Заремба Олеся (Вашингтон, СШ А)

КРАЄЗНАВЧА ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВЧА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

ДМИТРА АНТОНОВИЧА В ПРАЗІ

Антоновичі є одним із древніх і славетних україн
ських родів. В квітучому сплетінні імен цього роду, ім’я 
Дмитра Володимировича Антоновича (1877—  1945) 
займає особливе місце. Українська історична наука знає 
його як відомого історика мистецтва і театру, громад
сько-політичного діяча, активного поборника україн
ської національної державності. Та на сьогодні ще не
достатньо вивчена його історико-краєзнавча, бібліоте
кознавча та книгознавча діяльність в період еміграції.

Активний діяч Центральної Ради Д.Антонович став 
одним із організаторів Українського Вільного універ
ситету (УВУ) у Відні і Празі, професор історії мистец
тва, був ректором УВУ у Празі (1928 —  1930, 1937 — 
1938 рр.). Окраса тогочасного інтелектуального життя 
української еміграції в Чехословаччині, Д.Антонович 
являвся організатором численних інституцій за кордо
ном, в тому числі школи пластичного мистецтва в Пра
зі, Музею Визвольної Боротьби України (МВБУ) в 
Празі (двадцять років свого життя присвятив його 
створенню та діяльності, а також бібліотеці Музею),
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був головою Українського історико-філологічного то
вариства у Празі (1923 —  1945), брав участь в роботі 
Спілки чехословацьких бібліотекарів у Празі. Зокрема, 
він приймав участь в роботі Бібліотечного з’їзду 28 —  
29 червня 1931 р. в Літомишлі, де виступив з повідом
ленням про діяльність українських бібліотек в Чехос- 
ловаччині.

Д.Антонович активний член Товариства прихильни
ків книги, брав участь в роботі українських наукових 
з’їздів (6 грудня 1931 р. відбувся Другий, де він висту
пав). До Товариства прихильників книги в Празі входи
ло більше 80 чоловік, серед них такі відомі вчені, біб
ліотекознавці, книгознавці як В.Біднов, Є.Вировий, 
І.Горбачевський, В.Доманицький, О.Кандиба, О.Колес- 
са, К.Лисюк, І.Мазепа, КМацієвич, І.Мірний, С.На- 
ріжний, В.Січинський, П.Феденко, О.Шульгин, 
А.Яковлів та ін.1 Товариство видавало річник “Книго
люб”. Головою Товариства був відомий вчений, гро
мадський діяч Стеапан Сірополко.

Д.Антонович читав лекції слухачам Уіфаїнської 
драматичної студії в Празі і Подєбрадах. Відзначимо 
також його велику заслугу у створенні і діяльності Ук
раїнської студії пластичних мистецтв в Празі. З 1923 р. 
Український гурток Пластичнго Мистецтва було перет
ворено в Товариство, головою якого став Д.Антоно
вич2. Він був також ініціатором створення Українсько
го історично-філологічного товариства в Празі (1925 
—  1938) і його незмінним головою. Товариство протя
гом року проводило 20 —  ЗО засідань, на яких часто за
читувалися і обговорювалися історико-краєзнавчі до
повіді, організовувалися національно-культурні уро
чистості на честь політичних та громадських діячів, 
письменників, поетів, художників, відзначалися відпо
відні пам’ятні дати з історії України3.

Відомий Д.Антонович і як вчений. Так, він є авто
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ром багатьох наукових праць, що вийшли в Празі 
(“Скорочений курс українського мистецтва” —  1923 р,- 
“Триста років українському театру” —  1925 р., “Група 
пражської студії” —  1925 р., “Т.ІПевченко як маляр” —. 
1937 р.), низки нарисів про Т.Бойчука, Я.Станіслав- 
ського, О.Мурашка, Д.Безперечного, О.Русова, Г.Нар- 
бута. З а с н о в у є  схвалення документальна колективна 
монографія “Українська культура”, в підготовці якої 
окрім нього брали участь інші відомі вчені, громадські 
і політичні діячі української еміграції в Чехословаччи- 
ні (Д.Дорошенко, В.Біднов, В.Січинський, С.Наріж- 
ний, С.Сірополко, А.Яковлів, О.Лотоцький, Д.Чижев- 
ський). Професор, член-кореспондент Академії мис
тецтв України О.Федорук стосовно даної книги зазна
чив: “Це була одна з перших синтетичних спроб уза
гальнення й осмислення багатьох явищ і фактів матері
альної і духовної культури народу, розгортання її роз
витку з часової відстані, причому не відрубно, а у вза- 
ємопереплетенні і взаємопроникненні”4.

В 1942 р. в період окупації фашистською Німеччи
ною багатьох країн Європи вчений видав книгу “Deuts
che Einflusse auf die ukrainischer Kunst”, в якій розгля
дає взаємовпливи тогочасного німецького і українсько
го мистецтва.

Як відомо, Д.Антонович був одним із засновників 
Революційної Української Партії, брав в її роботі саму 
активну участь. 11 лютого 1930 р. в Празі Українське 
товариство прихильників книги організувало виставку 
рідкісних українських видань, членів цієї партії, що 
видруковані на початку XX ст. Більшість з них на сьо

годні не збереглася. Серед експонатів виставки було 
кілька політичних брошур, оповідань Дмитра Антоно
вича5. Серед них “Власна земля —  Київ”, “Страйк і 
бойкот”, “Військо і робітники”, оповідання “Дядько 
Дмитро”, “Козаччина”.
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Окремо необхідно наголосити на важливу роль 
Д.Антоновича у створенні та діяльності Музею Виз
вольної Боротьби України (МВБУ) у Празі, який було 
створено на добровільні пожертви українців із всіх 
країн світу, а також членів Товариства “МВБУ”. Саме 
ця інституція зібрала унікальну колекцію архівних ма
теріалів, особистих речей відомих українських діячів. 
7-го квітня 1938 р. на щорічних загальних зборах Това
риства “МВБУ” директор Музею Д.Антонович зазна
чив, що тільки протягом звітного року до Музею надій
шло 1210 матеріалів, зокрема, Архівів Січових Стріль
ців (на кінець 1945 р. він нараховував сотні тисяч доку
ментів). Музей отримав 1162 книги професора О.Ко- 
лесси, особисті бібліотеки І.Мирного, Г.Келлер-Чика- 
ленко тощо6.

Музей було відкрито на празькій квартирі Д.Анто
новича 22 січня 1925 року. Потім Товариству, що мало 
таку ж назву (МВБУ), довелося кілька років проводити 
активну діяльність щоб отримати помешкання (запер
т у  Музей мав декілька кімнат, а з  1938 р. триповерхо
вий будинок). Координувала діяльністю Музею Управа 
Товариства, до якої, як правило, входив директор Му
зею. На 1-ше вересня Товариство нараховувало 103 
члени, в 1937 р. їх було 124 '. Воно об’єднувало відо
мих вчених, письменників, поетів, краєзнавців, творчу 
інтелігенцію, переважно Праги. Музей мав свій друко
ваний орган —  часопис “Вісти Музею Визвольної Бо
ротьби України” (14— 16 стор.), який почав виходити в 
1925 році, останнє число (35) вийшло в 1944 році. Дру
кував Музей і окремі відозви, листівки.

Д.В.Антонович був директором МВБУ до 1943 року 
включно. В цьому ж році його заарештувало гестапо: 
Допити, нервові стреси призвели до передчасної смер
ті в 1945 році. З приходом радянських військ голову 
Товариства В.Бірчака та інших його членів було етапо
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вано до Сибіру, подальша доля невідома. Музейні і 
книжкові фонди розпорошено, частина архівних фон
дів сьогодні зберігається в Державному центральному 
архівів в Празі8, інша —  в Центральному державному 
архіві вищих органів влади і управління України*. 
Юшжкові фонди і музейні експонати розійшлися по 
різних відповідних установах України, частина із них 
була знищена.

МВБУ судилося відіграти важливу роль у формуван
ні державницьких засад, згуртуванні українських пат
ріотів діаспори довкола національних ідеалів. Дмитро 
Антонович уже за те, що створив в еміграції україн
ський музей і сприяв виявленню та збереженню уні
кальних історичних пам’яток, книжкових видань, зас
луговує на увічнення його пам’яті в Україні.

 ̂ Список членів Укр. Т-ва прихильників книги в Празі на !-ше 
жоетня 1930 р. // Книголюб. —  Кн. II. —  Прага. —  1930. —  С. 143.

2 Симон Наріжний. Українська еміграція. Культурна праця 
української еміграції між двома світовими війнами. —  4 . 1 .  — 
Пргц-а. —  1942. —  С. 190-192.

" Там само. —  С. 196-209.
4 Федорук О. Передмова // Симон Наріжний. Українська 

еміграція. Культурна праця української еміграції. 1919 —  1939. — 
К., 1999. —  С. 8.

3 Зленко П. Бібліографія видань РУП на виставці в Празі 11-го 
лютого 1930 р. // Книголюб. —  Кн. І. —  Прага. —  1930. —  С. 56-58.

® Вісти. —  1938. —  Травень. —  Ч. 19. —  С. 5.
' Тризуб.—  1937. —  19 вересня. —  №36.
8 Український музей у Празі. Опис фонду. Упорядкувала Раїса 

Махаткова. —  Київ. —  1996. —  Прага.
^ Лозенко Л.І. Празький український архів: історія і сьогодення 

// Архіви України. — 1994.— №1-6. —  С. 18-30; Яковлева Л. Празькі 
фовди в Києві // Пам’яшики України.— К., 1994.— №3-6.— С. 120-122.
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Мона Ж.М. (Сімферополь)

МИКОЛА БАРСАМОВ
ЯК ДОСЛІДНИК І ЛІТОПИСЕЦЬ ФЕОДОСІЇ

Ім ’я Миколи Степановича Барсамова посідає особ
ливе місце в історії та культурі Криму. Талановитий ху
дожник, мистецтвознавець, пам’яткоохоронець, він 
доклав чимало зусиль для дослідження і висвітлення 
найбільш яскравих сторінок минулого Феодосії, діяль
ності тих, хто зробив особливий внесок у становлення 
міста як культурного центру не лише Криму, а й Укра
їни в цілому.

Народився М.С.Барсамов 5 листопада 1892 р. у 
м.Тифлісі. Його дитинство пройшло в Ростові-на-Дону, 
де він закінчив гімназію, а також міську рисувальну 
школу. У двадцять один рік поступив до Московського 
училища живопису, скульптури, архітектури, де його 
вчителями були видатні російські художники М.Касат- 
кін та К.Коровін.

Громадянська війна застала М.С.Барсамова в Ізюмі. 
Нищення культурних цінностей, пов’язані з бойовими 
діями, кинутими напризволяще маєтками, бездумними 
реквізиціями, глибоко вразили митця, визначили його 
громадянську позицію. Саме тому наприкінці 1918 р. 
він без вагань бере на себе обов’язки завідуючого під
відділом мистецтв Ізюмського повітового виконавчого 
комітету Ради робітничих і селянських депутатів, ак
тивно включається в роботу з виявлення та обліку 
пам’яток. Зібрані М.Барсамовим у поміщицьких маєт
ках твори живопису, скульптури відкрили можливості 
для створення в м.Ізюмі художнього музею, який за 
своєю колекцією не поступався деяким центральним 
музейним закладам.
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Зважаючи на набутий досвід, у 1923 р. М.Барсамову 
пропонують очолити Феодосійську картинну галерею, 
яка на той час переживала далеко не кращі часи. Завдя
ки його організаційним здібностям всесвітньо відомий 
художній музей поступово повертає собі колишню сла
ву. Так, якщо в 1923 р. галерея налічувала лише 50 жи
вописних полотен, то на кінець 50-х рр. кількість її екс
понатів перевищила 2300 одиниць.

З початком Великої Вітчизняної війни М.С.Барса- 
мов, прекрасно усвідомлюючи унікальність зібрання, 
організував повну евакуацію не лише галереї, а й мате
ріалів підсобних її відділів: архіву, меморіальних ре
чей, ювілейних подарунків Айвазовському, чимало 
прикрас із золота і срібла.

Разом з колекціями галереї Айвазовського М.Барса- 
мов зумів евакуювати також 25 живописних полотен 
Сімферопольської картинної галереї, які на початку 
війни перебували у Феодосії на тимчасовій виставці. 
Внаслідок цього художнім музеям Криму вдалося 
уникнути значних і непоправних втрат.

Уже в другій половині 20-х рр. М.С.Барсамов висту
пив як дослідник російського мистецтва в цілому, так і 
творчості І.К.Айвазовського. Ця тема супроводжувала 
мистецтвознавця протягом усього життя. Серед праць, 
що привернули увагу фахівців, можна назвати його мо
нографії і брошури: “І.КАйвазовський і Феодосійська 
картинна галерея” (Феодосія, 1926 р.), “Феодосійська 
картинна галерея —  вогнище живописної культури в 
Криму” (Феодосія, 1927 р.), “Художники Феодосії: 
І.КАйвазовський, Л.Ф.Лагоріо, ОЛ.Фесслер, КФ.Буга- 
євський, М.О.Волошин, М.П.Латрі” (Феодосія, 1928 р ), 
“Іван Костянтинович Айвазовский” (Феодосія, 1930 р ), 
“Іван Костянтинович Айвазовский” (Москва, 1941 р0> 
“І.КАйвазовський” (Сімферополь, 1950 р.), “Феодосій
ська картинна галерея ім.І.КАйвазовського (до 7 0 -річчя
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з дня заснування)” (Сімферополь, 1955 р.), “Україна в 
творчості І.К. Айвазовского” (Київ, 1955 р.), “Море в 
російському живописі” (Сімферополь, 1959 р.), “Бога- 
євський” (Москва, 1961 р.).

Особливо високу оцінку отримала фундаментальна 
монографія М.С.Барсамова “Іван Костянтинович Ай
вазовский. 1817— 1900 р р ”, видана в Будапешті в 
1962 р. Вона стала своєрідним підсумком багаторічної 
дослідницької діяльності М.С.Барсамова. Написана на 
основі критичного осмислення творів І.К. А йвазовско
го, архівів, опублікованих джерел, епістолярної спад
щини художника. Зазначена монографія розкриває ос
новні етапи творчості видатного мариніста, його гро
мадянську позицію, життєвий подвиг.

Творчість І.К.Айвазовського розкривається в цій 
праці не ізольовано, а в органічному зв’язку з історією 
розвитку суспільної думки, культури і мистецтва. У ній 
вперше показані зв’язки художника з декабристами, 
вплив на його світогляд О.С.Пушкіна, М.В.Гоголя, 
К.П.Брюлова, В.А.Жуковського, М.І.Глінки, великого 
сина українського народу Т.Г.Шевченка.

В свою чергу в оригінальній праці розкритий вплив 
І.К. Айвазовского на російських, українських і вірмен
ських пейзажистів і мариністів, показані віхи станов
лення кримської живописної школи.

Підняти таку велику і важливу тему дало змогу 
М.Барсамову захоплення живописом. Його полотна 
можна вважати своєрідним художнім літописом Феодо
сії. Серед них: “Десант у Феодосії” (1942 р.), “Лист з 
фронту” (1944 р.), “Стояти на смерть” (1945 р.), “Біля 
братської могили” (1945 р.), “Повернення” (1946 р.), 
“Відбудова Феодосійського порту” (1947 р.). До цього 
циклу робіт відносяться портрети феодосійських парти
занів Л.Прокопенко (1947 р.), А.Куликівського (1948 р.), 
В.Коробкова (1957 р.) та інших.
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Микола Барсамов написав також портрети багатьох 
знатних людей міста Феодосії: заслуженого діяча мис
тецтв КБугаєвського (1941 р.), вчительки К.Албул 
(1947 р.), заслуженого лікаря, учасника партизанського 
руху О.Сухарєва (1948 р.) та інших.

Характерною рисою М.С.Барсамова стало його 
прагнення дати путівку в життя творчій молоді. Уже в 
1923 р. з його ініціативи при Феодосійській картинній 
галереї була відкрита студія образотворчих мистецтв, 
яка опікувалась пошуком молодих талантів. У 1935 р. 
вона була включена в мережу установ Всесоюзного бу
динку народної творчості.

У 1952 р. за поданням М.С.Барсамова, рішенням 
Феодосійської міськради була відкрита дитяча художня 
школа. На кінець 50-х рр. у школі навчалося 100 учнів, 
у студії —  25. Як і раніше, ними керував директор Фе
одосійської картинної галереї.

Зважаючи на творчу спадщину М.С.Барсамова не 
можна обминути увагою його роботи в галузі крим
ського краєзнавства. Так, уже в 1927 р. він опублікував 
брошуру “Феодосія. Минуле міста і археологічні 
пам’ятки”. У цьому ж році разом з П.Заболоцьким він 
підготував до друку путівник по археологічному відді
лу Феодосійського музею. Серед інших краєзнавчих 
пам’яткознавчих праць М.Барсамова слід відзначити 
“Археологічні розкопки в Отузах. 1927— 28 рр.” (“Из
вестия Таврического общества истории, археологии и 
этнографии», том 3, Симферополь, 1929 г.), «З пові
домлення про археологічні розкопки середньовічного 
городища в Коктебелі, 1929— 1931 рр.” (Феодосія, 
1932 р.), “Про роботу Феодосійського відділення Това
риства по вивченню Криму” (“Сборник статей по эко
номике и быту, и истории Феодосийского района», 
вып. 1, Феодосия, 1931 г.), “Феодосія і найближчі око
лиці” (Феодосія, 1931 р.).
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Перу М.С.Барсамова належить також історико-кра- 
єзнавчий нарис “Феодосія”, який пережив два видання 
(1953 р., 1957 р.). За своїм змістом, викладенням мате
ріалу, достовірністю фактів він мало чим поступається 
сучасній аналогічній літературі з історії міста.

Наведені факти переконливо засвідчують широту 
зацікавлень М.С.Барсамова. Зібрані і опрацьовані ним 
матеріали можуть і повинні бути використані в проце
сі перевидання Кримського тому “Історії міст і сіл Ук
раїни”, зокрема його ілюстративної частини. Вони та
кож стануть у нагоді при написанні узагальнюючих 
праць з історії українського краєзнавства в цілому і 
кримського зокрема.

Токар Н.М . (Кіровоград)

ЕТНОГРАФІЧНО-ФОЛЬКЛОРНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ ДОМАНИЦЬКОГО

Межа століть супроводжувалася для українського 
народу великою кількістю визначних подій, найголов
нішою з яких стало здобуття незалежності Української 
Держави. Наслідком цього процесу виявилося пожвав
лення інтересу до минулого українського народу, до 
вивчення його історії. Значна увага в цьому плані при
ділялася вивченню видатних українських особистос
тей: істориків, політичних діячів, літераторів, про яких 
в радянські часи нашої історії ніхто не згадував, а як
що згадував, то похапцем і поверхово. Саме до таких 
“невідкритих” особистостей належить і Василь Мико
лайович Доманицький. Його ім’я не відомо широкому
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загалу, але внесок цієї людини в українську історичну 
науку справді неоціненний.

Діяльність В.Доманицького мала різнобічний харак
тер. Літературознавець, історик, економіст, здібний ре
дактор, перекладач, популяризатор -  такі грані творчос
ті В.Доманицького. Але особливої уваги заслуговує ет
нографічна діяльність вченого. Етнографічні праці В.До
маницького починаються з невеликих досліджень -  “Ба
лада про Бондарівну”, “Сучасні колядки і щедрівки”, 
“Пісня про Нечая”. Щодо останньої, то В.Доманицький 
зазначає, що “Пісня про Нечая” є однією з найбільш по
пулярних пісень. В своїй роботі В.Доманицький нама
гався подати різноманітні варіанти пісні в їх хронологіч
ній послідовності. Всього В.Доманицький зібрав 68 ва
ріантів “Пісні про Нечая”, в тому числі 28 варіантів, які 
вже друкувалися раніше. Вчений зазначає, що варіанти, 
які він зібрав, не дають матеріалів, які можуть внести но
ве історичне висвітлення описуваних подій, але вони мо
жуть послугувати доповненням до матеріалу, який вже 
друкувався: “деякі дрібниці все ж досить характерні, і 
будуть, сподіваємося, не зайвими в загальній сумі варі
антів пісні про Нечая”1. Кожний з приведених варіантів 
пісні В.Доманицький супроводжує своїми коментарями, 
вказує джерело надходження даного варіанту, пояснює 
незрозумілі місця, підкреслює характерні особливості 
саме цього варіанту. Таким чином, ця праця за кількістю 
зібраного матеріалу і за глибиною його аналізу не посту
пається аналогічній праці з дослідження малоросійських 
історичних пісень Д.Антоновича і М.Драгоманова.

В своєму дослідженні “Сучасні колядки і щедрівки” 
В.Доманицький розглядає матеріали, записані в с. Ко- 
лодистому місцевим жителем Іваном Лисаком. Пара
лельно до цих записів автор додає варіанти етнографіч
них матеріалів Волинської губернії, а також і літера
турні паралелі до колядок і щедрівок “ ...насколько это
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возможно было осуществить вдали от культурного 
центра с его общественными и частными библиотека
ми.”^ Записи колядок і щедрівок, зроблені І.Лисаком, у 
поєднанні з різдвяною обрядовістю можуть мати і фі
лологічну цінність, слугуючи наглядним зразком міс
цевого діалекту.

Одна з великих праць В.Доманицького “Піонер ук
раїнської етнографії (Зоріян Доленга-Ходаківський)” 
присвячена Адаму Чарноцькому -  одному з найзавзяті- 
ших записувачів пам’яток усної народної творчості, 
який виступав під псевдонімом Зоріяна Ходаківського. 
Він записав близько 3 тис. текстів народних пісень, з 
яких понад 2 тис. українських. В своїй праці В.Дома- 
ницький аналізує матеріали, зібрані Зоріяном Ходаків- 
ським, систематизує їх, розглядає його маршрути по 
українських землях3.

Ще одна праця, на яку слід звернути увагу, була на
писана ВДоманицьким у 1903 р. і має назву “Кобзари 
и лирники Киевской губернии в 1903 г.” Вона була на
писана на замовлення Міністерства внутрішніх справ. 
З цією метою Київський губернський статистичний ко
мітет розробив свого роду статистичне опитування, яке 
передбачало виявити кількість кобзарів і лірників, їх 
репертуар, відношення до них народу. На початку сво
єї праці В.Доманицький звертає увагу на історію ви
никнення кобзарства, характеризує значення народних 
співаків для тогочасного суспільства. Вчений зазначає, 
що в козацькому поході бандурист був обов’язковим 
членом “товариства”, в тяжку хвилину він “розважав 
тугу”, надихав розчарованих4. Але з придушенням гай
дамацтва, занепадом Січі змінюється і ставлення наро
ду до бандуристів-кобзарів. Приблизно з 20-х рр. XIX 
ст. бандуру починає витісняти ліра. В.Доманицький 
вказує на помилки і неточності, які допускали інші 
дослідники цієї галузі, не розуміючи різниці між коб
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зою та лірою. Тому він дуже ретельно її пояснює: “Коб
за, по своей конструкции, напоминает арфу, гитару; 
звуки ея тихие, мелодичные. Лиру же можно сравнить 
с фортепиано -  в его первичном, зачаточном виде: и 
тут и там игра производится путем перебирання клави
шей; звуки лиры резкие, высокие, визгливые.”5 До дос
лідження В.Доманицького існувала думка, що з часів 
відкриття “останнього кобзаря” Остапа Вересая спос
терігалось повне зникнення народних співаків. Але це 
судження виявилося зовсім безпідставним. В.Дома- 
ницький виявив, що найбільш багатою відомостями 
про кобзарів, бандуристів і лірників була Полтавська 
губернія, де народних співаків нараховувалося близько 
76. Найбільш відомі з них: Іван Ліходід, Гаврило Вовк, 
Павло Храпко, Семен Марковський.

В Харківській губернії їх налічувалося 32. Найвідо- 
міші -  Іван Зозуля, Гарбуз і Хома Семененко, Ілько То
кар, Іван Ткаченко.

В Чернігівській губернії -  25 чоловік: Іван Романен
ко, Нікіфор Дудка, Василь Гарбузов, Петро Гарасько, 
Андрій Шуть та інші.

В Подільській губернії -  ЗО чоловік: Назар Юзвин, 
Мехалко Порхонюк, Артемон Коцюба, Олекса Гайдай, 
Гринько Сафандулько і багато інших.

І, нарешті, в Київській губернії -  21 чоловік. Серед 
них: Василь Варченко, Омельян Шевченко, Ридько 
Слюсар, Дмитро та Микола Пустовитенки, Прохор За
вертань6.

З розповсюдженням грамотності серед сільського 
населення і появи інтересу до книги, лірництво потро
ху починає втрачати свій вплив і приходить до занепа
ду. В.Доманицький відзначає, що кобзарських і лір
ницьких шкіл в Київській губернії немає, і співаки 
“обучаются один у другого”7. Також В.Доманицькому 
вдалося зробити фотографічні знімки деяких кобзарів,
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що було важливим моментом у збережені відомостей 
про них.

В кінці свого дослідження В.Доманицький підкрес
лює позитивний вплив народних співаків на оточую
чих, тому що вони підтримують пам’ять народу, що 
сприяє зростанню національної самосвідомості.

Аналіз етнографічних праць дослідника буде непов
ним, якщо не згадати ще одну його працю, що має наз
ву “Отчет об археологической экскурсии в Звенигород
ский уезд Киевской губернии летом 1901 г.” Це праця 
описового характеру, в якій можна знайти інформацію 
про різноманітні історичні пам’ятки цього регіону. 
“Отчет” В.Доманицького починається з історико-архе- 
ологічного огляду Звенигородського повіту8, після яко
го дослідник переходить безпосередньо до опису істо
ричних пам’яток, а саме, до пам’ятників архітектури. В 
цьому відношенні В.Доманицький мав справу виключ
но з пам’ятками церковної архітектури: церквами, дзві
ницями, іконостасами. Щодо церков, то всього дослід
ник нарахував їх 26, з яких майже всі -  трикупольні і 
відносяться до ХУІІІ ст.

Велику увагу дослідник приділяє іконостасам. Він 
зазначає, що практично всі вони належать до другої по
ловини ХУПІ ст. Частіше за все іконостаси складають
ся з трьох, рідше з п ’яти, ярусів з різним позолоченим 
орнаментом з грон і листя винограду та геометричних 
фігур. Найбільш розкішні іконостаси знаходились в с. 
Вільхівці (у Миколаївській церкві), в с. Колодистому і 
в с. Хижинцях. Щодо живопису ікон, то В.Доманиць
кий зазначає, що у більшості випадків він зберігся чу
дово і в деяких випадках, навіть, перевершував сучас
ний йому іконопис. Найбільш вразили дослідника іко
ни “Бесіда з самарянкою” і “Втеча до Єгипту” в с. Бро- 
Децькому, ікона Вознесіння в с. Толмач, ікона Божої ма
тері італійського живопису в с. Озирній. В.Доманиць-
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кий зазначав, що ці ікони “написаны несомненно ху
дожником незаурядным”9.

Також дослідник виділяє сюжети, які найчастіше 
використовуються в церквах Звенигородського повіту:

1) Видіння Аврааму трьох прочан;
2) Втеча святого сімейства до Єгипту;
3) Бесіда з самарянкою;
4) Притча про 10 розумних і дурних дів;
5) Страждання Христові;
6) Св. Варвара і її страждання;
7) Картина Страшного Суду10.
Проаналізувавши характер написання ікон, стиліс

тику, різноманітні дрібні деталі, В.Доманицький при
ходить до висновку, що всі місцеві художники ретель
ним чином, наскільки дозволяв їх талант, копіювали 
живопис Володимирського собору в Києві.

Щодо церковної начиння і облачіння, а також статуй 
і фігур, то вони практично ніде не збереглися. Богослу
жебні книги, які дослідив В.Доманицький, відноси
лись до ХУП-ХУІІІ ст. і знаходились у вжитку на поч. 
XX ст. Серед них зустрічаються рукописні книги, на
писані напівуставом. Всього дослідник нарахував 82 
книги. Серед книг небогослужебного характеру, але які 
зберігалися в церковних архівах, можна було знайти 
навіть Вольтера1*. В праці В.Доманицького є згадка 
про метричні книги. Найстаріші з них, за 1777-1778 
рр., зберігались в Лисянській Михайлівській церкві. В 
метричних книгах, як зазначає дослідник, зустрічаєть
ся велика кількість дрібних приміток, які, як правило, 
не мають важливого значення, але іноді характерні для 
місцевого побуту, місцевої історії і мови12.
‘ Підсумовуючи, слід зазначити, що всі праці ВДома- 
ницького з етнографії мали описовий характер. Це, в 
першу чергу, обумовлено характером видавництв, в 
яких вони друкувалися, і по-друге, станом етнографіч-
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ної науки в кін. XIX -  на поч. XX ст. В цей період від
бувається накопичення матеріалів, в кращому випадку 
-  їх систематизація. Аналітичні праці в цій галузі істо
ричної науки з’являються набагато пізніше. Але серед 
тогочасних етнографів В.Доманицький відзначався 
своєю наполегливою працею, завдяки якій зібрав вели
чезну кількість етнографічних та археологічних мате
ріалів, які й на сьогодні мають незаперечну цінність.

* Доманицкий В. Песни о Нечае // Киевская старина. -  К., 
1905. -  Т. LXXXVHI. -  С. 73-74.

2 Доманицкий В. Современные колядки и щедривки. -  К., 
1904. -  С. 1.

3 Дей О.І. Записи українських пісень З.Доленги- 
Ходаковського // Дей О.І. Сторінки з історії української 
фольклористики. -  К.: Наукова думка, 1975. -  С. 28.

4 Доманицкий В. Кобзари и лирники Киевской губернии. -  К., 
1904. -  С. 1.

~ Там само. -  С. 9.
~ Там само. -  С. 6-8.
' Там само. -  С. 14.
® Доманицкий В. Отчет об археологической экскурсии в 

Звенигородский уезд Киевской губернии летом 1901 г. -  К., 1903.
- с  6.

'Т а м  само. -  С. И.
"  Там само. -  С. 12.
}■* Там само. -  С. 23.
^ Там само. -  С. 27.

Коротенко В.В. (Полтава)

ПОЛТАВСКИЙ РОД ЧИЧИБАБИНЫХ

История рода Чичибабиных, давшего России, Ук
раине и миру двух выдающихся представителей -  по-
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эта Бориса Алексеевича и ученого-химика Алексея Ев
геньевича Чичибабиных, связана с Полтавщиной - как 
исторической, так и в современных ее границах.

Довольно редкая для жителей региона фамилия, а 
также ограниченная территория, на которой она встре
чается в 1-й пол. XIX в., дают возможность утвер
ждать, что ее носители принадлежат к одному роду. 
К сожалению, архивные документы дореволюционно
го периода (метрические книги и исповедные ведо
мости церквей, материалы переписей населения) сох
ранились крайне плохо, и изучение генеалогии пол
тавских родов (как дворянских, так и священнических, 
и крестьянских) связано с большими трудностями. Не 
претендуя на полноту исследования и не имея воз
можности изучить историю рода в совершенстве, по
пытаемся (основываясь на документах некоторых ар
хивов и опубликованных источниках) проследить оп
ределенные генеалогические корни и родственные 
связи представителей рода Чичибабиных, живших на 
Полтавщине в XIX - начале XX вв. Напомним, что 
харьковский поэт Борис Алексеевич Полушин взял 
как поэтический псевдоним фамилию матери - На
тальи Николаевны Чичибабиной[1].

Первые упоминания о роде Чичибабиных, выяв
ленные в документах госархива Полтавской области, 
относятся к 1824 г. В этом году Павел Лукин Чичиба- 
нов (так писалась фамилия в документах), пономарь 
Преображенской церкви с. Лютеньские Будища Зень- 
ковского уезда, отлучился неизвестно куда и разыс
кивался епархиальным начальством[2]. В 60-70-е го
ды XIX в. в церквях Зейьковского уезда служили: дья
чок Наум и пономарь Андрей Чичибабины - в Михай
ловской церкви с.Буды Куземинской волости[3]; дья
кон Петр Онуфриевич Чичибабин - в Ильинской цер
кви с.Гнилица Грунской волости. О последнем из-
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вестно, что он был определен к церкви в ноябре 1861 
г.; в 1890 г. ему было 45 лет[4].

Есть упоминания о детях Наума и Петра Чичи- 
бабиных. Александра Наумовна, дочь уволенного из 
духовного звания дьячка с.Буд, с 1883 г. училась в Ве- 
ликобудищанском трехклассном епархиальном жен
ском училище .Позже была переведена в Полтавское 
епархиальное женское училище, которое окончила в 
1890 г. [5] Чичибабин Григорий Наумович учился в 
Полтавском духовном училище, затем в духовной 
семинарии (1881-18 8 7 т ). Служил священником в 
Николаевской церкви с.Бзов Переяславского уезда[6], 
позже в Троицкой церкви г.Яготин Пирятинского уез- 
да[7]. Лидия Григорьевна Чичибабина, окончившая в 
1905 г. Полтавское епархиальное женское учили- 
ще[8], была учительницей двухклассного министер
ского училища в Яготине[9]; Мария Григорьевна там 
же преподавала в церковно-приходской школе[10]. 
Андрей и Андриан Наумовичи Чичибабины жили в 
с.Буды Зеньковского уезда, о чем упоминается в доку
ментах Полтавской межевой палаты. Интересно, что в 
документе за 1893 г.(план земельного участка) их фа
милия пишется какЧичибабы.

Васса и Агриппина Наумовны, сироты пономаря, 
жили в с.Будах в 1890 г.[11]

Федор Петрович Чичибабин с 1884 г. учился в Пол
тавском духовном училище, однако в 1887 г. был иск
лючен “по причине крайней малоуспешности, при не 
вполне одобрительном поведении”[12]. В 1900 г. он 
работал машинистом винного склада в Яготине[13]. В 
документах и материалах архива упоминаются также 
и другие представители рода Чичибабиных, - так, в 
частности, в первом десятилетии XX в. учились в Пол
тавском епархиальном женском училище Чичибабины 
Неонила и Александра, в 1871 - 1872 гг. учились в
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Полтавской духовной семинарии Александр и Иван 
Чичибабины, в 1882 г. окончил Полтавское духов
ное училище Афанасий Чичибабин[14]; в 20-е годы 
XX в. в с.Губское Тарандинцевского (ныне Дубен
ского) района жили Чичибабины Евгения Евгеньев
на, Виктор Васильевич, Ефимия Ефимовна[15] и т.д.

Генеалогические исследования усложняются и тем 
что в списках учеников духовных учебных заведений 
и сообщениях о перемещениях священников ПО 
службе, опубликованных в “Полтавских епархиаль
ных ведомостях” (основном источнике информации), 
не указывается отчество. Прямые родственные связи 
упомянутых выше лиц с Борисом Алексеевичем и 
Алексеем Евгеньевичем, к сожалению, пока не уста
новлены.

Перейдем к прямым предкам (по линии матери) 
и ближайшим родственникам поэта - о них сохранилось 
довольно много сведений (в основном в делах о служ
бе в судебных, полицейских и других учреждениях гу
бернии). О Савве Чичибабине, прапрадеде поэта, извес
тно только то, что был он духовного звания (как указа
но в аттестате его сына - Евгения Саввича). Евгений Сав
вич родился около 1837 г. (в 1873 г. - Зблет). Учился в 
Полтавском духовном училище, с 25 апреля 1855г. 
служил в Полтавском приказе общественного призре
ния канцелярским служителем, затем - в Полтавской 
палате гражданского суда, Полтавском губернском прав
лении, исполнял обязанности судебного пристава при 
мировом съезде Зеньковского округа. Некоторое время 
жил в своем небольшом имении в местечке Куземин 
Зеньковского уезда; в . 70-е годы семья переехала в 
г.Лубны, где Евгений Саввич служил секретарем уез
дной земской управы, позже - секретарем городской 
управы. Умер в 1886 г.[16].

Брат Евгения Саввича - Александр Саввич Чичиба-
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бин - был присяжным поверенным в Полтаве, в 1910 г. 
жил в собственном доме на углу Дворянской и Кобе- 
лякской улиц[17].

О другом брате - Иване Саввиче -расскажем немно
го позже.

Жена Евгения Саввича - Лихачева Наталья Петров
на, дочь коллежского ассесора[18] (в 1869 г. бухгалте
ром Зеньковской городской управы значится Григо
рий Петрович Лихачев, возможно, ее брат[19]). После 
смерти мужа жила в Лубнах, затем в Лохвицком уез
де, умерла не ранее 1915 г. [20] Евгений Саввич и Ната
лья Петровна имели пятерых детей: Евгению, Алек
сея, Валентина, Александра, Николая. Евгения Евге
ньевна родилась 24 декабря 1867г. В 1900г. была над
зирательницей женской гимназии в Лубнах. В 20-е 
годы, возможно, жила в с. Губское Тарандинцевского 
района[21]. Алексей Евгеньевич^ 7.03.1871- 
15.08.1945) - известный химик, один из первых лауре
атов Ленинской премии (1926). В 1879 - 1888 гг. 
учился в Лубенской мужской гимназии (в одном клас
се с Владимиром Федоровичем Лазурским, впоследс
твии известным ученым - филологом и литературове- 
дом)[22]. Позже окончил Московский университет, на
учная биография его известна. С 1930 г. жил во Фран
ции, где и умер. Личный фонд А.Е. Чичибабина хра
нится в архиве Российской Академии наук (ф.228, 
765 дел, 1882 - 1936 гг.)[23].

Валентин Евгеньевич родился 27 июля 1873 г. в 
Лубнах. В формулярном списке о его службе указа
но: “образование получил домашнее”, однако в спис
ке учеников, переведенных в 4 класс Лубенской муж
ской гимназии в 1888 г., значится Валентин Чичиба- 
бин. Очевидно, он не окончил гимназию, и позже 
сдал экзамены при Пирятинском двухклассном го
родском училище название сельского начального учи-
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теля. В 1900 - 1904 гг. был канцелярским служите
лем Дубенского окружного суда, затем работал инс
пектором земских школ в Лохвицком уезде[24]. в  
1936г. работал в Лохвицком отделе народного обра
зования, в 1938г.- секретарем Лохвицкого народного 
суда.2 октября 1938 г. военным трибуналом Харь
ковского военного округа за участие в несуществую
щей” контрреволюционной украинско-националисти
ческой диверсионно-повстанческой организации, зало
женной на ст. Юсковцы ЮЖД с охватом прилегающих 
к ней сел отъявленным украинским националистом 
агентом польской разведки Лукьяненко Н.И.” осужден 
к 10 годам лишения свободы. Дальнейшая судьба не
известна. Реабилитирован в 1958 г.[25]. Сын Валенти
на Евгеньевича - Леонид Валентинович - в 90-е годы 
XX в. жил в Тамбове, дочь - Ольга Валентиновна - 
жила в Екатеринбурге.

Жена Валентина Евгеньевича, Надежда Павловна, с 
1910г. значится учительницей Бессаловского учили
ща Лохвицкого уезда[26]. Вторая жена, Домошлинец 
Варвара Алексеевна, в 1958 г. проживала в Лохвице.

Александр Евгеньевич Чичибабин родился 28 
сентября 1875 г. Учился в Дубенской мужской гимна- 
зии(1887-1892 гг.), где оставался на второй год в 1 и 
2 классах. В 1894 - 1896гг. - канцелярский служи
тель Дубенского окружного суда, позже - на судебных 
должностях в Закавказье. С 1903 г. - на полицейских 
должностях в Полтавской губернии (в Полтаве, Ро- 
менском, Переяславском, Дубенском, Зеньковском 
уездах). Успешно расследовал различные уголовные 
дела (в основном кражи). В феврале 1905 г. полу
чил пулевое ранение в грудь (из документов не по
нятно, при каких обстоятельствах). Упоминания об 
Александре Евгеньевиче находим в деле по обвине
нию Данника Ивана Ивановича и Сачава Алексан-
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дра Аврамовича в организации сходки крестьян в 
м.Глинск Роменского уезда в 1905 г. Пристав 2 стана 
А.Е.Чичибабин, присутствовавший на сходке, “не имея 
достаточной полицейской и военной силы, с арестом 
главного агитатора Данника должен был приостано
виться”. В деле далее говорится: “В то время, как на ба
зар вышел местный пристав и стал говорить с наро
дом,... Данник, подойдя к приставу, подняв кверху кулак, 
кричал: “До коих пор вы будете тянуть с несчастного 
народа кровь, -кровопийцы”. А когда на это пристав го
ворил, что он, служа в стане полтора года, никого не 
обидел, то Данник говорил, что он, пристав, может 
быть, человек и честный, но на нем мундир мошенни
ческий и воровской”. Служил А.Е.Чичибабин и при 
Центральной Раде, гетмане Скоропадском, Деникине 
(в 1918 г. - начальник Хорольской уездной милиции, 
начальник державной варты Хорольского уезда, в 1919 
г. - командир уездной государственной стражи Хороль
ского, Кременчугского уездов).Награжден орденом 
Св.Станислава 3 степени (1906 г. - за проведение моби
лизации в годы русско-японской войны), бронзовыми 
медалями в честь 200-летия Полтавской битвы, 300- 
летия дома Романовых, за проведение мобилизации 
1914 г., почетным знаком Красного Креста в 1916 г. 
С 1914г.имелчинколлежского ассесора[27]. Расстрелян 
партизанами в Хороле в 1919 г., при отступлении дени
кинцев.

Характерно, что братья Чичибабины довольно 
часто в различных обращениях и заявлениях именова
ли себя дворянами, хотя прав на потомственное дво
рянство не имели и в формулярных списках писалось 
“из обер-офицерских детей”. Александр Евгеньевич 
был женат на Надежде Митрофановне Мартос (род. 
14 февраля 1876г.), происходившей из старинного 
полтавского козацко-дворянского рода (очевидно,
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дочь Митрофана Дмитриевича Мартоса, отец которо
го, Дмитрий Павлович, был утвержден в потомствен
ном дворянстве указом Герольдии №1746 от 27 фев
раля 1863 г[28]). Имели детей: Веру (род. 6 июля 1898 
г.) и Софью (род. 3 апреля 1903 г.)[29]

Последнее упоминание о семье А.Е.Чичибабина 
встречаем в лубенской газете от Юапре- 
ля1929г.”Бывшая” Чичибабина пыталась вернуть на
ционализированную усадьбу:

“ - А не за вашим ли мужем она значилась, тем, что 
при Деникине начальником стражи?

- О, нет, нет, только за мной. Я с мужем уже 8 лет 
как разошлась.”

“ Вражья баба” решила на 12 году революции 
вернуть свою собственность, - конечно же, безуспеш
н о го ].

Младший из братьев, Николай Евгеньевич Чичи- 
бабин, дедушка поэта Бориса Чичибабина,родилсяо- 
коло1881г.(точная дата в документах не указана). По
лучил домашнее образование, в 1902 г. сдал экзаме
ны при Гадячском четырехклассном городском учили
ще название народного учителя. Служил, как и Алек
сандр, в полиции: в Саратовской губернии - Камыши
не и Хвалынске, с1910г. - в Кременчуге Полтавской 
губернии. В 1916 г. - помощник Кременчугского по
лицмейстера. Награжден орденом Св.Станислава 3 
степени (1916 г.) и бронзовой медалью в честь 300- 
летия дома Романовых. Имел чин губернского секре
таря (с 1914 г.)[31]. Биографические сведения о 
Н.Е.Чичибабине имеются в хранящемся в госархиве 
Полтавской области уголовном деле по обвинению ря
да лиц, в том числе и Николая Евгеньевича, в мошен
ничестве и неисполнении служебных обязанностей. 
Суть дела состояла в том, что в 1923 г. арендаторы 
мельницы, на которой Н.Е.Чичибабин непродолжи
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тельное время служил завскладом, продавали несу
ществующее зерно, получая за него деньги вперед. В 
деле хранятся заявления Н.Е.Чичибабина на имя ок
ружного прокурора, в которых он указывает, что в 
Кременчуге проживает с 1910 г., и, хотя служил в по
лиции, пользовался всеобщей любовью в городе. 
После Февральской революции избран начальником 
милиции, после Октябрьской - переизбран, служил 
до прихода немцев (1918 г.).Позже служил в коопера
ции и в финотделе по взысканию налогов, ушел по 
сокращению штатов. С 3 сентября 1923 г. служил в 
артели работников ответственного труда, или “Объеди
ненного товарищества ответственных работников на 
Украине”. В ноябре - декабре 1923г.-намельнице(где 
вскрылись злоупотребления), с февраля 1924 г. - ко
мандирован для охраны частных магазинов в качестве 
охранника. Указывал, что его единственная дочь заму
жем за коммунистом и проживает в Харькове, стар
ший сын добровольно служит в Красной Армии. В ма
териальном отношении дошел до нищенского состо
яния, на службе ночным сторожем получал 25 руб. в 
месяц. Проживал по адресу: Мариинская ул., 45, кв.2, 
или на углу Херсонской и Мариинской. По упомяну
тому делу был оправдан за не доказанностью состава 
преступления[32]. На основании решения Особой 
тройки при УНКВД по Полтавской области от 29 сен
тября 1938 г.” за участие в контрреволюционной во
енно-белогвардейской повстанческой организации” 
Н.Е.Чичибабин осужден к высшей мере наказания, 
расстрелян 4 октября 1938 г. Впоследствии реабили- 
тирован[33].

В картотеке Департамента полиции (Государствен
ный архив Российской Федерации) упоминаются жив
шие в начале XX в. Чичибабин Николай Иванович, 
преподаватель математиков Воронежской губернии, и
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Чичибабин Иван Иванович, студент Киевского уни
верситета (очевидно, упомянутый выше и еще один 
сын Ивана Саввича).

После 1917 г. индивидуальная и семейная генеало
гическая память была в значительной степени утраче
на. Стало опасным помнить предков, особенно, если 
они были каким-либо образом “скомпрометированы” 
перед властью. Было уничтожено громадное количес
тво семейных документов, писем, фотографий. Не 
удивительно, что Борис Алексеевич Чичибабин не 
вспоминал о своем происхождении и “сомнительных” 
родственниках; даже о близком родстве его с извес
тным химиком мало кому было известно.

К сожалению, автор не имел возможности изучить 
родословную Чичибабиных в совершенстве (выявлена 
и использована, конечно же, лишь небольшая часть 
документов, содержащих сведения по истории рода; 
любое генеалогическое исследование является прак
тически неисчерпаемым и постоянно открывает новые 
пути поиска).

1
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Брайченко Т .Ф .(Кіровоград)

ІСТОРИЧНІ МОТИВИ НАРОДНОЇ ПІСЕННОЇ 
ТВОРЧОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ У 

ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВЦІВ, 
ЗБИРАЧІВ, КРАЄЗНАВЦІВ

І. Вивчення народнопісенної творчості започатко
вується у Центральній Україні у другій половині XIX 
ст. і чільне місце серед перших дослідників займає 
М.В.Лисенко. Він не лише розшукує та публікує від
найдені тут пісні, але й пропагує українську пісню вис
тупаючи з концертами, певний час працює у с.Орлова 
Балка над оперою “Тарас Бульба”1. Як зазначав Філа- 
рёт Колесса: "Головне, під впливом Лисенка почина
ється у нас також систематичне збирання матеріалів з 
обсягу українського фольклору і наукове досліджуван
ня цієї багатої спадщини минулих віків”2. Плідною бу-
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ла співпраця Миколи Лисенка та Марка Кропивниць- 
кого. Єлисаветград, Бобринець та навколишні села з 
дитинства були добре знані Марку Лукичу, там вбирав 
він у себе народні звичаї, образи сучасників, майстер
но відтворені згодом, записував народні пісні та музи
ку до них. З уст драматурга Микола Лисенко записав 
пісню ’’Добрий вечір тобі, зелена діброво”, яку згодом 
включив до третього випуску народних пісень. А пісні 
“Соловейко”, “Удовиця”, Де ти бродиш, моя доле?” у 
його музичній обробці стали більш відомими3.

Глибокими знавцями народнопісенної творчості бу
ли корифеї українського театру. Збірник записів дру
жини І.К.Карпенка-Карого Софії Тобілевич 1982 року 
було опубліковано, як і пісні виконувані Іваном Кар
повичем, Панасом Саксаганським, Миколою Садов- 
ським. Численні записи, здійснені у с.Кардашева доз
воляють розглянути пісенний світ тогочасної Єлиса- 
ветградщини4. З краєм була пов’язана діяльність Пет
ра Ніщинського, музично-етнографічна картина якого 
“Вечорниці” до драми Т.Г. Шевченка “Назар Стодоля” 
вперше з ’явилася на театральних підмостках 1875 р. 
Тоді ж, на початку семидесятих років, в місцевому ду
ховному училищі навчався Данило Крижанівський, ав
тор музики до поезії Т.Г.Шевченка “Реве та стогне 
Дніпр широкий”.

Учень відомого славіста В.І.Григоровича Володи
мир Ястребов після закінчення Новоросійського уні
верситету їде до міста, яке обрав вчитель своїм місцем 
проживання, і розпочинає викладацьку діяльність у 
Єлисаветградському реальному училищі. Подвижник - 
археолог і історик, етнограф і фольклорист В.Ястребов 
протягом 1884-1894 рр. опублікував чимало статей, 
повідомлень. На сторінках “Київської старовини” 
з’явилася гайдамацька пісня “Не славная Чута”, пісня 
про серба, замітка “Гайдамацький бандурист”5.

487



Історія України:

XIX - поч. XX ст. —  час накопичення фольклору, 
здійснюються записи, в тому числі переважало обрядо
вого характеру, перш за все весільні та пов’язані з ни
ми народнопісенної творчості, про що йшлося у стат
тях підготовленого ще у восьмидесятих роках XIX ст. 
збірника ’’Степ”, публікаціях Г.Сорокіна, І.Бесараба6.

Український фольклорист Андрій Грабенко (Коно- 
щенко) (1857 -  1932) в 1880-1882 рр. вчителював у рід
ному селі Обознівці під Єлисаветградом, входив до ук
раїнофільського гуртка П.Михалевича. За порадою 
М.Лисенка він записував народні пісні і у 1900, 1903 рр. 
видав збірки “А у нашому селі” -  до яких увійшло близь
ко двохсот народних пісень. У передмові до наступної 
третьої сотні він писав: ’’Між піснями сеї збірки є багато 
пісень нового циклу, складених певно в останні роки 
XIX віку (80-90). Хоч, може, вони відрізняються од пі
сень старосвітських характером мелодії й тексту, одначе 
я не вагався, помістити їх у свою збірку: мені здавалося 
що сі пісні дадуть спромогу ясно переконатись, що наша 
українська мелодія не згинула навіки, а тільки перетво- 
ряється в нові форми, і народний геній додає їй нові, ці
каві й симпатичні риси”7.

В останні десятиліття вивченню народної творчості 
чимало уваги присвятив письменник, краєзнавець, фоль
клорист Микола Смоленчук. Глибоке знання теми 
“М.Кропивницький і фольклор” знайшло відображення 
у монографії, дисертації та біографічній повісті “Степи 
полинові”. Невдовзі фольклорні записи, дослідника до 
75-річчя від дня його народження мають вийти з друку 
у Центрально-українському видавництві.

Пісні воєнної пори, повоєнної відбудови були пред
ставлені у збірнику упорядкованому 1957 року Г.Сама- 
ріним8. Наталя та Олександр Терещенки опублікував 
збірку “Пісенна традиція села Томашівки, до якої увій
шли записи, здійснені ними у рідному селі Кароля Ши-
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мановського. Вони дозволяють ширше окреслити тло 
української пісенності, яке впливало на формування 
витоків його творчості.

У фундаментальних збірках історичних пісень, зіб
раних і частково виданих Інститутом мистецтвознавс
тва, фольклору та етнографії ім.М.Т.Рильського НАН 
України широко представлені пісні, записані в Цен
тральній Україні, так і ті, у яких йдеться про події, що 
відбувалися на теренах краю.

Щорічні фольклорні експедиції конференції органі
зовують викладачі, співробітники педагогічного уні
верситету імені Володимира Винниченка. Ними підго
товлені методичні рекомендації для збирачів фолькло
ру, опубліковано ряд грунтовних статей^.

2. Дослідниця пісенної творчості Софія Грица заз
начає, що історична пісня як різновид громадянської 
епіки розпочинає своє існування у XIV-XV ст., відбив
ши процес розвитку української народності в умовах 
боротьби проти чужоземних загарбників. Свідченням 
появи перших зразків є їх відгомін в обрядовій твор
чості. Однак тексти тієї доби є рідкістю. Так перемога 
литовських та українських військ під керівництвом 
князя Ольгерда над трьома татарськими ордами 1362 
року на Синіх Водах /сучасна р.Синюха/ повинна б 
знайти відображення у фольклорі. На жаль, здійснюва
ні досі пошуки фольклорно-етнографічних експедицій 
результатів не принесли. Більше того, досить значний 
період перебування українських земель у складі Вели
кого князівства Литовського простежується лише у ве
сільній обрядовості:

Не наступай, Литва,
Буде з нами битва,
Будемо воювати 
Сестри не давати.

Основний масив пісенної спадщини регіону безу
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мовно припадає на героїчний і надзвичайно трагічний 
період української історії ХУІІ-ХУІІІ ст. —  час козаць
кої звитяги і виснажливої боротьби за волю і незалеж
ність. “На війну йдуть козаки з радістю, — писав 
Дмитро Яворницький, —  з війни повертаються з музи
ками та піснями... чи поб’ють турка, чи пошарпають 
ляха, зараз же і пісню складуть на той випадок”10.

Центральна Україна, а особливо межі нинішньої 
Черкаської та Кіровоградської областей того часу вже 
були не просто залюдненими, а ставали осередками ко
зацьких поселень. Згадки про Чорний ліс, Синюху, Ят- 
рань в піснях козацького циклу є непоодинокими. А 
найбільші поселення Крилів та Торговиця зустріча
ються навіть у найстаріших піснях та думах, зокрема в 
думі “Про Івася Коновченка-Вдовиченка”:

Оттоді ж у городі Крилові 
Жила собі удова 
Старенька жона,
По мужові Грициха,
А на прізвище Коновчиха,
Та мала собі сина єдиного- 
Івася Вдовиченка.

Крилів неодноразово ставав осередком дій козаць
ких загонів у їх боротьбі проти польської шляхти. Звід
си розсилав Павло Бут універсали із закликом приєд
нуватися до його війська. Про повстання 30-х років 
ХУП ст. йдеться в історичній пісні “Про Сулиму, Пав- 
люка ще й про Яцька Остряницю” :

То не хмари з буйним вітром 
З Дніпра налягають -  
То Павлюк та Остряниця 
Ляхів обступають.

Визвольна війна під керівництвом Богдана Хмель
ницького з перших подій -  битви на Жовтих Водах — 
пов’язана з краєм, оскільки завершальний її етап від

490



маловідомі імена, події, факти

бувався в урочищі Княжі Байраки - нині с.Попельнасте 
Олександрійського району:

Гей поїхав Хмельницький і к Жовтому Броду, 
Гей, не один лях лежить головою в воду.

Сотні козаків-краян, селян поповнили військо Бог
дана Хмельницького, один час в його складі воював 
Торговицький полк. В Торговиці протягом кількох ро
ків діяв Іван Сірко, тож не випадковими на Кіровоград- 
щині є записи пісень, присвячених його боротьбі про
ти турків та татар.

Значний пласт народнопісенної творчості припадає 
на події ХУШ ст. та участь у них українського козац
тва, зокрема у російсько-турецьких війнах, будівництві 
оборонних укріплень, утворення на землях Бугогардів- 
ської паланки Нової Сербії. Записана у 1924 р. від Па
наса Саксаганського пісня “Ой не спав я нічку тем
неньку” завершується словами:

Гей, хорват листи розсилає,
На нову Вкраїну жити закликає.
Гей, дарує степами 
І рибними плесами,
Ще й до того вільготами.

Пісня неодноразово аналізувалася дослідниками. 
Однак, потрібно зазначити, що у даному випадку ми 
напевне маємо поєднання двох різних сюжетів, остан
ній з яких і розповідає про діяльність Івана Хорвата по 
заселенню Нової Сербії вихідцями з Балкан та цен
тральних районів Російської імперії.

Ставлення місцевого населення до переселенців бу
ло далеко не однозначним. В.Ястребов, пісню про сер
ба записану в с. Олексіївці Єлисаветградського повіту, 
супроводжує таким коментарем: “Пісні притаманний 
зверхньо-гумористичний дух дуже характерний у став
ленні між малоруським населенням степів і сербами- 
пришельцями. Серб зображений чорновусим франтом,
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красивим кавалеристом, предметом слабкості прекрас
ного пола; у нього немає ні хати, ні власності ні любо
ві до землеробської праці; живе він весело, солодко 
їсть, п ’яно п ’є, але залишається чужим і землі і наро
ду” *1. Більш приязним було ставлення до вихідців з 
Полісся:

Розгулялись сині води,
Ніде правди діти,
Іде литвин до водиці 
Турка голубити.

Цей запис здійснений Ольгою Амбразяк у 1992 р. у 
с.Олександро-Мар’ївці Петрівського району Кіровог
радської області від Єрофія Криворучка 1906 року на
родження, на наш погляд, є свідченням переселень на 
Подніпров’я литвинів12.

У піснях часів зруйнування Запорізької Січі - ”В од
но время під Єлизаветом”, “Ой над Бугом над рікою” 
відтворено діяльність російських військ -  козаків 
Чорноморського козацького війська -  “Ой сяду я та й 
край віконця”.

Дунай, як і Дніпро часто зустрічається в народній 
пісенній творчості, але у другій половині ХУШ ст. на
буває конкретно-історичного звучання як місце Заду
найської Січі. Сюжет про долю козаків, які змушені за
лишати рідну землю, відомий з багатьох пісень, але 
вершинним досягненням є звичайно пісня Семена 
Климовського “їхав козак за Дунай”, яка стала народ
ною не лише в Україні, й в інших країнах Європи.

Пісня “Не славная Чута” присвячена гайдамацько
му рухові. В одному з її варіантів згадується місце
вість -  Кальнії Болота -  регіон на межі Черкащини та 
Кіровоградщини, відомий на початку ХУШ ст. як один 
з перших осередків гайдамаччини.

Як загнали ляхов в Кальнії Болота,- 
Брали много сребра й злота.
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Борис Познанський зазначав, що гайдамацькому ва
тажкові Маркові Мамаю присвячена пісня “Гей, на бі
ду, на горе” Його у 1750 році російські військові схо
пили під Чорним лісом і передали польським урядов
цям. М.Мамая було страчено, а голову виставлено на 
шпилі біля мосту через Синюху у Торговиці. Його поб
ратим Андрій Харченко одягає шапку Мамая і під його 
ім’ям продовжує гайдамакувати.

Про боротьбу гайдамаків проти польської шляхти 
на р.Синюсі йдеться в пісні про гайдамацького ватаж
ка з Жаботина Харка: “їде Харко з Туреччини”. У запи
сі зустрічаємося з протиріччям. Як видно із звертання 
Харка до Гнатка, йдеться про напад поляків, а не коза
ків на козацький курінь. Тож в обох рядках пісні має 
бути: “Гей, ляхи”. .., а не “Гей, козаки” у першому ви
падку та “Гей, ляхи “ у другому.

У багатьох виданих збірках у розділах про введення 
панщини, після включення Правобережжя до складу Ро
сійської імперії вміщена пісня, про Торговицьку конфе
дерацію, учасники якої нібито висловлювалося не лише 
за відміну Конституції, прийнятої 3 травня 1791 р., за по
діли Польщі та ліквідацію польської державності:

Пан Потоцький і Браницький -  
Тих то рада стала,
Щоби Польща в руках Москви 
Назавше зістала.

Наведені приклади, кількість яких можна набагато 
збільшити, свідчать про те, що у народнопісенній твор
чості Центральної України знайшла відображення не 
лише історія України, але й події історії російської, 
польської, болгарської, представники народів яких на
селяли край. В нових суспільно-політичних умовах 
народна творчість починала набувати нових якостей, 
збагачувалася і, дотримуючись притаманних часові оз
нак, зберігала свої основні риси.
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3. В українській народній пісні, відточеній творчіс
тю тисяч виконавців, відбилися весела вдача і гірка до
ля, буденні клопоти і глибина почуттів, прославлення 
звитяжців і ненависть до ворогів. Але за влучним сло
вом і проникливою мелодією ми навряд чи побачимо 
первісний текст і дізнаємося про його автора.

Відомо, що з краєм пов’язане ім’я козацького співця 
Данила Бандурки. Тут він гайдамакував, жив у інгуль- 
ських зимівниках запорізьких козаків. Закованого в 
кайдани його відправили до фортеці св.Єлизавети. 
Протокол допиту гайдамацького бандуриста дозволив 
відтворити його життєвий шлях. Можливо згодом, вис
ловлював припущення В.Ястребов, він оселився на 
р.Чорний Ташлик, а село і балка отримали назви - Бан
дурка - від його прізвища14.

Відомий дослідник української пісні Григорій Нудь
га, завдяки допомозі краєзнавця із с. Нова Прага 
Ф.Плотніра з ’ясував, що Семен Климовський доживав 
віку у с.Припутнях, де, як засвідчував його сучасник, 
“навчав своїх пісень пастушків, дарував вірші молодим 
дівчатам” 15.1  нині акіуальною є фраза, якою закінчу
вав дослідник свою розвідку про поета-пісняра, що 
варто було б вирушити у пошук за тими невідомими 
нам піснями.

Народними стали окремі пісні М.Л.Кропивницького, 
які виконувалися неодноразово зі сцени і згодом вий
шли за межі театральних вистав, як, наприклад, “Гей ну
мо, браття до зброї"” та ін. Творчості сучасних поетів і 
композиторів також притаманні історичні мотиви:

У тих степах, де козаки 
Вкраїні здобували волю,
З глибин пшеничного роздолля 
До нас озвалися віки.

Вивчення народнопісенної творчості істотно збага
чує історичні дослідження даними, які ми не в змозі
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отримати з інших джерел, на чому наголошував 
М.В.Гоголь і писав Т.Г.Шевченко:

Наша дума, наша пісня 
Не вмре , не загине...
От де, люди, наша слава,
Слава України!
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Ховрич С.М . (Київ)

ВЧЕНІ К Ш  В ІСТО РІЇ МІСТА КИЄВА

В історію розвитку окремих міст і сіл вагомий внесок 
роблять навчально-виховні заклади, які не тільки допо
магають здобувати освіту, але також сприяють промис
ловому і культурному розвитку населеного пункту.

Ми зупинимось на висвітленні внеску викладачів та 
вчених Київського політехнічного інституту в історію 
міста Києва. Загальновідомо, що вищі учбові заклади 
виконують ряд суспільнокорисних функцій. Найголов
ніші із них становлять тріаду: творча, педагогічно- 
прикладна та загальноосвітня функції1.

Нас цікавить перша з них. Київський політехнічний 
інститут з перших днів існування перетворився у генера
тора нових ідей. Дослідження, що проводилися у лабо
раторіях і кабінетах КШ, характеризувалися науковою 
новизною, оригінальністю, новаторськими рисами, 
охоплювали ряд важливих галузей науки і техніки. А 
критичний підхід до розв'язання завдань допомагав вче
ним політехніки досягти бажаного ефекту, чим прислу
жилися рідній Вітчизні. Для справжніх ентузіастів своєї 
справи на першому плані завжди стояли інтереси науки, 
а вже потім -  все інше: побут, політика і т. ін.

Цікаві з цього приводу слова професора В.П.Іжев- 
ського. Він закликав своїх колег, “мы должны стре-
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миться преимущественно не к временному и преходя- 
щему, а к вечному”2.

Наука є цілющим джерелом натхнення для людеЁ 
талановитих і винахідливих.

Науково-викладацькі кадри політехнічного інститу
ту створили надійну основу матеріально-технічної ба
зи України. Кирпичов В.Л., Жуков І.Д., Дубелір Г.Д., 
Пісаржевський Л.В., Коновалов М.І., Патон Є.О., Єр- 
маков В.П. та багато інших доклали чимало зусиль для 
детального розв’язання наукових проблем різного ха
рактеру.

Засновник двох вищих технічних закладів України 
(у Харкові і Києві) Кирпичов В.Л. всебічно обґрунту
вав вчення про подібність. Перший директор КІП був 
всебічно обдарованим вченим. Постать Кирпичова 
В.Л. настільки масштабна, що могла б бути, без сумні
ву, предметом не однієї книги. Своїми фундаменталь
ними працями, надзвичайною працездатністю патріарх 
технічної освіти досяг величезних успіхів у сфері нау
ки, техніки та педагогіки.

Ідейний натхненник щодо поширення технічної ос
віти серед широких кіл громадськості, Кирпичов В.Л. 
був всіма шанованою людиною. Недаремно, його ді
яльність на педагогічній та організаторській ниві отри
мала високу оцінку.

Справді, Кирпичов В.Л. намагався йти попереду ін
ших. Особливо це проявилося у питанні викладання 
електротехніки в інституті 3.

Як висококваліфікований спеціаліст вищої техніч
ної освіти професор Кирпичов В.Л. добре розумів важ
ливість ролі бібліотеки та науково-технічних музеїв у 
навчальному процесі підготовки майбутніх інженерів. 
За його підтримкою був відкритий Інженерний музей, 
який швидко набув широкої популярності як серед 
співробітників і студентів КІЛ, так і серед студентів ін
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ших навчальних закладів міста й серед науково-тех
нічної громадськості та промисловців. Музей відігра
вав важливу просвітницьку роль, був доступним для 
відвідування. Музейні працівники давали пояснення і 
різного роду довідки про виставлені експонати. Так 
вже в перші роки свого існування музей надав підпри
ємцям чудову нагоду рекламувати свої товари. Кожне 
твердження вченого формувалось на основі чисельних 
експериментів, кожне доведення провірялося і переп- 
ровірялося. Лише після багатьох вагань він зважувався 
оприлюднювати свої міркування. Громадськість та 
корпорація науковців практично завжди похвально від
гукувалися про творчі доробки київського професора. 
Плідна діяльність Кирпичова В.Л., виявилася корис
ною для міста Києва, особливо у промислово-техніч
ному значенні. Врешті-решт, творчий злет першого 
ректора КПІ нерозривно пов’язаний з київським періо
дом його життя та діяльності.

Розглядаючи історію КПІ та України взагалі, ми ма
ємо обов’язково згадати про вченого світової слави, ге
ніального теоретика-практика мостобудування, профе
сора КІЛ Патона Є.О. Слід відзначити про особливу 
роль Патона Є.О. у формуванні Інженерного музею 
КПІ. Завдяки його зусиллям відділ мостів музею став 
одним з найкращих у світі. Колекція музею поповнила
ся моделлю моста Патона в Царському саду в Києві. 
Переважна більшість патонівської спадщини присвяче
на проблемам будування мостів, удосконалення їх 
конструкцій.

Патон Є.О. запропонував геніальну за змістом, 
ефективну і зручну за формою методику щодо зведен
ня мостів. Проекти мостів, розроблені під керівниц
твом самого Патона Є.О., користувалися підвищеним 
попитом та популярністю серед виробників. За його 
проектом був побудований міст в Царському саду в Ки
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єві, що існує донині і є окрасою і чудовою пам’яткою 
техніки.

Навіть на сьогодні ряд задумів цього визначного ви
нахідника не тільки не втратили своєї актуальності, 
навпаки, зберегли своє первісне значення. Оригіналь
ність та унікальність патонівських проектів принесла 
їхньому автору світове визнання. Нарешті, деякі з вит
ворів Патона Є.О. не мали аналогів у жодній країні Єв
ропи. Цікавою і перспективною виявилася програма 
випробування київського моста, зокрема, його де
рев’яних частин4. Київський міст мав ряд особливос
тей технічного характеру, а методика випробувань мос
тів, запропонована Патоном Є.О., використовувалася 
на практиці і в подальшому.

Книги Патона Є.О. були чудовими посібниками для 
спеціалістів і взагалі для тих, хто цікавився мостобуду
ванням. Йому вдалося досягти найвищої, наскільки це 
можливо було за тих обставин, вершини високого про
фесіоналізму і майстерності. Українці мають бути без
межно вдячні своєму генію за зроблене ним.

Активно продовжував у Києві благородну просвіт
ницьку діяльність професор Коновалов М.І. він орга
нізував сільськогосподарські курси і був їх директо
ром, які фактично були однією з перших у Росії вищих 
агрономічних шкіл. Для дітей організував недільні чи
тання і сам прочитав тут кілька цікавих лекцій з де
монстрацією дослідів. Видана ним книга: “Отчего и 
как горит свеча”5 є зразком популяризації знань. Зага
лом Коновалов М. мав цікаві наукові доробки, здійсне
ні ним у Києві. Достойний правонаступник Кирпичова 
В.Л. професор Коновалов М.І. активно співробітничав 
із деякими спеціалізованими виданнями (наприклад, 
“Журнал Русского физико-химического общества”, 
“Известия Юіевского политехнического института Им
ператора Александра II” та ін.). Тут він надрукував ряд
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цікавих статей6.
Видатний хімік М.І. Коновалов був одним з актив

них членів Російського хімічного товариства, віце-го- 
ловою Товариства шанувальників природознавства, 
антропології та етнографії і керував його хімічним від
діленням. У Києві він очолював Товариство природоз
навців, активно працював у Товаристві по розповсюд
женню технічних знань т. ін. Чимало зробив Коновалов 
М.І. для розвитку каналізаційно-очисної станції міста. 
У 1899 р. він запропонував оригінальний метод отри
мання деяких хімічних препаратів7, який значно спро
щував роботу для дослідників.

Численні реферативні повідомлення, солідні статті 
сповна відображають весь спектр багатогранної нау
ково-експериментальної діяльності автора. Невтомні 
дослідницькі пошуки тривали на протязі всього життя 
вченого. Коновалов М.І. залишив після себе глибокий 
слід в історії України. Його дослідницько-експеримен
тальні доробки добре послугували розвиткові науки та 
вітчизняного виробництва.

Вагомий внесок у розвиток нашої науки зробив 
Професор КПІ Жуков І.Д. Суттю наукової творчості 
цього розумного спеціаліста було надзвичайно серйоз
не відношення до справи. Динник спеціалізувався у 
сфері фізики. Він автор ряду праць: “Очерк учения о 
намагничении”, “Определение предела упругости тер
моэлектрическим путем”. За першу з них -  О.М.Дин- 
ник нагороджений золотою медаллю і премією ім. М.І. 
Пирогова. Протягом квітня-травня 1902 р. він прово
див спостереження з мечтою визначення напруги земно- 
го магнітного поля в Києві8.

Тісно пов’язана з Києвом діяльність провідного уче
ного з технології текстильного виробництва та хіміч
них барвників Шапошникова В.Г. Він організував в 
КПІ кафедру та лабораторію, вів велику педагогічну і
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наукову роботу. Професор Шапошников В.Г. був авто
ритетним фахівцем, часто запрошувався як експерт чи 
консультант різними установами. Так, він був запроше
ний в якості експерта на Всеросійську виставку в Киє
ві (1913-1914 рр.). Його висновки привертали увагу 
своєю глибиною і об’єктивністю. Міські наукові кола 
широко використовували знання і досвід талановитого 
ученого, а він, у свою чергу, сповна віддавався своїй 
справі і чесно виконував покладені на нього обов’язки.

Певний внесок у розвиток науки зробив професор, 
завідувач лабораторії мінеральних речовин та техноло
гії будівельних матеріалів Київської політехніки Де
ментьев К.Г. Попри завантаженість роботою і адмініс
тративними посадами, учений не забував про справи 
практичні, підтримував тісні зв’язки з виробництвом. 
Він працює над створенням гончарних труб для під
приємств Києва і міської каналізації. Тож, у певній мі
рі прилучився до справи розбудови каналізаційної сис
теми в Києві. Крім того, він заснував і став головним 
редактором часопису “Вісник технології хімічних та 
будівельних матеріалів”, що видавався у Києві.

Другий ректор КПІ К.О. Зворикін теж з натхнен
ням працював на благо рідного міста. Певний час він 
очолював ліквідаційну комісію Київського електрич
ного товариства, де показав себе чудовим організато- 
ром-адміністратором, серйозним фахівцем. Військово- 
революційні події тогочасного життя перервали спо
кійний хід навчально-викладацького процесу. За цих 
обставин К.О. Зворикін почав працювати консультан
том та експертом по різних установах і виробничих 
підприємствах, згодом повернувся до викладання в 
інституті.

З самого початку перебування у Києві професор ка
федри зоології Ю.М. Вагнер заявив про себе не тільки 
як вчений та педагог, але і як громадський діяч. Він

501



Історія України:

очолив міську комісію наукових дослідів по знищенню 
сільськогосподарських шкідників. У роки першої сві
тової війни Ю. Вагнера обрано членом Київського від
ділення “військово-промислового комітету”, який здій
снював допомогу армії у війні з Троїстим союзом. Він 
входив до складу першого уряду гетьмана Павла Ско
ропадського.

В стінах КПІ вперше з’явилася ідея про відкриття в 
Києві товариства повітроплавання. Київське відділен
ня товариства повітроплавання очолив професор 
електротехніки М.А. Артем’єв9. Незабаром гурток по
вітроплавання очолив професор механіки М.Б. Делоне, 
який особливо багато зробив для розвитку київської 
авіації.

Делоне пов’язував науково-навчальний процес, тоб
то хід лекцій і лабораторно-практичних занять на бать
ківщині, із вивченням зарубіжного досвіду з аеродина
міки. Більше того -  доля київського повітроплавання 
ставилася у пряму залежність від серйозного, деталь
ного знайомства із організацією аеродинамічної лабо
раторії Прандтля.

На жаль, в Києві не було розроблено комплексної 
програми по вдосконаленню аеродинамічної теорії. 
Українські вчені поділяли занепокоєність станом речей 
у цій сфері і робили все можливе для розвитку авіації 
в Києві. Уже тоді у небі з ’явилися літаки, технічні ха
рактеристики яких не мали аналогів ані в Росії, ані у 
світі. Багатомоторний “Илья Муромец”, створений 
І.І. Сікорським, перевершив усі сподівання10. Це був 
справжнісінький “богатир” авіації.

, Вчені КПІ доклали чимало зусиль у розбудову і 
зміцнення науково-технічної бази міста Києва. Окрім 
того, винаходи корифеїв науки сприяли розвитку віт
чизняного виробництва. Таким чином є підстави, щоб 
стверджувати про неабияку роль і значення дослід
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ницько-експериментальних робіт викладачів і профе
сорів Київської політехніки в процесі формування нау
ково-технічного потенціалу України. Творчість кожно
го вченого-новатора відіграла важливу роль в станов
ленні та розвитку певної галузі науки. Роль особистос
ті в історії, як такої, була і залишається чи ненайголов- 
нішим моментом, мабуть, за весь період існування ци
вілізації. Діяльність творчої особистості сприяла і про
довжує сприяти науково-технічному прогресу люд
ської спільноти.
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З  ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО 
МИСТЕЦТВА

Куделко С .М ., Павлова О.Г (Харків)

ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК 
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 

У ХАРКОВІ 
(сер. XIX -  поч. XX ст.

Формування вітчизняного мистецтвознавства як на
укової галузі розпочалося з середини XIX ст. У Харко
ві елементи мистецтвознавства у науковій думці зарод
жуються в цей же період, перш за все, через захоплен
ня питаннями естетики.

Зацікавленість проблемами естетики вченими Хар
ківського університету, введення до навчальних прог
рам курсу з естетики, спонукало до більш глибокого 
вивчення проблем історії мистецтва, але це не стало 
поштовхом до глибокої розробки теоретичних проблем 
мистецтвознавства.

Виступи харківських вчених середини XIX ст. носи
ли фрагментарний характер і більше стосувалися за
гальних естетичних проблем. Частіше це були малови- 
ражені роздуми, що грунтувалися переважно на досяг
неннях західноєвропейських теоретиків і не вносили в 
їх наукові розробки нічого нового. Але саме ці студії 
готували підгрунтя для розвитку теоретичної думки в 
мистецтвознавстві в Україні.

У середині XIX ст. у харківській науковій думці па- 
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нував ідеалістичний напрямок. Вчені надавали великого 
значення класичному мистецтву і особливо захоплюва
лися моральними і естетичними ідеалами античності. 
Діяльність вчених цього періоду по розповсюдженню ес
тетичних поглядів сприяла не лише розвитку інтересу до 
естетики, але і формувала у аудиторії особисту точку зо
ру на культурний розвиток народів. Захоплення класич
ним мистецтвом поступово приводило до пошуків мо
ральних та естетичних основ античності і ця зацікавле
ність викладачів поступово передавалася і деяким сту
дентам. Це зустрічаємо ми, наприклад, у спогадах сту
дента Пашкова [1, арк.1].

Говорити про безпосередній розвиток теорії мистец
тва у Харкові першої половини XIX ст. не доводиться. 
Не набагато краще складалися і умови для розвитку те
оретичної думки і у другій половині XIX ст. Але відбу
лися деякі зміни, які позитивно вплинули на розвиток 
історії мистецтва. Основи ж для розвитку теорії мис
тецтва почали закладатися з останньої чвертини XIX 
ст. Харківські вчені активніше зверталися до теоретич
них питань, хоча ще не займалися розробкою методів 
дослідження, а більше використовували у своїй науко
вій діяльності досягнення західноєвропейської та сто
личних вітчизняних мистецтвознавчих шкіл.

У 80-ті рр. XIX ст. історією мистецтва у Харківсько
му університеті частково займався приват-доцент 
О.М.Деревицький, якому протягом п’яти років було 
доручено читати курси по кафедрі історії і теорії мис
тецтва. Підготовка лекцій з історії стилів вимагала те
оретичних знань. Вчений особисто не займався роз
робкою теорії мистецтва, але його особиста обізна
ність у цій галузі добре простежується в його небага
тьох працях з історії мистецтва. Він ставив питання 
про завдання та вплив християнського мистецтва на 
духовний розвиток, його відмінності від античних
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принципів. Вказав на недоліки і перевагу, протиріччя, 
значення та моральні ідеали античного мистецтва.

У статті “Художник Менелай и его группа” О.М. Де- 
ревицкий торкався проблеми розвитку теорії мистец
тва, говорив про визнання теоретичних пізнань здавна. 
Свідченням цього, на його думку, були спроби регла
ментувати у формі загальних визначень та правил на
копичених практичних прийомів у художніх школах та 
заняття питанням художньої творчості самими худож
никами уже у ранні епохи [2, с.102]. Вчений вказував, 
що при аналізі художнього твору, важливо простежити 
зв’язок між мистецтвом, як діяльністю і мистецтвом, 
як об’єктом науки [2, с. 104]. Саме такий підхід вчений 
використовував при дослідженні скульптури Менелая. 
У доповіді “О И. Тэне как историке искусств” підкрес
лив важливе значення розробки методології та різних 
прийомів наукових досліджень.

Здобутки історико-культурної школи, при розгляді 
питань національного мистецтва, використовував відо
мий харківський філолог, етнограф, мистецтвознавець, 
професор університету М.Ф.Сумцов. Цікавлячись по
бутово-етнографічними аспектами у культурному роз
витку українського народу чи вивчаючи питання мис
тецтвознавства, він використовував принципи істори- 
ко-порівняльного методу. Для його наукових праць ха
рактерне загальнодоступне викладення матеріалу, обе
режність у висновках. Яскравим прикладом такого від
ношення вченого до наукових занять стала його праця 
над творчою біографією Леонардо да Вінчі.

Слід звернути увагу на використання наукового під
ходу при висвітленні питань історії мистецтва худож
ником В.П.Карповим. Не ставлячи перед собою зав
дань проведення спеціальних теоретичних досліджень, 
він чітко вказав, що в основі зміни напрямків і стилів у 
мистецтві закладені зміни економічного і соціального
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характеру [3, с. 224].
Проблемам методологічних принципів, яким необ

хідно слідувати при дослідженні творів мистецтва, 
приділяв увагу професор Харківського університету 
О.І.Кирпичніков. Приступаючи до роботи над обраною 
темою, він ставив завдання зібрати весь існуючий ма
теріал із цього питання. Наприклад, працюючи над те
мою образу Мадонни в образотворчому мистецтві він 
звіряв і аналізував всі відомі мініатюри у західноєвро
пейських бібліотеках, а також залучав до аналізу росій
ські іконописні та мініатюрні зображення. На його 
думку це повинно визначити новий і єдиновірний 
шлях досліджень в галузі історії мистецтва.

Особливий період в історії харківського мистецтвоз
навства пов’язаний з ім’ям професора університету 
Є.К.Рєдіна. У своїй науковій діяльності він не ставив за 
мету проводити спеціальні теоретичні дослідження в 
галузі мистецтвознавства. Своє завдання він вбачав у 
вивченні питань історії мистецтва на основі існуючих 
методів, розроблених західноєвропейськими філосо
фами та вітчизняними мистецтвознавцями. Є.К.Рєдін 
успішно використовував методологію наукової школи 
Ф.І. Буслаєва та Н.П.Кондакова, які продовжили у сво
їй практиці досягнення історико-порівняльного методу 
західноєвропейської науки, в першу чергу, застосовую
чи його при вивченні археології мистецтв, і особливо 
російського іконопису та мініатюри. Історико-порів- 
няльний метод надавав можливість вірно оцінити віт
чизняні пам’ятки мистецтва, показати їх розуміння і 
значення для загальної історії мистецтва.

Головним принципом наукового методу досліджен
ня Є.К. Рєдіна було підкреслення значення факту. Він, 
один із перших у Харкові, застосував строго науковий 
і об’єктивний метод у церковній археології [4, с. 10, 
11]. Наукові праці Є.К.Рєдіна відрізняються детальною
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розробкою теми, всебічним висвітленням предмету 
дослідження, умінням надати матеріалу повної ясності. 
У своїх наукових студіях вчений йшов від одиничних 
фактів до узагальнень. Впевнено володіючи цим мето
дом, маючи глибокі знання, вчений успішно розвивав 
історію вітчизняного мистецтва, яке ще було недостат
ньо досліджене і для багатьох залишалося малодоступ
ним. Творам Є.К. Рєдіна притаманна глибина і фунда
ментальність, наукова достовірність. Уже в першій йо
го науковій праці, виконаній спільно з Д.А. Айналовим, 
“Киево-Софиевский собор. Исследование мозаичной и 
фресковой живописи”, простежується використання іс- 
торико-порівняльного методу. Вчені проаналізували 
стиль і техніку монументального живопису собору, 
прийшли до певних висновків щодо стану візантій
ського мистецтва на час будівництва храму та визначи
ли художні напрямки в історії візантійського мистец
тва. Значення цих висновків для подальшого розвитку 
вітчизняного мистецтвознавства відмітив учень Є.К. 
Рєдіна, відомий вчений-філолог О.І.Білецький [5, с.7].

У спеціальній статті “История искусства и русские 
художественные древности ” вчений розглядав питан
ня про важливість обрання вірного напрямку і методу 
для досліджень в галузі археології та історії мистецтв. 
На його думку, методологічні принципи мала розвива
ти академічна наука. Тому він відводив важливу роль 
викладанню в університетах археології і загальної істо
рії мистецтва, що сприяло б розвитку вітчизняної нау
ки [6, с.114].

Ці ж питання вчений підіймав і в статті “Критичес
кий разбор научных исследований”. При проведенні 
наукового аналізу Є.К. Рєдін надавав великого значен
ня правильному вибору і використанню методу дослід
ження, визначенню художнього стилю, на основі якого 
ймовірніше визначити хронологію [7, с. 5].
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Значення принципу регіональності при вивченні 
проблем історії, культури та мистецтва у своїй науко
вій практиці підкреслював Д.І. Баталій. Це дало йому 
можливість при зверненні до питань історії мистецтва 
Слобожанщини, виділити місцеві особливості його 
розвитку, джерела, фактори, які впливали на форму
вання культури цього краю.

Частково до проблеми теорії мистецтва звертався і 
харківський журналіст М. Павловський. У статті “Ста
рые принципы и новый пейзаж”, він наполягав на не
обхідності встановлення єдиних наукових принципів 
оцінки творів мистецтва. Зазначав, що художня крити
ка не має чітко вираженої основи, а закони, яким би во
на підпорядковувалася, не встановлені [8, с. 92, 93]. 
При аналізі історії розвитку пейзажного жанру, він під
ходив з філософської точки зору і намагався показати, 
як природа, в процесі духовного розвитку суспільства, 
стала предметом “чистого споглядання” і об’єктом 
“чистого мистецтва”. Характеризуючи сучасне мистец
тво, його оригінальність, пошуки нових шляхів розвит
ку, вказав на необхідність аналізу загальних питань 
мистецтва, що дало б можливість встановити сталі 
принципи, які зберігаються і в реформованому мистец
тві. На прикладі розвитку пейзажу, М.Павловський 
вказав на зображення типових, а не випадкових обра
зів, які знаходяться у строгій залежності від загально
го характеру природи і заклинають у собі деякий син
тез [8, с.97].

Отже, харківська мистецтвознавча школа другої по
ловини XIX ст. не дала нових розробок у галузі мето
дології. Позитивним у цьому напрямку було викорис
тання строго наукових методів тогочасних західноєв
ропейських та вітчизняних художніх шкіл.

На рубежі XIX -  XX ст. постала нагальна проблема 
розробки теорії мистецтва у вітчизняній науці. На той
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час теорія мистецтва грунтувалася на абстрактних вис
новках ідеалістичного світогляду і на практиці не 
пов’язувалася з історичними фактами. Історія мис
тецтв мала справу лише з фактами, реєструвала їх 
описувала, але не підходила до аналізу і висновків не 
робила. Тому набуті знання з окремих питань історії 
мистецтва ще не мали системи.

Помітний слід у розробці проблем історії І теорії 
мистецтв залишив Ф.І. Шміт. Він став одним із яскра
вих представників теоретичного напрямку харків
ського мистецтвознавства перших десятиріч XX ст.

Теорія мистецтва захопила вченого і стала провід
ною темою в його науковій діяльності. Він ясно усві
домив необхідність переходу від емпіричного опису 
матеріалу до методологічних принципів дослідження 
історії мистецтва. Вчений ставив завдання пошу
ку загальних закономірностей розвитку мистецтва.

Однією із перших праць, в якій вчений ставив тео
ретичні питання, стала стаття “Что такое византий
ское искусство?” [9]. Автор показав, що для з’ясу
вання такого складного питання необхідно доскона
ло вивчити не лише історичний матеріал, але і провес
ти широкі узагальнення та аналогії конкретного мате
ріалу. У праці “Искусство и археология” він продов
жив дослідження вказаних проблем [10]. Весь їх ком
плекс, пов’язаний з художнім розвитком суспільства, 
за словами вченого, відноситься до одного із розділів 
естетики - філософії. Ці проблеми знайшли своє ві
дображення в його фундаментальному дослідженні з
теорії мистецтва “Законы истории. Введение к курсу 
всеобщей истории искусств”. Поява цього твору була 
викликана нагальною необхідністю розв’ язати проб
леми теорії мистецтва, усвідомити та цілісно пред
ставити художній процес з найдавніших часів. Він 
враховував всі обставини об’ єктивного і суб’ єкгивно-
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го характеру. В першу чергу, вчений вказав на важли
вість правильного обрання методу при розгляді роз
витку історії мистецтва. У своїй праці автор зробив 
дослідження не окремих фактів чи періодів, а всього 
ходу історії еволюції мистецтва. Відсутність розробки 
теоретичних питань перешкоджало повноцінному 
вивченню історії мистецтва. Аудиторія не володіла за
хідноєвропейською азбукою мистецтва, не мала пев
ного поняття про стиль, техніку, аналіз картини і т. п. 
[11, c.V]. Тому Ф.І. Шміт розглядав метод стилістично 
- об’єктивного аналізу в галузі образотворчих мис
тецтв, заснованого на порівнянні художнього твору з 
дійсністю [8, с. 11]. Вчений зробив висновок, що за 
умови використання цього методу історія мистецтва 
стане точною наукою. На прикладі історії давнього 
мистецтва вчений подав зразок практичного викорис
тання об’єктивного стилістичного аналізу, показав за
родження, еволюцію і розвиток стилів у мистецтві 
різних народів давнини. Ф. І. Шміт також вказав на 
послідовний розвиток деяких елементів існуючого 
стилю від попереднього. Але така постановка проб
леми свідчила про деяку обмеженість знань з істо
рії давнього мистецтва, привела до відносних виснов
ків і потребувала глибокого вивчення і подальшої 
розробки теоретичних питань. Результатом цих студій 
стало видання у 1919 р. праці “Искусство. Его психо
логия. Его стилистика. Его зволюция”[11].

Шукаючи закономірність розвитку мистецтва у 
хронологічних і географічних серіях пам’яток, вче
ний, як вже зазначалося, прагнув перетворити істо
рію мистецтва у точну науку. Він зробив висновок, що 
розвиток мистецтва сповнений діалектики і що в 
ньому періодично відбуваються повторення. Все на 
світі змінюється взаємно і беззупинно. Цю теорію 
він пояснює законом діапазону, який зумовлений ста-

511



Історія України:

лим духовним складом кожного народу.
Дослідження Ф. І. Шміта дали можливість зробити 

висновок, що історія мистецтва є придатною для ви
явлення історичних законів. Встановивши метод дос
лідження необхідно визначити, які саме питання мож
на вирішити за його допомогою. Тобто, історія мистец
тва повинна розглядати еволюцію мистецтва і дос
ліджувати закони цієї еволюції [12, с. 57].

Слід зазначити, що більшість творів з цієї проблема
тики були написані і видані вченим у 20-30-ті рр. XX 
століття. В 1930-ті рр. деякі теоретичні положення вче
ного підддавалися різкій критиці і навіть забороні. Але 
визначення Ф.І. Шмітом окремих закономірностей роз
витку мистецтва значно збагатило дослідження в цій 
галузі і сприяло розширенню наукових тем і граней 
мистецтва.

Ф. І. Шміт став основоположником теоретичної 
мистецтвознавчої думки у Харкові. Слід відмітити, що 
його наукова діяльність мала важливе значення для 
розвитку мистецтвознавчої думки України в цілому, 
набула великого значення для розвитку загальних тео
ретичних проблем. І хоча його теоретичні положення 
зазнавали великих змін і поступового розвитку, вони 
носили всебічний характер. Методи його досліджен
ня дали можливість на початку XX ст. прокласти шлях 
і вказати вірний напрямок подальшого розвитку віт
чизняної історії і теорії мистецтва. Його творчість бу
ла вершиною розвитку теоретичного мистецтвознавс
тва не тільки у Харкові, а й в  Україні взагалі.

1 Воспоминания Пашкова о Харьковском университете 40-60- 
х гг.(Идеалы и идеалисты сороковых годов.- 1882)* *.

2 Деревицкий А. Художник Менелай и его группа//ФО.-1892.- 
Т.2, кн.2.

* Карпов В.П. По поводу XXXII передвижной выставки кар-
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ти вІІШ .- 1908.-№ 8.
4 Успенский А. Памяти Е.К.Редина// Сб. ХИ Ф О .-1913.- Т.19.
* Билецкий А. Е.К.Редин, как историк византийского искусс

тва.- X., 1913.
°  Редин Е.К. История искусства и русские художественные 

древности. - МТ.- 1902.-Т Ш.
' Критический разбор научных исследований.- X., 1902.
° Павловский М. Старые принципы и новый пейзаж // МТ.- 

1902.- Т.З;.
у Шмит Ф.И. Что такое византийское искусство // Вести. Евро

пы.-1 9 1 2 . -  Кн. 10.
10 Шмит Ф.И. Искусство и археология // Виз. веста. -  1913. -

11 Шмит Ф. И. Искусство., его психология, его стиллистика, 
его эволю ция-X ., 1919.

12 Шмит Ф. Законы истории: Введение к курсу всеобщей ис
тории искусств. -  Вып. 1. -  X., 1916.
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МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ 
УКРАЇНИ

Сушко О .В. (Київ) 

УКРАЇНСЬКІ
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЦЬКІ 
ОБ’ЄДНАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

РОСІЙСЬКОЇ ф е д е р а ц ії в 
СЕРЕДИНІ 20-х рр. XX ст.

В умовах становлення української державності над
звичайно важливими є дослідження ще досі маловив- 
чених питань, які в силу різних причин, як об’єктив
них та суб’єктивних, обходили увагою історики. До та
ких відносяться проблеми функціонування української 
діаспори, особливо Російської Федерації, яка і до сьо
годні є однією із найбільш чисельних серед зарубіжно
го українства. Варто зауважити, що нинішні труднощі 
з розв’язанням національних проблем тягнуться нит
кою у часи давніші. Корені їх лежать у площині руси
фікаторської політики, яка здійснювалася за часів ца
рату, проросла паростками у період формування тота
літарної системи.

На жаль, питання національно-культурного життя ук
раїнців Російської Федерації, особливо у 20-х роках, за
лишаються ще мало вивченими. А вони являють науко
вий інтерес, бо являються саме у ці роки яскраво вияви
лися подвійні стандарти у здійсненні національної полі
тики як органів політичного керівництва, так і органів 
державної влади щодо українства, яке на початок 20-х
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років у різних регіонах Російської Федерації було най
більш чисельним серед національних меншин.

Скажімо, у Сибіру проживало 613212 українців, в
т.ч. в Омській губернії -  328172 чол., Ново-Миколаїв
ській -  109139, Алтайській -  94625, Тюменській -  
31131, Єнісейській -  44010, Іркутській -  5760, Ойраць- 
кій -  375і . На Далекому Сході їх число складало 
3560002. У Центрально-Чорноземній області -  до 1,5 
млн., Нижній Волзі -  472200, Середній Волзі -  200000, 
Башкирі! та Криму -  більше 80000, Уралі -  50000, Пів
ночі -  800, В ’ятці -  700. Найбільше українців було на 
Північному Кавказі -  понад 3 млн.3. Всього ж україн
ців за тогочасними офіційними джерелами у 1922 році 
у Російській федерації було понад 8 млн. чоловік4.

Кількість компактного проживання українців на Пів
нічному Кавказі складала 37,15%5, на Далекому Сході -  
266, в Центральній Чорноземній області -  до 20 відсто- 
к ів \ Це створювало об’єктивні передумови для успіш
ної реалізації політики коренізації, яку проголосила у 
сфері національного будівництва більшовицька влада.

Визначаючи її параметри та зміст, X з’їзд РКП(б) від
значив, що завдання полягають у тому, щоб сприяти роз
витку і зміцненню функціонування на рідній мові суцу, 
органів управління та самоврядування, господарських 
структур. З цією метою передбачалося укомплектування 
їх місцевими людьми, котрі знають побут і психологію 
населення даного регіону, планувалося заснування наці
ональної періодичної преси, театру, клубної справи, ве
дення культурної діяльності. На цій основі йшлося про 
створення і розвиток широкої мережі загальноосвітньої, 
професійно-технічної, вищої школи8.

Як бачимо, політика коренізації передбачала органі
зацію національно-культурного життя таким чином, 
щоб воно сприяло у першу чергу розширенню сфери 
вжитку рідної мови як першооснови функціонування
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преси, театру, книговидавничої справи і т. ін. Отже, 
мовна ситуація розглядалася як базовий показник, як 
індикатор національної приналежності. За задумом ор
ганізаторів політики коренізації, саме у мовній сфері 
мала пролягати протидія асиміляційним тенденціям.

Загалом такий підхід був логічним. До того ж він ля
гав на благодатний грунт, адже з перших днів після 
звістки про повалення царизму і зародження україн
ської національної державності українці Росії стали 
активно розбудовувати національно-культурне життя.

Так, на Далекому Сході вони почали об’єднуватися 
у різні спіїїки, збиратися на з ’їзди, на яких гаряче обс
тоювалася ідея розвитку національної культури та дер
жавності. У цьому регіоні з ’явилися українські часопи
си: у Владивостоці -  “Щире слово”, “Українець на Зе
леному Клині”, “Громадська думка”, “Українська дум
ка”; в Хабаровську -  “Хвиля України”; у Благовіщен
ську -  “Українська справа на Амурі”9. Бурхливо розви
валося національно-культурне життя і на Північному 
Кавказі, Середній Азії. Так, у Ташкенті, де проживало 
8000 українців, у 1918 році почав діяти український те
атр під назвою “Українська крайова показова драмгру- 
па”. Через рік тут було засновано українську бібліоте
ку, відкрито українську школу10.

Така ініціативність у розбудові українцями свого на
ціонально-культурного життя знайшла підтримку у 
правлячої партії, яка ще в грудні 1919 року на 8-ій Все
російській конференції РКП(б) в резолюції “Про ра
дянську владу на Україні” декларувала: “Ввиду того, 
что украинская культура в течение веков подавлялась 
царизмом и эксплуататорскими классами России, ЦК 
РКП(б) вменяет в обязанности всем членам партии 
всеми средствами содействовать устранению всех пре
пятствий к свободному развитию украинского язика и 
культуры... члены РКП(б) на территории Украины дол
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жны на деле проводить право трудящихся масс учить
ся и объясняться во всех советских учреждениях на 
родном языке, всячески противодействуя попыткам ис
кусственными средствами оттеснить украинский язык 
на второй план, стремясь, наоборот, превратить укра
инский язык в орудие коммунистического просвеще
ния трудовых масс. Немедленно же должны быть при
няты меры, чтобы во всех советских учреждениях име
лось достаточное количество служащих, владеющих 
украинским языком”11.

Незважаючи на рішення X з’їзду РКП(б), що визначи
ли коренізацію як магістральний напрямок у національ
но-культурній сфері, її здійснення на теренах Російської 
Федерації було дещо відмінним від політики на Україні. 
Це яскраво засвідчили події на Далекому Сході, де роз
почалося гоніння над українцями та їх культурою. Напе
редодні проголошення радянської влади на території Да
леко-Східної республіки у Владивостоці (5 листопада 
1922 року) більшовики заарештовують голову Україн
ського Далеко-Східного Секретаріату Юрія Глушка-Мо- 
ву. Із встановленням більшовицької влади -  14 листопа
да -  починаються масові арешти українських діячів. У 
Владивостоці у в’язниці опинилися Горовий, Неділько— 
Борковський, Стрелобицький, Сеульський, Гуруцький, 
Корсун, Кисилев, Дубовик, Нечипоренко, Смульський; в 
Читі-Козак Кузурман, Ященко, Левченко, Тишкевич, 
Катнинський. Заарештовано було всього 120 чоловік. їх 
довго тримали у в ’язниці і лише 5-13 січня 1924 року над 
ними відбувся суд12.

Не кращими були справи і в іншому регіоні з чи
сельним українським населенням -  Північному Кавка
зі. Газета “Зоря” в кореспонденції з цього регіону від
значала, що розвитку українського культурного життя 
на Кубані дуже шкодила повна культурна відірваність 
від України. “Громадянська війна повалила геть усі
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зв’язки, що утворилися були колись між Кубанню й Ук
раїною, вирила між ними глибоку прірву. Так, харків
ські “Вісті” дійшли до Краснодару тільки літом 1923 
року, а раніш їх там ні за яку ціну не можна було ні пе
редплатити, ні купити. У станицях ще й досі україн
ських газет майже немає. Українська книжка прийшла 
на Кубань ще пізніше -  восени 1924 року... не дивно, 
що всі післяреволюційні здобутки української культури 
майже невідомі на Кубані”13.

Думається, справа полягала не лише в тому, що було 
послаблено зв’язки між Україною і українцями поза її 
межами. Причина була глибшою і прихованішою -  то
тальна недовіра нової влади до українства, його рідної 
мови. Саме у цей час значного поширення в Росії набу
ла думка, що українська мова -  “испорченный русский 
язык”. Такі погляди пустили міцні корені, навіть у ро
сійські наукові видання. У них “як виняток можна зус
тріти вживання термінів “Український”, “Україна” і 
взагалі визнання української етнографічної окреміш- 
ности. Коли так справа стоїть у наукових колах, що ж 
говорити про звичайних представників “влади на міс
цях”, що часто-густо виявляють цілковиту інерцію, 
щоб не сказати більше, до наказів центру у цій спра
ві”14. Така оцінка причин негативного стану національ
но-культурного життя серед українців у Російській Фе
дерації висловлена одним із провідних політичних 
журналів України того періоду -  “Життя і революція”. 
Про це ж йшлося і в різноманітних рішеннях, розпо
рядженнях офіційної влади України з приводу здій
снення політики українізації в Росії.

З приводу нехтування необхідністю перебудови та 
розбудови українського життя, Повноважне представ
ництво України при Уряді РСФРР у червні 1922 року 
звернулося із різким листом до НКО РСФРР, у якому 
наголошувалося таке ставлення треба розглядати як
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“вкрай невірне”, бо українське населення по своїй 
кількості перевищує всі національні меншини, розки
дане по всій території РСФРР. Великі маси його є у Во
ронезькій і Курській губерніях, Донській області, Ку
бані і Північному Кавказі, Нижньому і Середньому По
волжі, Приураллі і Сибіру, заклади яких вимагають 
обстеження, інструктування і організації їх”15.

На жаль, ці звернення не отримували належної під
тримки з боку відповідних органів РСФРР. На це вка
зували різні посадовці. Так, узагальнюючи тривожні 
сигнали представників, що відвідували різні регіони 
проживання українців у РСФРР, заступник наркома ос
віти України Солодуб в інформації Уряду у червні 1925 
року зазначав: “Українці поза межами нашої країни не 
забезпечені ні вчителями, ні інструкторами. Наркомос 
УСРР не раз звертав на це увагу наркомосу РСФРР на 
окремі факти, але наслідків від цього ніяких не було -  
мережа культурних національно-українських установ 
надзвичайно мала й дотепер”16.

В іншій доповідній завідувач управлінням політос
віти НКО УСРР 7 липня 1925 року, інформуючи Коле
гію НКО про політосвітню роботу серед українського 
населення РСФРР, із жалем зазначав: “На кінець треба 
додати, що УПО України зверталась увага ГоловПО 
РСФРР на становище українських культурних органі
зацій в Росії й запропоновано було вирішити бодай 
справу постачання українською літературою, але нас
лідків поки-що нема” *7.

Все ж, попри наявні труднощі, багато ентузіастів, 
патріотів української культури на доброчинній основі 
створювали національно-культурницькі організації, які 
в непростих умовах іншомовного оточення намагалися 
виховувати у широких верств українського населення 
національну самосвідомість, у першу чергу повагу до 
рідної мови, історії та традицій.
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Одним із центрів національно-культурного життя на 
Кубані став Український технікум у станиці Полтавська. 
Відкритий у 1921 році, він на 1923 рік уже міцно утвер
дився як важлива культурна одиниця, кузня українських 
кадрів. На березень 1923 року на його двох відділеннях 
-  педагогічному та сільськогосподарському -  навчалося 
168 учнів із числа місцевих українців. Викладання у тех
нікумі велося українською мовою, що сприяло прищеп
ленню слухачам навиків літературної мови, впливало на 
їх добру фахову підготовку. Комісія, яка обстежувала 
технікум за завданням Центрального українського бюро 
з 25 лютого по 4 березня 1923 року, дійшла висновку, що 
технікум відповідає своєму головному призначенню -  
готувати учителів-українців для українських шкіл Куба- 
но-Чорноморської області18.

Зазначимо, що в семи інших педагогічних техніку
мах відкрилися відділення з українською мовою нав
чання. Випускники їх мали вирішити проблему забез
печення українськими учителями початкових шкіл 
Північного Кавказу та Подоння. Важливе значення для 
розвитку української культури мало також відкриття 
при Кубанському педагогічному інституті відділення 
українознавства з аспірантурою по профілю “Україн
ська мова, література та історія”. Справі поширення 
української культури на Північному Кавказі сприяв 
Північно-Кавказький український науково-дослідний 
інститут, головним завданням якого була підготовка 
для шкіл регіону різноманітних довідників19.

Особливістю національно-культурного життя укра
їнців Російської Федерації на початку 20-х років було 
те, що тою організацією значною мірою цікавився 
НКО освіти України, часто надаючи і безпосередню 
практичну допомогу як матеріалами, так і фінансами. 
Як свідчать документи, до НКО УСРР йшли численні 
звертання від українських закладів із різних регіонів
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Російської Федерації. У них ставилися гострі пробле
ми, висловлювалися пропозиції, інформувалося про 
здобутки.

Так, більше півроку, наприклад, велося листування 
із НКО РСФРР про надання фінансової допомоги Ле
нінградському українському театру. Він за шість років 
існування (1919-1925) немало зробив для поширення 
української народної культури в Ленінграді та області. 
Однак через відсутність необхідних коштів постала 
загроза його закриття. Незважаючи на неодноразові 
звертання Повноважного представника України у Мос
кві, НКО УСРР, про допомогу цього осередку україн
ської культури, Наркомат освіти Російської Федерації 
зрештою відмовив у допомозі, переклавши вирішення 
долі театру на розсуд відповідних органів України20.

Допомогу з боку органів влади України у 1923-1925 
рр. отримали Воронезький Український Центральний 
клуб, Московський український клуб, Россошанська 
центральна бібліотека Воронезької губернії21. На про
хання Білогірської районної бібліотеки цієї ж губернії 
управління політосвіти НКО УСРР включило її до 
складу бібліотек, що обслуговувало дане управління22.

Часто працівники органів освіти України, відвідую
чи регіони компактного проживання українців у 
РСФРР, виступали організаторами національно-куль
турних об’єднань. Так, з ініціативи працівника Мос
ковської філії Державного видавництва України 
А.М. Кобро у квітні 1925 року в м. Ново-Миколаївську 
(Сибір) почала діяти “Українська культурно-просвіт
ницька організація”, основною метою якої стала робо
та по розширенню мережі культурно-освітніх установ 
у центрі Сибіру для українського населення і обслуго
вування його культурно-освітньою роботою (драмгур
ток, бібліотека, популяризація української книги, ді
яльність гуртка українознавства при губоно). Очолили
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її місцеві українці: Михайло Голод (голова), Серебро
ва А.Т. (заступник голови), Андрій Боричевський -  
секретар23.

У 1924 році у Читі (де українців було 10000) було 
відкрито губернський робітничий Забайкальський ук
раїнський клуб. Уже з перших кроків свого існування 
він відчув вороже ставлення до себе від інших клубів, 
особливо російських. Однак попри це було налагодже
но роботу драмгуртка, який поставив вистави “Натал
ка Полтавка”, “Борці за мрію”, “Степовий гість”, “Пек
ло” та ін. У 1925 році клуб організував свято Шевчен
ка, у якому взяв участь губернський з ’їзд сількомів За
байкалля. На свої кошти клуб видав дві тисячі примір
ників, портретів Шевченка з текстом “Заповіту” Для 
поліпшення своєї роботи звернувся до українських ви
давництв, запропонувавши їм організацію передплати 
на українські газети та книжки2*.

При підтримці ВУАН, НКО УСРР у 1921 році було 
організовано Наукове товариство прихильників україн
ської історії, письменства та мови у Петрограді2^, яке 
було перетворене у 1923 р. на “Товариство дослідників 
української історії, письменства та мови”. Його очолив 
відомий учений-історик академік В.М. Перетц. До 
складу Товариства ввійшли відомі учені, письменники, 
культурні діячі Ленінграду, поціновувані української 
культури. За мету взяли дослідження української істо
рії в архівах Ленінграду, Москви, популяризацію укра
їнської історії та культури. Лише у 1924/25 році на йо
го прилюдних засіданнях виступив ряд відомих уче
них, дослідників української старовини. Так, акад. 
В.М. Перетц зачитав доповідь про думи з приводу дос
лідів Ф. Колесси, І.Т. Рибаков виступив із цікавим дос
лідженням про “совісні” суди на Україні та про заснов
ника Харківського університету В.Н. Каразіна. 
А.П. Ляшенко поділився розвідкою про “Слово о пол

5 2 2



маловідомі імена, події, факти

ку Ігоревім”. Зацікавленість викликала доповідь Б. Кри- 
деанівського про українські килими, проаналізував есте
тичні погляди Т.Г. Шевченка відомий драматург, літера
турний критик В.Т. Боцяновський. А.С. Абрамів ознайо
мив із змістом не видрукуваних листів Великого Поета 
України, а П.П. Потоцький демонстрував перед зібран
ням рештки бібліотеки Т.Г. Шевченка26. Товариство 
приступило до підготовки збірника своїх праць, для чо
го звернулося до Наркомосу України про асигнування 
для цієї мети 800 крб. Він мав містити статті, присвяче
ні Т.Г. Шевченкові В.М. Перетца, А.І. Ляшенка, В.О. Ща- 
винського, К.О. Копержинського27.

Активністю відзначалося об’єднання “Земляцтво 
пролетарського студентства України в Москві”, у яко
му об’єдналося 1180 студентів вищих навчальних зак
ладів Москви: Інституту транспорту, Тимирязевської 
с.г. академії, Держуніверситету, Комвузи та ін. Куль
тосвітню роботу земляцтво вело через український 
клуб ім. Шевченка, стінну пресу, гуртки української 
мови та українознавства, науково-дослідні гуртки. Хо
рові та драматичні гуртки виступали не лише на своїй 
сцені, а й в  робітничих та червоноармійських клубах. 
Особливо пам’ятним для москвичів був вечір пам’яті 
Т.Г. Шевченка за участю хорової капели “Думка” та ка
пели бандуристів, що прибули з України. Лекції, про
читані за останній рік, відвідало понад 16 тис. робітни
ків, студентів та червоноармійців Москви. При земляц
тві існувала книгозбірня, що мала близько 10 тис. укра
їнських книг і передплачувала 63 періодичних видан
ня, 42 із них -  українських. Вона обслуговувала не ли
ше членів земляцтва, українського клубу ім. Т.Г. Шев
ченка, а й всю українську колонію Москви, Червону 
Армію, робітників залізниць, цукроварень28.

Земляцтво українського студентства діяло також у 
Ленінграді, місцем зібрання якого слугував Російський
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Географічний Музей29. Такі організації були і в інших 
містах Російської Федерації, вони відігравали велику 
роль у збереженні та розвитку самобутньої культури 
українського народу, вихованні гордості за приналеж
ність до українства.

Не менш інтенсивно працювала й інша культур
ницька організація студентства у Ленінграді -  україн
ська етнографічна секція при Географічному інституті 
Головна робота із організації секції належала К.Г 
Черв’яку, який очолив її президію. Одним із завдань 
секції була підготовка до роботи в українських колоні
ях РСФРР. З цією метою при Етнографічному відділі 
Руського музею проходили регулярні заняття. Вів їх як 
правило відомий етнограф Б.Г. Крижиновський. Для 
членів секції була щоденно відкрита бібліотека музею. 
Професор А.П. Баранніков для членів секції читав лек
ції з історії української мови. Крім регулярних занять 
по самопідготовці, секція влаштовувала спеціальні за
сідання, які відвідували всі бажаючі, організовувала 
культурно-етнографічні вечори. Особливо цікавим і за
хоплюючим був вечір української пісні та музики, який 
з успіхом пройшов у березні 1924 року. На літні кані
кули студенти запланували провести етнографічні вив
чення серед українців Кубані та Поволжжя30.

У вересні 1924 року в Москві було організовано 
“Союз українських пролетарських та сільських пись
менників Російської Федерації” (СІМ) “Село і міс
то”31. На 1925 рік філії цієї організації відкриваються 
у місцях компактного проживання українців Сибіру, 
Далекого Сходу32, на Кубані. Тут на Кубані до цієї ор
ганізації на правах філії входили літературні групи ку
банських письменників в Краснодарі та в ст. Полтав
ській. Зокрема, до Краснодарської філії входили Іван 
Луценко, Яків Промінь, Тимофій Івашенко, Олександр 
Лісошр та ін33. Вони розгорнули активну діяльність
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щодо популяризації української літератури, провели 
ряд виставок, літературних вечорів. Дещо раніше на 
Кавказі виникла перша українська організація україн
ських письменників “Гарт” (“Кубфіпьгарт”), ініціато
ром її створення став Іван Дорожній, а членами -  сту
денти Кубанського українського технікуму. Найбільш 
відомими були Іван Дорожній, Кирило Тихий, Маруся 
Грицько, Пилип Прірва, Микола Промінь34.

У липні 1925 року НКО УСРР у доповідній Прези
дії ВУЦВК наполегливо рекомендувалось для успішно
го керування процесом культурного будівництва серед 
українського населення РСФРР в практиці партійних, 
радянських, професійних, кооперативних і інших уста
нов вживати рідну мову в тих місцевостях, де перева
жають українці. А для цього треба зорганізувати наці
ональні сільські, волосні, повітові одиниці. У зв’язку з 
цим Наркомос УСРР просить ВУЦВК УСРР звернути
ся у цій справі до ЦВК РСФРР для вжиття потрібних 
заходів для забезпечення розвитку культурної роботи 
серед української людності РСФРР35.

І лише після звернення ВУЦВК до союзних органів 
робота з питання українізації в Російській Федерації 
дещо активізувалася. Однак, як показала подальша 
практика, велася вона мляво, половинчасто. Терміни її 
завершення переносилися з року на рік і зрештою у 
1932 році припинилися зовсім.

Отже, українське національно-культурне життя в 
різних регіонах Російської Федерації на початку 20-х 
років розвивалося повільно. Поява національно-куль
турницьких організацій гальмувалася. Органи Росій
ської Федерації, відповідальні за здійснення україніза
ції, здебільшого уникали підтримки національно-куль
турних ініціатив, насамперед повільно виріїиували пи
тання матеріального та кадрового забезпечення цієї ро
боти. Наркомос України не в змозі був надати широку
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і значну допомогу українському населенню РСфрр в 
налагодженні свого національно-культурного життя.
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Скляренко Д .Є . (Київ)

ЗАРУБІЖНІ ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
В УКРАЇНІ

(II пол. 40-х — сер. 50-х рр.)

Міжнародна прогресивна громадськість, зацікавле
на у розширенні співробітництва з Україною, народ 
якої вніс вагомий вклад у розгром фашистської Німеч
чини, зазнав величезної матеріальної шкоди і люд
ських жертв, шукала шляхів подолання обмежень її 
ізоляції на світовій арені. Вже в січні 1946 р. на першій 
сесії Генеральної Асамблеї ООН в Лондоні міністр за
кордонних справ УРСР Д.Мануїльський був обраний 
головою Першого комітету (з політичних питань і без-

527



Історія України:

пеки). З 13 листопада 1947 р. по 31 грудня 1949 р. Ук
раїна була членом Ради Безпеки, з 14 січня 1946 р. по 
31 грудня 1949 р. —  соціальної та економічної ради 
ООН, з 3-го квітня 1948 р. по 14 лютого 1949 р. —  
Всесвітньої організації здоров’я (згодом тимчасово 
вийшла з неї), з 1 січня 1946 р. —  фіскальної комісії со
ціальної і економічної ради ООН. Кількість міжнарод
них організацій, в який УРСР приймала участь, зроста
ла. На середину жовтня 1958 р. їх число досягло 21, 
більшість з них була утворена в 1953— 1958 рр.1

Україна брала участь у підписанні 59 міжнародних 
договорів, угод та конвенцій2. її підписи стоять під 
мирними договорами з Болгарією, Угорщиною, Руму
нією, Фінляндією, Італією (10 лютого 1947 р.), ратифі
кованими Президією Верховної ради 29 серпня того ж 
року3. З 1954 р. —  Україна член ЮНЕСКО, Міжнарод
ної організації праці (МОП), з 1955 р. —  Міжнародно
го бюро освіти (МБО), з 1957 р. —  МАГАТЕ, Європей
ської економічної комісії ООН (ЄЕК) і т.д.

З життям українського народу, його успіхами у від
родженні і дальшому розвиткові народного госпо
дарства, культури, досягненнями науки і техніки ма
ли можливість знайомитися зарубіжні представники 
різного рангу. Вони черпали відомості з преси, висту
пів делегатів України в ООН, на інших міжнародних 
форумах, шляхом відвідування України і листування 
з її мешканцями.

Неухильно зростало число перебуваючих на Укра
їні зарубіжних делегацій. В 1949 р. їх було 12 (784 
чол.), у  1950 р. —  41 (1173 чол.), 1951 р. —  65 (995 
чол.), 1952 р. —  108 (1720 чол.), 1953 р. —  97 (2782 
чол.), 1954 р. —  167 (2766 чол.), 1955 р. —  255 (2261 
чол.). Отже, за 7 років у республіці побувало 745 іно
земних делегацій (12481 чол.)4. Про кількість зару
біжних делегацій з країн, що розвиваються, свідчать
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такі дані: 1954 р. —  69,1955 р. —  107,1956 р. —  145, 
1957 р. —  235, 1958 р. —  3055.

Однією з перших (через 1,5 року по закінченні Вели
кої Вітчизняної війни) Україну відвідала делегація Зако
нодавчих Національних Зборів Чехословацької республі
ки. Вона перебувала 6— 7 грудня 1946 р. В її складі Йо- 
сиф Давид (керівник), Алойс Петр, Як Шевчик, Франті- 
шек Комзола, Бетіна Шкрлантова, Ярослав Гладких та 
ін. На вокзалі делегацію зустріли депутати Верховної 
Ради, представники уряду. Делегацію прийняли М.Хру- 
щов, М.Гречуха. Гості взяли участь у короткому мітингу 
на кондитерській фабриці, оглянули місто6.

Представляє інтерес перебування в Києві доктора 
Едуарда Бенеша — президента республіки і супровод
жуючих його прем’єр-міністра Шрамека, міністра соці
ального забезпечення та інших офіційних осіб.

Е.Бенеш висловив згоду поїхати по місту у відкритій 
машині. Перше, на що звернув він увагу, —  кількість ви- 
шикуваних біля вокзалу класних машин. Він запитав, 
звідки це в Києві? Коли Е.Бенеш побачив руїни біля вок
залу, він сказав: “Які великі руйнування. Ми їх бачили і 
в околицях міста Києва”. Зруйнований Хрещатик спра
вив на нього і супроводжуючих сильний вплив. Е.Бенеш 
запитав, чи думаємо ми долучити німців до відбудови? 
“Мабуть, потрібно буде років 20 для того, щоб відбуду
вати Хрещатик”, — сказав Е.Бенеш, на що отримав від
повідь, що наш народ зробить це швидше.

Перед могилою М.Ватутіна Е.Бенеш зняв шляпу і 
вклонився. Оглянувши Лавру, кортеж перетнув Дніпро. 
Е.Бенеш згадав, що в Києві він був у 1935 р., оглядав 
місто з катера.

Прибувши на Софіївську площу, Е.Бенеш повідо
мив, що “на цій площі під час імперіалістичної війни 
шикувалися чеські солдати, нібито з протестом проти 
війни з росіянами, і чехи не дуже охоче воювали в ту
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війну проти росіян”7.
До числа перших зарубіжних парламентських деле

гацій, які відвідали Україну, можна віднести болгар
ську (10— 15.08.47 р.), очолювану заступником голови 
Великих Народних Зборів Райко Дамяновим. В її скла
ді понад ЗО чоловік, у т.ч. 18 комуністів. Зустрів деле
гацію на аеродромі голова Верховної Ради України 
О.Корнійчук. Гості познайомилися з трудівниками 
“Ленінської кузні”, станкозаводу, відвідали Бабин яр, 
колгосп у Бородянському районі, побували в індустрі
альному Харкові, де відвідали дитячу залізницю, ХТЗ, 
“Серп і молот”. В Запоріжжі делегація ознайомилася з 
роботою Дніпрогесу, заводу “Запоріжсталь”8.

В Канаді, США, Аргентині, в ряді інших країн-со- 
юзників СРСР по війні з фашистською Німеччиною — 
серед українців-емігрантів розгорнулася широка кам
панія збирання коштів на відбудову зруйнованих міст і 
сіл, фабрик і заводів, вугільних шахт, залізничного 
транспорту.

В ЦДАВО України у фонді Верховної Ради нам до
велося познайомитися з справою, де зібрані підписи 
українців-поселенців в Аргентині, які “силою обста
вин соціального і національного утиску, ...з болем сер
ця, покинули наші рідні західноукраїнські землі, шука
ючи куска хліба і притулку за морем, у далекій Арген
тині”. Це слова з невеликого вступу до книги, названої 
“Наша допомога для героїв Вітчизняної війни”. Він по
чинається словами: “Привіт тобі! Великий український 
народе!” . “Під час нападу націозвірілого фашизму на 
наші рідні землі, ми українські поселенці в Аргентині, 
взялись до допомогової праці, щоби хоть невеличкою 
лептою спричинитися до героїчного народного опору 
проти наїзника, щоби усилити нищівні та смертельні 
удари доблесної Червоної Армії над лютим ворогом, 
щоб приспішити победу!..
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Прийми великий і героїчний український народе 
скромний, але щирий подарок, від твоїх синів, україн
ських поселенців в Аргентині!”9 (стиль документу збе
режений —  Д.С.).

“Бажаю скорої відбудови України. $5”, —  читаємо 
запис. “Яків Стененко, Адам Шевчук пожертвували по 
$50, Андрій Фарина —  40”. “Вкрайні жичу я многих 
літ; шлю українцям палкий привіт”. Ці слова належать 
Петру Воробею, який пожертвував 130 дол., Василь 
Сенчина —  100 дол. Олександр Плиско на допомогу 
сиротам вніс 1 дол., Дмитро Николишин таку ж суму 
—  пораненим.

Всіх учасників акції не перелічити, як і не назвати 
загальну суму зібраних коштів, бо вони позначені на 
558 сторінках (з двох боків) альбому. Орієнтовна кіль
кість учасників акції 55 тис.чол. Відчувається інколи, 
що запис, зроблений людиною без достатньої освіти, 
не молодою віком, але це не применшує її патріотич
них поривів.

Альбом був надісланий на адресу Верховної Ради10.
З 21.05 по 1.06.54 р. в Україні перебувала делегація 

українців Канади, очолювана В.Свистуном —  власни
ком адвокатської канцелярії (фірми) в м.Вінніпегу. До 
її складу входили А.Вілецький, М.Рошко, П.Карпиш, 
Р.Біллінгс, Ю.Соломон, В.Кардаш, голова Канадського 
слов’янського комітету І.Бойчук11. Делегація знайоми
лася з пам’ятками, визначними місцями, мешканцями 
Києва, Харкова, Львова, Переяслава-Хмельницького, 
Чернівців, Тернополя, Канева, Дубно, зустрічалася з 
професорами і викладачами КДУ, ЛДУ, робітниками 
ХТЗ, колгоспниками. У Львові поет Д.Павличко під 
час зустрічі прочитав свого вірша “Моїм ровесникам” і 
подарував книгу. На обіді, влаштованому головою 
Львівської облради С.Стефаником, були присутні голо
ва Українського товариства культурних зв’язків із за
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кордоном (УТКЗ) Л.Кизя, композитор А.Кос-Анатоль- 
ський, письменниця І.Вільде, М.Кіх, ректор універси
тету Є.Лазаренко, професор І.Крип’якевич та ін.

У Коломиї члени делегації відвідали місце, де рані
ше (до 13-річного віку) жив А.Білецький. П.Карпиш, в 
свою чергу, побував у родичів в с.Кобиловолоки на 
Тернопільщині, хоча “підозріло ставився до всього і 
всіляко намагався перевірити бачене... ходив у магази
ни, зав’язував розмови з громадянами, відмовлявся 
виступати по радіо”12.

І.Бойчук привіз І.Паторжинському пружину для мо
тора, придбаного ним у Канаді, а той, в свою чергу пе
редав голові ТОУК подарунок —  шовкову сорочку з 
українською вишивкою.

Від’їжджаючи, члени делегації висловили в листі на 
адресу Верховної Ради, Ради Міністрів, УТКЗ ряд поба
жань: а) надіслати до Канади фільм “Співа Україна” і 
“Львів”; б) запросити на святкування 700-річчя Львова 
(якщо буде відзначатися) делегацію прогресивних укра
їнців Канади; в) надіслати до Канади делегацію діячів 
науки і культури; г) збільшити кількість художньої та ін
шої літератури, яка надсилається УТКЗ на адресу 
Слов’янського комітету Канади (до 10 примірників кож
ного видання). “Як представники невеликої вітки вели
кого українського народу, чесних і прогресивних україн
ців Канади, — говорилося в листі на адресу УТКЗ, — ми 
ніколи не сподівалися такої величної і почесної, такої 
теплої і радісної зустрічі, з якою нас приймали на Радян
ській Україні і всюди в Радянському Союзі”13.

7 серпня 1954 р. до Києва прибула делегація Сейму 
Фінляндії, очолювана його головою К.А.Фагерхоль- 
мом в складі 11 чол., яка перебувала в місті протягом 
двох днів14. До цього слід додати, що протягом 1953— 
1954 рр. Київ, Харків, Запоріжжя відвідали ще 6 фін
ських делегацій, у т.ч. молоді Фінляндії (670 чол. 20—
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22 серпня 1953 р.). Інша делегація (330 чол.) в ті ж дні 
побувала в Харкові. Делегація м.Лахті (5 чол.) 17—  
21.09.53 р. перебувала в Києві та Запоріжжі; 11 фін
ських художників (3— 8.11.53 р.) гостювали в Києві, як 
і 6-ро вчених з 29 листопада по 3 грудня. В лютому 
(2— 7) 1954 р. в Києві перебувала делегація (10 чол.) з 
м.Тампере15!

11— 13 жовтня 1954 р. на Україні знаходилася пар
ламентська делегація Великобританії на чолі з лордом 
Коулрейном (консерватор). В її складі Несе Едвардс 
(лейборист), лорд герцог Веллінгтонський (консерва
тор), майор Чарлз Едвард Мотт-Редкліфф (консерва
тор), бригадир Прапор-Палмер (консерватор), граф 
лорд Вільямс Френсіс Лістоуел (лейборист), Стенлі 
Еванс (лейборист), міс Елейн Френсіс Бертон (лейбо
ристка)16. “Ми знаємо, що український народ зазнав 
великих втрат під час війни і що столиця республіки 
Київ піддалася великим руйнуванням. Ми своїми очи
ма хочемо побачити, як йде відбудова”17, —  заявив гла
ва делегації лорд Коулрейн.

Відвідавши колгосп у Бороварському районі, члени 
делегації попросили, щоб їм показали господарство 
власника, “який вийшов з колгоспу і тепер веде приват
не”, на що отримали відповідь, що таких у с.Гоголеві 
немає. Тоді вони попросили голову облвиконкому, який 
їх супроводжував, показати таке господарство в облас
ті, якщо воно є18.

Залишаючи Київ, глава делегації заявив кореспон
денту РАТАУ: “Ми знаємо, як багато пережив україн
ський народ в ті часи, коли ми, англійці, разом із радян
ськими людьми пліч-о-пліч билися проти нашого 
спільного ворога. Ми були товаришами під час війни і 
ми сподіваємося, що будемо товаришами і в мирний 
час. Відбудований Київ —  одне з найкрасивіших міст, 
в яких мені довелося бувати”19.
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ЗО жовтня лорд Коулрейн надіслав голові Верховної 
Ради П.Тичині листа, в якому говорилося: “Дні, прове
дені в Києві, були самими цікавими днями нашого пе
ребування в Радянському Союзі, і ми повернулися в на
шу країну з приємними спогадами про всю гостин
ність, яку Ви виявляли нам”20.

22— 24 травня 1955 р. в Києві перебувала делегація 
парламентарів Індії з 12 чоловік (в т.ч. двох комуністів) 
—  членів Ради штатів і Народної палати на чолі з 
Крішнамурті Рао. Гості відвідали верф заводу “Ленін
ська кузня”, 4-ту взуттєву, трикотажну та кондитерську 
фабрики. Під час від’їзду Рао заявив: “Я добре 
пам’ятаю той недалекий час, коли Індія потребувала 
невідкладної допомоги. Про це знали і вели розмови в 
різних країнах світу, але першим, хто надав народові 
цю допомогу, був Радянський Союз. Відрадно відзна
чити, що прибулий тоді в Індію радянський пароплав з 
пшеницею був з України”21.

Делегація шведського ріксдагу на чолі з головою 
Другої палати Густавом Нільссоном відвідала Україну 
в червні (6— 10) 1955 р. Гості побачили Київ, Донецьк, 
Крим. До цього в республіці побували: письменник 
Артур Лундивіст (1952 р.), делегація прихильників ми
ру на чолі з Вернером Ернестом (листопад 1953 р.), 
група молоді Швеції в Харкові (грудень 1953 р.), деле
гація діячів культури, очолювана режисером націо
нального театру і директором національної театраль
ної школи Стіг Торссловим, оперний співак Арне Уль- 
сон (серпень 1954 р.), енергетики на чолі з Б.Г.Растма- 
ном (березень 1955 р., в Запоріжжі і Новій Каховці).

В свою чергу, в Швецію виїжджали художниця 
ТЯблонська, співачки Л.Руденко, Є.Чавдар, письмен
ники О.Корнійчук, В.Василевська, спортсмен Я.Куцен- 
ко та ін. В Швеції, зокрема, були видані твори В.Васи- 
левської “Просто любов”, “Райдуга”, опубліковані кри
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тичні статті про її творчість22.
Сірійська парламентська делегація, перебуваючи в 

СРСР 11— ЗО липня 1955 р., відвідала й Україну (17— 
22.07). В її складі 10 чол. на чолі з Рафіком Башпуром — 
віце-головою палати депутатів. У Києві, Запоріжжі, Сім
ферополі гості ознайомилися з життям міст, роботою 
промислових підприємств, колгоспів, здравниці і т.д.23

Продовжуючи подорож по Радянському Союзу, пар
ламентська делегація Югославії у складі 17 осіб на чо
лі з членом виконкому СКЮ, головою Собору Хорватії, 
членом комітету в законодавчих справах Союзного Ві
че Владо Бакаричем прибула з Ленінграда 10 серпня 
1955 р. До неї входили депутати: В.Кристулович —  
член Союзного виконавчого Віче, У.Миятович —  член 
виконавчого Віче Боснії та Герцоговини, Б.Зіхеря, 
РАнтунович, В.Сміпевський, РНедількович, Д.Петко- 
вич, П.Ромац, М.Неорич, Б.Цветич, Ф.Гажі, С.Паплєр, 
Ф.Симонич, Х.Масахович, Г.Кавай, Г.Гарчевич. Деле- 
гаціїо супроводжував посол Югославії в СРСР Д.Ві- 
дич, радник посольства Ф.Бабич та іїі.

Гості нанесли візит Д.Коротченку, ознайомилися з 
пам’ятками Києва, відвідали МТС і колгосп у Боровар- 
ському районі. “Радянські люди, —  заявив В.Бакарич 
під час зустрічі з колгоспниками, —  вітають нормалі- 
заціїо відносин між Югославією і СРСР. Наш приїзд 
слугуватиме справі дальшого зміцнення дружби між 
нашими народами”24.

По дорозі до Харкова делегація зупинялася в Полта
ві, де відвідала музей Полтавської битви. 21 липня, по
вертаючись на Батьківщину, вона зробила зупинку в 
Києві. С.Ковпак по-братньому привітав свого старого 
знайомого, югославського партизана Р.Недільковича і, 
подякувавши за візит, просив передати вітання усім на
родам Югославії25.

Делегація парламенту Японії (18 чол.) на чолі з чле-
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ном палати представників Токутаро Кітамура прибула 
з Астрахані 14 вересня 1955 р. Гості оглянули місто, 
побували на спектаклі “Травіата” в оперному театрі’ 
виїжджали до експериментальної станції “Терезино” в 
Білоцерківському районі. В Одесі гості ознайомилися з 
пам’ятними місцями, відвідали санаторій ВЦРПС, нау
ково-дослідний інститут очних хвороб ім.Філатова, 
колгосп у приміському районі, оперний театр. 21 ве
ресня у Москві делегація мала тривалу розмову з 
М.Хрущовим та М.Булганіним26.

Кількість прикладів можна було б збільшити, але й 
наведеного достатньо для висновку: міжнародний ав
торитет України, незважаючи ні на які перепони, зрос
тав, життя українського народу цікавило все більше за
рубіжних гостей.

Стосовно другої половини 50-х рр. важливо відзначи
ти, що для розширення міжнародного співробітництва у 
різних галузях життя немалу роль відіграла критика 
культу особи Сталіна. Хоч положення доповіді М.Хру- 
щова на з’їзді тривалий час трималися у таємниці, світо
вій громадськості, в першу чергу лідерам комуністичних 
і робітничих партій, вони стали відомими, що не могло 
не сприяти зростанню відкритості, гласності, створенню 
можливостей для ґрунтовного ознайомлення з життям 
українського народу. В 1957 р. Україну відвідала 41 де
легація з НДР (406 чол.), 1958 р. — 26 (118 чол.), 1959 р. 
— ветерани СЄПН (47 чол.). Крім останніх в них були 
журналісти, діячі науки і культури, профспілкові акти
вісти, представники молодіжних організацій. В свою 
чергу, з України в 1957— 1958 рр. виїжджало кілька груп 
туристів (близько 600 чол.), група артистів Київської фі
лармонії, в числі яких співали М.Ворвулєв, С.Козак, 
М.Фокін та ін.27 Той факт, що в 1954— 1961 рр. Україну 
відвідало 67 парламентських делегація (1121 чол.)2̂ , пе
реконливо свідчить: інтерес зарубіжної громадськості,
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політичних, державних діячів, представників різних 
верств населення до справ в Україні набував сталого ха
рактеру, ставав переконливим свідченням розширення її 
міжнародних зв’язків, важливим фактором зміцнення 
миру і співробітництва.

1 ЦДАВО України. - Ф. 1, оп. 18, спр. 107. - Арк. 25-27.
~ Там само. - Арк. 28-32.
’ Там само. - Арк. 29. В "Історії Української РСР" Т. 9 (К., 

1979). - С. 159-162. Ці дані дещо перебільшені, зокрема, названо 
28 організацій, підписано 65 угод, договорів та конвенцій. - Д.С. 

^ Ц ДАВО України. - Ф. 1, оп. 18, спр. 342. - Арк. 70.
^ Історія Української РСР. - Т. 8. - К., 1979. - С. 162.
® Ц ДАВО України. - Ф. 1, оп. 18, спр. 45. - Арк. З, 6-7.
1 Там само. - Арк. 21-24.
® Там само. - Спр. 49. - Арк. 42-43.
'  Там само. - Спр. 42. - Акр. 2.
І® Там само. -Арк. 1-5,474.
І* Там само. - Спр. 74. - Арк. 13.

Там само. - Арк. 16.
} ' Там само. - Арк. 18.
J4 Там само. - Спр. 76. - Арк. 1-2.
J- Там само. - Арк. 6,10.

Там само. - Спр. 77. - Арк. 2.
"  Там само. - Арк. 3.

Там само. - Арк. 10.
Радянська Україна. - 1954. - 15 жовтня.

2® Ц ДАВО України. - Ф. 1, оп. 18, спр. 77. - Арк. 41.
Там само. - Спр. 79. - Арк. З, 5,9.

“  Там само. - Спр. 80. - Арк. 34-35.
”  Там само. - Спр. 81. - Арк. 2,10,77-80.

Там само. - Спр. 82. - Арк. 72, 76.
~  Там само. - Арк. 90; Радянська Україна. - 1957. - 22 серпня. 
26 ЦДАВО України. - Ф. 1, оп. 18, спр. 83. - Арк. 34, 36,47.
- '  Там само. - Спр. 342. - Арк. 28.
2° Там само. - Арк. 47.
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Петровський В.В. (Харків)

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ 
(90-ті рр. XX ст.)

У рамках складних і не завжди однозначних проце
сів демократизації суспільства сучасної України є наз
рілим наукове підсумування досвіду українсько-росій
ських відносин у 90-ті роки XX ст.

Так, Акт проголошення незалежності України 24 
серпня 1991 року, а також результати Всеукраїнського 
референдуму 1 грудня 1991 року створили необхідні 
правові та політичні передумови для побудови самос
тійної Української держави. Міжнародне визнання Ук
раїни розпочалося з перших днів після референдуму, і 
вже 5 грудня 1991 року незалежність України визнала 
Росія. Одним із документів, яким регулюється зовніш
ньополітична діяльність України, є схвалені Верхов
ною Радою в липні 1993 року “Основні напрями зов
нішньої політики України”. В цьому документі визна
чено, що Україна, виходячи з особливостей її історич
ного розвитку, специфіки геополітичного положення 
та економічних взаємин, вважає українсько-російські 
відносини стратегічно важливими і приоритетними.

Внаслідок розпаду Радянського Союзу і в цілому со
ціалістичного табору, східнослов’янська цивілізація, 
до якої належали і Україна, і Росія, опинилась у кри
тичному стані. Перед новоутвореними на пострадян
ському просторі державами, постало одне із найголов
ніш их у їх зовнішньополітичній діяльності завдань -  
пошук власної цивілізаційної ідентичності, що фак
тично рівнозначно пошуку формули самовиживання. 
Сутність цієї проблеми для України і Росії можна виз
начити таким чином. По-перше, у рамках якого цивілі-
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заційного блоку обидві держави розвиватимуться в 
перспективі ? По-друге, довкола якого політичного 
“центру” -  старого чи нового -  в майбутньому буде 
трансформуватися східнослов’янський цивілізаційний 
простір? При цьому важливо зважити на дві обстави
ни, що мають визначальний вплив на самоутвердження 
України і Росії у сучасному світі. Перед усім, соціо- 
культурні досягнення цих двох багатоетнічних держав 
у минулому вирішальною мірою обумовлені спільніс
тю зусиль усіх народів, етнічних груп, які населяють 
обидві країни. Таким чином, і Україні, і Росії в процесі 
реалізації власного права на самобутній шлях розвитку 
необхідно активно координувати свої зусилля, нала
годжувати тісне співробітництво з тими цивіпізаційни- 
ми системами, що прагнуть до подолання тісних рамок 
однополюсного світу, який виник після розпаду СРСР.

Дипломатичні відносини між Україною і Росією бу
ло встановлено 14 лютого 1992 року. Перший Посол 
України в Російській Федерації В.Крижанівський вру
чив вірчі грамоти 23 липня 1992 року, а перший Посол 
Російської Федерації в Україні ЛСмоляков -  21 травня 
1992 року. До 1997 року двосторонні українсько-росій
ські відносини регулювалися Договором від 19 листо
пада 1990 року, який був підписаний ще за часів Радян
ського Союзу. Ключова шоста стаття цього договору 
була сформульована двозначно. В ній йшлося про виз
нання і поважання територіальної цілісності Росії Ук
раїною та України Росією, але не за всіх умов, а тільки 
“в існуючих тепер у рамках СРСР кордонах”. Тому зро
зуміло, що відсутність повноцінного широкомасштаб
ного політичного Договору між двома країнами після 
1991 року позначалась при вирішенні багатьох проб
лемних питань. Так, наприклад, після проголошення 
Акта про незалежність було заявлено, що Росія зали
шає за собою право поставити нерозв’язану, на її дум

5 3 9



Історія України:

ку, проблему кордонів з республіками, які проголосили 
незалежність. Після гострої реакції з боку України зая
ва була дезавуйована. Однак, наступного дня по цен
тральному телебаченню Росії виступив мер Москви Г. 
Попов. Він не тільки підтримав висунуту територіаль
ну проблему, а й конкретизував її. Під сумнів було пос
тавлено суверенітет України щодо Криму. Заява мера 
Москви призвела до тимчасової кризи в російсько-ук
раїнських відносинах. Бліц-візит до Києва російської 
делегації на чолі з віце-президентом О. Руцьким, зда
валось, вичерпав її. Але ж О. Руцький ЗО січня 1992 ро
ку виступив у газеті “Правда” із статтею, в якій писав, 
що історична свідомість росіян не дозволить нікому 
провести механічні суміщення кордонів Росії та Росій
ської Федерації, відмовившись від того, що становило 
славні сторінки російської історії. Незабаром цю дум
ку було підкріплено на законодавчому рівні. У травні 
1992 року Верховна Рада Росії заявила, що акти про пе
редачу Кримської області Україні не мають юридичної 
сили з моменту їх прийняття.

Керівництво України не розглядало Крим як пред
мет українсько-російських відносин і вирішувало існу
ючі на півострові проблеми як внутрішні. Зокрема, ба
гато було зроблено для відновлення історичної спра
ведливості щодо виселення з півострова у 1944 р. 
кримських татар. Повернення цього народу на історич
ну батьківщину розпочалося ще в останні роки існу
вання Радянського Союзу. Коли СРСР перестав існува
ти, витрати на переселення та облаштування крим
ських татар на новому місці цілком лягли на україн
ський бюджет. Після виселення татар у 1944 році Крим 
заселявся, в основному, росіянами. Він був єдиною об
ластю України, де росіяни становили більшість насе
лення (дві третини за переписом 1989 року). Частка 
тих, хто під час грудневого референдуму 1991 року
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проголосував за незалежність України, в Криму була 
найнижчою -  54,2 відсотки.

Політичних діячів Російської Федерації хвилювало і 
місто Севастополь. Так, з ’їзд народних депутатів Росії 
у грудні 1992 року доручив Верховній Раді розглянути 
питання про статус Севастополя. Виконуючи це дору
чення, російський парламент у липні 1993 року прий
няв рішення про надання Севастополю статусу міста 
Російської Федерації. Але Б. Єльцин не підтримав зазі
хань деяких шовіністично настроєних державних дія
чів Росії на українські землі. Разом з тим, постала 
проблема Чорноморського флоту. Українська сторона 
наполегливо домагалася вирішити проблеми шляхом 
його поділу. Російська сторона затягувала переговори 
для того, щоб мати привід для втручання у кримські 
справи на законних підставах, адже існування флоту 
об’єктивно пов’язане з береговою інфраструктурою. У 
червні і серпні 1992 року Л. Кравчук і Б. Єльцин на 
зустрічах у Криму досягай домовленості про встанов
лення подвійного контролю над Чорноморським фло
том на п ’ятирічний період. Це була перемога росій
ської сторони. Проте домовленість не вирішувала 
проблеми, вона лише зменшила напруженість між дво
ма країнами.

Незважаючи на складність ситуації, Україна завжди 
розглядала відносини з Росією як справді добросусід
ські, дружні і взаємовигідні, засновані на повазі суве
ренітету, територіальної цілісності і невтручанні у 
справи одна одної. Тому укладення Договору про 
дружбу, співробітництво і партнерство, по суті, мало 
ознаменувати собою початок нового етапу в розвитку 
взаємин між Україною і Росією. У травні 1997 році ста
лася історична подія. Після проведення багатьох раун
дів переговорів державних делегацій України та Росій
ської Федерації 31 травня 1997 року під час державно
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го візиту Президента Російської Федерації Б. Єльцин 
у Києві відбулося підписання Договору про дружбу 
співробітництво і партнерство між Україною і Росією 
У договорі зазначалося, що сторони визнають ціліс
ність одна одної і підтверджують непорушність існую
чих між ними кордонів. Верховна Рада України ратифі
кувала Договір 14 січня 1998 року, Державна Дума Фе
деральних Зборів Російської Федерації -  25 грудня
1998 року, а 17 лютого 1999 року Рада Федерації Феде
ральних Зборів Російської ухвалила закон “Про ратифі
кацію Договору про дружбу, співробітництво і партнерс
тво між Україною і Російською Федерацією”. 2 березня
1999 року Президент Російської Федерації Б. Єльцин 
підписав ратифікаційний закон. Проте російська сторона 
обумовила набуття чинності Договору ратифікацією 
Верховною Радою України угод по Чорноморському 
флоту. Прийняття українським парламентом закону про 
ратифікацію базових угод по Чорноморському флоту 24 
березня 1999 року відкрило шлях для набуття чинності 
цього Договору, що й відбулося 1 квітня після обміну в 
Москві ратифікаційними грамотами між Президентами 
України та Російської Федерації.

Важливе значення у відносинах між Україною та Ро
сійською Федерацією мало набуття чинності трьох базо
вих угод по Чорноморському флоту. Вони забезпечували 
правові засади тимчасового перебування Чорноморсько
го флоту Росії на території України (підписані 28-31 
травня 1997 року, набули чинності 16 липня 1999 року). 
Флот та інфраструктура були поділені порівну, але Росія 
викупала непотрібні Україні кораблі. Сума викупу і вар
тість двадцятирічної оренди бази в Севастополі покрива
лася боргом України за електроенергію.

Важливою подією в українсько-російських контак
тах став державний візит Президента України Л. Куч
ми до Росії 27 лютого -  1 березня 1998 року, під час
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якого було, зокрема, підписано Програму довгостроко
вого економічного співробітництва до 2007 року. Цей 
документ активно втілюється в життя і є основою для 
торговельно-економічних відносин між двома країна
ми. Перспективним напрямком українсько-російських 
взаємин є співробітництво на міжрегіональному рівні. 
Такий розвиток міжрегіональних зв’язків відповідає 
національним інтересам України, сприяє реалізації 
програм міждержавного економічного співробітниц
тва, а також встановленню прямих зв’язків між суб’єк
тами господарювання. Між регіонами України та 
суб’єктами Російської Федерації укладено понад 250 
двосторонніх угод. Від моменту встановлення дипло
матичних відносин між Україною та Російською Феде
рацією уже укладено близько 240 міждержавних, міжу
рядових та міжвідомчих документів у різних галузях, 
понад 100 з них діють і зараз, охоплюючи практично 
всі напрями співробітництва.

Важливим фактором у розбудові українсько-росій
ських відносин після президентських виборів в Украї
ні і в Росії стало налагодження постійного політичного 
діалогу на найвищому рівні. Так, 6 грудня 1999 року 
було здійснено робочий візит Л. Кучми до Москви -  
перший закордонний візит Президента України після 
його переобрання на найвищий державний пост. 18 
квітня 2000 року в Києві відбулися переговори Прези
дента України Л. Кучми з новообраним Президентом 
Російської Федерації В. Путіним, який перебував в Ук
раїні з робочим візитом. Після президентських виборів 
в обох країнах взаємини між ними перейшли у нову 
фазу, відповідно визначивши тим самим і нові підходи 
сторін до розв’язання всіх існуючих проблем.

Одне з головних місць у двосторонніх відносинах 
відводиться питанню активізації торговельно-еконо
мічного співробітництва. Частка Російської Федерації
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у товарообігу України за 1999 рік становила 37,1 від
сотка, в тому числі: в експорті -  29,1, в імпорті -  47 З 
У 1999 році двосторонній товарообіг зменшився порів
няно з 1998 роком на 17 відсотків, або на 2 млрд. 125 4 
млн. доларів СІЛА, склавши 10 млрд. 406,8 млн. дола
рів СІЛА. Однак уже в січні -  лютому 2000 року цей 
показник збільшився майже на 20 відсотків порівняно 
з аналогічним періодом попереднього року. Напере
додні візиту Президента Російської Федерації В. Путі- 
на в Україну у лютому 2001 року Надзвичайний і Пов
новажний посол України в Російській Федерації М. Бі- 
лоблоцький зазначав, що минулий рік був переломним 
у взаємовідносинах між Росією та Україною. Поняття 
“стратегічне партнерство” почало наповнюватися кон
кретним змістом.

Так, товарообіг між Україною та Росією свідчить, 
що за цим показником Україна для Росії є другим тор
говельним партнером. Разом з тим, є багато втрачених 
можливостей у торгівлі. Тут є об’єктивні та суб’єктив
ні причини. До суб’єктивних причин можна віднести 
неузгодженість законодавчих баз України та Росії, на
магання деструктивних сил зірвати продаж українсько
го цукру, труб та інших товарів. Але це не визначальні 
чинники у відносинах, що складаються між держава
ми. Намітилися і позитивні тенденції. Оцінюючи стан 
українсько-російських відносин, міністр закордонних 
справ України А. Зленко зазначав, що фактично вдало
ся стати на шлях створення нового модуля двосторон
нього співробітництва, як рівноправних і взаємозаці- 
кавлених партнерів.

, Про новий період у співробітництві свідчить і те, 
що завдяки політичній волі керівників обох країн було 
розв’язано чимало старих проблем. Насамперед, так 
звана “газова” проблема і багато гуманітарних. Це від
криття пам’ятника Тарасу Шевченко в Санкт-ІІетер-
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бурзі, повернення до України фрагментів чотирьох 
фресок Михайлівського Золотоверхого собору. У Мос
кві у Лінгвістичному ліцеї відкрився клас, де предмети 
викладають українською мовою. Уряд Москви прий
няв рішення про відкриття державної установи “Біблі
отека української літератури”.

Активізації економічного співробітництва між Украї
ною та Росією могли би сприяти законодавчі акти Вер
ховної Ради та Державної Думи. Це пов’язано з тим, що 
хоча під торговельно-економічні відносини між Росією 
та Україною підведено міцну правову базу (з 1990 року 
підписано 182 документи про співробітництво), але дея
кі з договорів або не набрали чинності, або не діють че
рез відсутність механізмів їхньої реалізації.

Про те, що останнім часом Україна і Росія, за словами 
Президента України Л.Кучми, вийшли справді на страте
гічне партнерство, свідчать результати візиту до України 
Президента Російської Федерації В.Путіна у лютому 
2001 року. Під час візиту у Дніпропетровську було під
писано цілий ряд угод. Найголовніші з них стосуються 
співробітництва у галузі освоєння космосу. Президенти 
підписали спільну заяву з питань розширення співробіт
ництва у галузі ракетно-космічної та авіаційної техніки. 
Велике значення має також угода про звільнення від по
датків усіх товарів та послуг, пов’язаних зі спільною кос
мічною діяльністю Росії та України.

Підписані документи стосуються також скоордино
ваної політики в галузі промислового розвитку і пара
лельної роботи енергосистем двох країн. Як заявив го
лова правління РАГ “ЄСС Росії” А.Чубайс, меморан
дум про співробітництво (від 12 лютого 2001 року) в 
галузі електроенергетики між цим відомством та укра
їнським Мінпаливенерго завершить почату раніше ро
боту, внаслідок чого Росія і Україна поновлять пара
лельну роботу своїх енергосистем, а також можуть по
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чати експорт електроенергії у треті країни. Російський 
віце-прем’єр І.Клебанов вирізнив домовленість про 
створення міждержавних промислово-фінансових 
груп, що на його думку зумовлює взаємне проникнен
ня капіталів обох країн. Була схвалена ідея споруджен
ня мосту через Керченську протоку, щоб з ’єднати 
Крим і Кубань, підписана угода про співробітництво 
між Москвою і Дніпропетровськом.

Незважаючи на існуючі проблеми, взаємовідносини 
України з Росією поступово входять у міжнародно- 
правове поле. І сьогодні між ними не існує нерозв’яза
них політичних проблем. Необхідно лише знайти кон
кретні механізми щодо створення сприятливих умов 
для наповнення реальним економічним змістом україн
сько-російських відносин.
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