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В цьому номері «Читань» до уваги читача
пропонується чергова публікація з рукописних
матеріалів вченого, які зберігаються в його
особовому («домашньому») архіві, в колишній
квартирі м. Києва, по вул. Прорізній, 10, кв. 7.
Вважаємо, що це досить цікавий за змістом і «долею»
історичний нарис про минуле лемків від найдавніших
часів до початку 70-х рр. ХХ ст. Його автор не
зазначений і він не датований у появі, а тому,
природно, в зв’язку з цим викликає цілий ряд запитань.
На деякі з них спробуємо відповісти. В завершеному
вигляді текст побачив світ, найімовірніше, після
квітня 1969 р. і до кінця 1970 р., тобто в останній
період життя та діяльності Івана Олександровича.
Про це, зокрема, може свідчити факт опису в
рукописі подій 24 квітня 1969 р. як таких, що відбулися
«зовсім недавно». Про авторство ж І. О. Гуржія
свідчать лише непрямі докази. Інші відшукати не
вдалося, адже минуло понад 40 років з часу написання
нарису. Проте, наявність серед рукописів архіву його
двох варіантів, надрукованих на портативній
машинці, з чорновими правками вченого дають
підстави саме для такого висновку. В іншому ж
випадку, знаходження «в руках» Івана Олександровича
першого (оригінального!) примірника з кількома
копіями і його передрук «на чистову», виглядало б,
принаймні, не логічно! Крім того, перший примірник
вже виправленого тексту відсутній. Цілком віро-
гідно, що його було передано до редколегії якогось
профільного видання, котре з різних причин так і не
вийшло в світ (адже в «Бібліографії праць» вченого,
опублікованій вже після його смерті – 1974 р., він не
значиться).

Крім того, слід зазначити, що в останні роки своєї
творчості Іван Олександрович дещо змінив пріори-
тети власних наукових пошуків і певною мірою
«відійшов» від вивчення «традиційної» проблематики
з історії соціально-економічного розвитку України
кінця ХVІІІ – ХІХ ст. Тоді він почав активно
опановувати теми, пов’язані з народонаселенням
країни не лише ХІХ ст., а й ХХ ст., еміграційними
процесами тощо. З цією метою ним опрацьовувалась
відповідна література, вивчалась статистика,
складалась спеціальна картотека і робились виписки
з різних фахових робіт. Як результат – його безпо-
середня участь у підготовці й виданні двох колектив-

них праць, які вийшли друком вже після смерті:
«Духовний розквіт українського народу» (К., 1972) і
«Суспільно-політичне життя трудящих Української
РСР» (К., 1973. – Т. 1).

Саме в той період у республіці на державному
рівні, з залученням істориків і етнографів, робилися
перші вагомі спроби створення кількох синтетичних
праць про минуле окремих національних груп, які
мешкали в Україні. Правда, з того задуму тоді, в добу
«брежнєвського застою» та «маланчуковщини»,
мало що було здійснено. Не виключено, що саме через
ці обставини названий нарис і «загубився» десь у
анналах історії. Бо в ньому вже доволі «гостро», як
на той час, висвітлювались деякі національні особли-
вості становища лемків, їхні проблеми та відокрем-
леність від загальної маси українців.

До головних положень, так би мовити, авторсь-
ких концепцій у рукописі, слід віднести насамперед
такі: 1. Лемківщина – незаперечна частина історії
«матері України», хоч її окремі землі знаходилися в
складі різних державних утворень; 2. Існувало своє-
рідне життя національної групи та довготривале
збереження «численних елементів давньоруської
(давньоукраїнської) мови і культури».

Значний інтерес, як на наш погляд, викликають
сюжети про походження й етнокультурний розвиток
лемків, «інтенсивне формування української народ-
ності» на території регіону, наслідки кріпосного
права й іноземного панування, перших тамтешніх
емігрантів тощо.

Хоча в праці й не зазначені використані джерела
(очевидно, внаслідок структури загальної роботи),
втім зі змісту видно про залучення для її написання
значної кількості документального матеріалу,
статистичної інформації, періодичних видань,
історичних напрацювань і, зокрема, зарубіжних
вчених.

Зрозуміло, що текст писався в умовах компартій-
ного диктату, на підставі «марксистсько-ленінської»
методології й підходів. Тому відповідних сюжетів
автор просто не міг уникнути. Проте, і в такому
вигляді нарис, за нашим переконанням, становить
історіографічний інтерес.

Зміст рукопису подано практично без змін, хіба
що зроблені окремі «дрібні» стилістичні виправлення
та усунені явні друкарські огріхи.

Æèòòÿ òà íàóêîâà ñïàäùèíà
²âàíà Îëåêñàíäðîâè÷à Ãóðæ³ÿ

Î. ². Ãóðæ³é
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². Î. Ãóðæ³é

ËÅÌÊÈ.
²ñòîðèêî-åòíîãðàô³÷íà äîâ³äêà
ïðî ìèíóëå ³ ñó÷àñíå ëåìê³â

Лемки – українські верховинці, які жили на схилах
Західних Карпат, поруч з гуцулами Східного
Прикарпаття, а також поруч з бойками (Середнє
Прикарпаття). Назва «лемки» походить від прислівника
«лем», що вживається лемками замість «лише»,
«тільки». Територія Лемківщини, так званий Низький
та Західний Боскид, що висотою не перевищує 1200 м
над рівнем моря простягається від річки Попрад з
Дунайцем на заході, по річку Сян на сході. Місцевість
Лемківщини лісистогориста, багата на лікувально-
мінеральні води, природні багатства, хоч земля дуже
бідна, дає малі врожаї.

На Лемківщині існувало близько 240 сіл, що
розміщувалися в долинах та понад гірськими потоками.
Залізниця, що проходить через Лемківщину, від вузлової
станції в Загір’ю веде з Лунківського перевалу на захід
по лінії Сянік-Перемишль (Сянік, Риманів, Коросно,
Ясло, Стружі, Новий Санча). Бічні залізничні станції –
до Лупкова, Ряшева, Тарнова та Криниці. Однак
основний зв’язок між селами здійснювався головним
чином, пішки та кіньми стежками, що ведуть через
перевали. Численні річки та гірські потоки, які в
більшості мають мілкі кам’янисті русла, що
перетинають великі скальні пороги, люди переходили
по перекинутих з берега на берег ялицях або вбрід, чи
перепливали на човнах. Під час дощів і повені всякий
зв’язок між селами припинявся.

Тепер майже вся територія Лемківщини увійшла
до складу Польської Народної Республіки. До
Лемківщини належить також Ліський повіт і
Пряшивщина, що входять до складу Словаччини.

Всіх лемків нараховується 600 тис. осіб. Більше
половини лемківського населення живе поза межами
території Лемківщини. З них: 80 тис. у Польській
Народній Республіці, 150 тис. – на Пряшивщині та
Закарпатті (Чехословацька Соціалістична Республіка),
150 тис. – переселилися в Українську Радянську
Соціалістичну Республіку, 50 тис. – живе в Югославії,
більше 150 тис. знаходиться в США, Канаді, Аргентині.

Лемки, які були відділені від решти світу своїми
горами, мають властиве їм, своєрідне життя і побут,
звичаї і народне мистецтво, які були частиною
загального процесу розвитку матеріальної і духовної
культури всього українського народу. Відірвана
протягом багатьох віків від матері України, Лемківщина
зберігала і розвивала спільну з усім українським
народом культуру і мову, в якій було і багато свого,
специфічно лемківського, своєрідного, оригінального.
Головною рисою своєрідності культури і характеру
життя лемків було те, що вони завдяки своїй частковій
ізоляції в горах, найдовше зберігали численні елементи
давньоруської мови і культури. Навіть після захоплення
Лемківщини феодальною Польщею у XIV ст. лемки
довго продовжували називати нові оселі «руськими».
Тут довше зберігалися також давньоруські економічні
та юридичні норми.

Лемківська говірка, хоч і зазнала впливу польської і
словацьких мов, зберегла досі всі елементи діалектики
давньоукраїнської мови.

* * *
Територія Лемківщини здавна входила до тих

земель, на яких жили слов’янські племена: на рубежі
н.е. – ранньослов’янські племена венедів, в IV – VІ ст. –
антів і склавінів. В ХІІ* – Х ст. на Прикарпатті жило
східнослов’янське плем’я білих хорватів, які були
безпосередніми предками-попередниками лемків**.

На початку ІХ ст. територія сучасної Лемківщини
разом із землями Моравії, Чехії, Словакії, Лужиць та
Малої Польщі ввійшла до складу слов’янської Велико-
Моравської держави, яка підтримувала зв’язки з
Візантією і в 863 р. прийняла християнство. У 870 р.
велико-моравські землі захопив Людовік-Німецький,
проти якого піднялося повстання, і німців згодом було
розбито. В 906 р. Велико-Моравську державу завоювали
угорці. Предки українських верховинців, зокрема лемків
– білі хорвати – створили окрему державу Білу
Хорватію, яка підтримувала зв’язки з Київською Руссю.
У 906 р. білі хорвати брали участь у поході великого
київського князя Олега на Царгород. Через рік, в 907 р.,
Білохорватська держава розпалася під натиском угорців.
Тоді загинув її керівник князь Лаборець. Протягом Х ст.
територія майбутньої Лемківщини знаходилася під
владою угорців, а також окремих чеських князів.

У 993 р. великий київський князь Володимир
Святославович разом з Червенськими містами і
Карпатською Руссю приєднав до Київської Русі землю
білих хорватів. Після того західні кордони Русі кілька разів
мінялися, однак при великому київському князі
Ярославі Володимировичу відновився кордон 993 р.
Онук Ярослава – Ростислав отримав в удільне володіння
Галичину з Лемківщиною. У ХІІ ст. частина Карпатської
Русі з містами Пряшів і Бардієвим, а в 1302 – 1303 рр.
вся Лемківщина увійшла до складу Галицько-
Волинського князівства. У ХІІ ст. на Лемківщині
засновано с. Волицю (від «воля»), а також с. Половці, за
переказами тут у 1128 р. князь Володар поселив
полонених половців. В середині ХІІ ст. на березі Сяну
було побудовано фортецю Сянік, яка вперше згадується
в Галицько-Волинському літописі під 1150 р. Ця
фортеця, виконуючи оборонну функцію, відіграла
певну роль в розвиткові економіки і культури лемків.

Пізніше виникли Сторожі Великі і Малі, мешканці
яких виконували сторожову службу. Згодом з’явилися
поселення Снітниця, Юрівці, Костарівці, Улюч, Чертеж,
в якому Юрій ІІ поселив «чертежників»-будівельників.

На Лемківщину, де було безпечніше від нападів татар,
тікали з різних місцевостей України, втікачі асимілювалися
з місцевим населенням, одночасно вони зробили свій
вклад в економічний і культурний розвиток лемків.

В кінці ХІІ – першій половині ХІІІ ст. татари
починають нападати і на Лемківщину. В 1241 р. вони
зруйнували Сянік і навколишні оселі. В 1260 р. напали
знову і проникли аж до Кракова. В околицях Дуклі на
них несподівано напали селяни-лемки під проводом
княжого воїна Петра і розбили татар.

У XIV – XV ст. у період інтенсивного формування
української народності на Лемківщині, як і протягом
наступних століть, продовжували зберігатися назви
«руснак», «русин», а лемківська мова найдовше
зберігала елементи давньоукраїнської мови. Це свідчить
що і для лемків, як і для інших частин майбутньої
____________________________________________

* Це, цілком очевидно, друкарська помилка. Можливо,
йдеться про VІІ ст.

** В кінці 60 – початку 70-х років це питання вважалося
досить дискусійним. На думку більшості тодішніх дослідників,
білі хорвати населяли територію Північного Прикарпаття від
Західного Бугу та верхів’їв Пруту  й Сірету на Схід до р. Ніси
і верхів’їв Лаби на Захід. Про них є згадка в «Повісті временних
літ» (Прим. упор.).
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етнографічної України, період формування
українського народу був спільним історичним етапом
і взагалі свідчить про спільне минуле лемків і всього
українського народу.

В 40-х рр. XIV ст. більшу частину Лемківщини загар-
бала феодальна Польща. Сянночина залишилася під
владою Угорщини. Саме в цей час на Прикарпатті посе-
лилася група кочовиків-волохів, які швидко сприйняли
звичаї, культуру і мову лемків, однак вплинули на появу
на Лемківщині так званого «волоського права».

З встановленням панування шляхетської Польщі на
Лемківщині посилився соціально-економічний і
національно-релігійний гніт.

В XV ст. лемківські землі, села, ліси були поділені
між шляхтою і магнатами, які інтенсивно організовують
фільварки. В XVII ст. в окремих районах Лемківщини
встановлюється 5 – 6-денна панщина на тиждень з лана.
Ремісники примушені давати данину – полотном,
воском, медом, а селяни гірських сел – овечу данину
(вівці і сир). Рибальством і вирубом дерева лемки могли
займатися тільки за плату, з дозволу феодала. Великі
земельні володіння попали в руки католицької церкви.

Розвиток фільваркового панщинного господарства
на Лемківщині досяг найвищого рівня в XVI ст. В
XVII ст. спостерігається певний застій, навіть, занепад
економіки Лемківщини. Край терпить від морових
епідемій, нападів татар (великий напад в 1627 р.), від
здирств і насильств урядових і шляхетських військ.

На кінець XVI ст. посилилися національно-релігійні
переслідування лемків. В 1593 р. шляхтянка Ваповська
наказала перетворити на всій Динівщині церкви на
костьоли. Краківський єпископ Шишковський в грамоті
1626 р. заборонив будувати православні церкви в
Мушинському ключі. Мушина була насильницьки
окатоличена. В інших районах Лемківщини
переслідування православних також супроводжувалося
терором, ув’язненням в тюрму, вбивствами, грабежем
лемків. Однак, навіть в таких несприятливих умовах
розвивається самобутня культура на Лемківщині.
Будуються княжі замки, монастирі і церкви, а при цьому
розвивається каменярство, різьба по дереву, малярство,
прикладне мистецтво. При сільських церквах
з’являються церковно-приходські школи. З них вийшли
перші переписувачі церковних і світських книг, а згодом
письменники і науковці. Найвизначнішим з них був
Павло Короснянський, відомий вчений, поет-філософ,
що народився в кінці XV ст. В 1500 р. він одержав у
Краківському університеті ступінь бакалавра, через 6
років – магістра, а пізніше у званні професора працював
у цьому університеті. Збірки його творів латинською
мовою виходили під різними псевдонімами – Павло
Рутенус, Павло з Кросна, Павло з Русі.

Як протест проти нещадного феодально-
кріпосницького гніту і національно-релігійного
гноблення на Лемківщині в XV – XVІІ ст. поширився
визвольний рух. Селяни громадами відмовлялися
працювати на шляхетських ланах. Особливо масового
характеру це набрало в Прусику, Гоську, Одреховій та
багатьох інших селах. Головною формою збройної
визвольної боротьби на Лемківщині був збійницький
рух (від слова «збив», «побив»). Цей рух мав багато
спільного з опришківським рухом в Галичині. Однак,
безсумнівно, збійницький рух виник раніш
опришківського руху. Збійницькі загони, очолювані
отаманами, об’єднувалися в дружини, кількість яких
доходила до 200 – 300 чоловік і які вибирали собі єдиного
ватажка. Найдавніші згадки про лемківських збійників
відносяться до першої половини XV ст.

У 1434 р. лемківські збійники у Чорштинському

замку об’єдналися з чеськими – спільно нападали на
шляхту. У 1452 р. в Сяницьких горах з’явилися збійники,
яких називали «бескідниками». Збійницький рух
поширився і набрав масового характеру з кінця XVI ст.
Лемківські збійники об’єднувалися з українськими
повстанцями обох боків Карпат та угорськими
повсталими селянами.

Довгий час наводив страх на шляхту збійницький
загін Ланка з Терстяни та його помічника Климівця із
Сквіртного, що діяв в околицях Риманова. В останніх
роках XVI ст. на усьому угорсько-польському
прикордонні вів боротьбу з панами загін Сипка з
Мацини Великої (біля Горлиць). У 1595 р. на Лемківщині
діяв загін Яцка Жебрачка. В 1610 р. збійницький загін
Тимка Картика напав на двір шляхтича Дембіцького в
Станкові і визволив групу засуджених до страти селян.
В цей час особливо вславився збійницький загін Василя
Баюса з Ліцин Горлицького повіту (до 200 чоловік).

Польсько-шляхетський уряд, прагнучи придушити
масовий визвольний рух лемківського населення, як
один із заходів в цьому напрямку застосував надання в
1616 р. містечку Біч «право меча». В цьому
лемківському містечку влаштували єдиний на усю
Польщу цех катів. Кати виїздили звідси для виконання
вироку в різні місцевості.

Великий вплив на збройну боротьбу лемківських
селян, справила національно-визвольна війна
українського народу 1648 – 1654 рр. проти панування
шляхетської Польщі. 10 травня 1648 р. збійники разом з
селянами Вислока напали на Новосатанецький замок
шляхтянки Вишковської, звільнили в’язнів, засуджених
до страти. 4 липня 1648 р. селяни Полонної, Ославиці,
Прибишева, Вислока, Височин і Кам’яного, разом із
збійниками (400 чоловік), напали на Сяницький замок і
звільнили засуджених до страти збійників. В цей час
посилюються зв’язки лемківських збійників з
словацькими «спішаками» і закарпатськими
опришками, з якими вони діють спільно.

Відомості про перемоги українських військ,
очолюваних Богданом Хмельницьким над польсько-
шляхетськими збройними силами, підняли лемківських
селян до нової боротьби з гнобителями. Визвольна
боротьба на Лемківщині досягла свого апогею в червні
1651 р., коли рух польських селян, що розпочався, а також
рух селян Закарпаття очолив Костка Наперський, який
виступив на підтримку Богдана Хмельницького. Видатну
роль у цьому повстанні селян Прикарпаття відіграв загін
найпопулярнішого ватажка лемківських збійників Андрія
Савка з Дуклі та загін Василя Ченця з Грибова. Активно
діяв Лемківський збійницький загін Лешки Романяка з
Мушинки. Збійницький визвольний рух на Лемківщині
не стихав до кінця XVIІ ст. і продовжувався у XVIІІ ст. Цей
рух був складовою частиною загальної антифеодальної
боротьби селян обох боків Карпат і був зв’язаний з
польськими, словацькими і угорськими повстанцями.

В 1772 р. за розділом Польщі Галичину з
Лемківщиною загарбала Австрія. Лемківщина була
зведена до рівня однієї з найбідніших провінцій Австро-
Угорської імперії. Релігійний гніт не послабився. Дуже
характерним є звернення шляхтича Урбанського до
австрійського уряду в 1784 р. з пропозицією розібрати
православні церкви у Биківцях і Долині, а на тих місцях
побудувати корчми. Взагалі, треба, щоб крайовий уряд
наказав, доводив Урбанський, замість православних
церков побудувати один костел.

Шкіл на Лемківщині тоді не було. В 1780 р.
цісарський уряд запропонував закладати народні школи,
але німецького типу. Такого типу школи виникли в
містах, а «парахіяльні» – в селах. В 1786 р. були створені
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окружні німецькі школи в Дуклі і Мушині. У XVIII ст.
лемківські культурно-освітні діячі друкують ряд праць
з історії краєзнавства, суспільних наук у різних
слов’янських і зарубіжних виданнях, зокрема Михайло
Криницький, священик з с. Ганачови (Горличчина) (1797
– середина ХІХ ст.). Він у своїх публікаціях доводив, що
лемки це не польські осадники, як твердили
колонізатори, а – корінне населення українського
походження.

В першій половині ХІХ ст., під впливом національного
і культурного відродження в Галичині, починається такий
же рух і в Лемківщині. Тут користуються великою
популярністю твори Маркіяна Шашкевича, Якова
Головацького, Івана Вагилевича. На Галичині, в свою
чергу, з’являється велика зацікавленість до Лемківщині.
Видатним знавцем життя лемків був І. Вагилевич. Він
пройшов усе Прикарпаття, зустрічався з лемками, вивчав
їх побут, записував народні пісні. У 1841 р. він написав
працю «Лемки – мешканці Західного Прикарпаття».

У лютому 1846 р. ряд повітів Лемківщини, зокрема
Ясельський, Сяницький та інші, підтримали повстання
в Кракові, яке очолив революціонер Домбовський.
Майже всі селяни Волі Неклінської під проводом дяка
Поляка виступили проти шляхти.

В травні 1848 р. на Лемківщині, як і по всій Австрії,
внаслідок революції 1848 р. була скасована панщина.
На честь чого по селах закладалися «хрести свободи»,
частина яких збереглася до нашого часу.

Однак, реформа 1848 р. не вирішила селянського
питання на Лемківщині. Бідніші селяни не мали змоги
викупити грунти. Посиленню соціального гніту сприяв
розвиток капіталізму на селі, класове розшарування.
Голод 1847 – 1848 рр., холера 1873 р., посуха та повінь
1889 р. – все це погіршило становище лемківського
селянства і мало своїм наслідком еміграцію лемків у
Америку. Першим українським емігрантом був сорока-
п’ятирічний селянин з Нової Веси (район Н. Санча)
Юрко Кашицький, який покинув рідну землю в 1872 р.
у пошуках кращої долі. В 1880 – 90-х рр. з Лемківщини,
як і з усієї Галичини, почалася масова еміграція. В цей
час австрійські загарбники, намагаючись духовно
поневолити лемків, прагнули утвердити ідею, що нібито
лемки становлять якусь відрубну національну групу,
яка не належить до українців. В той же час
спостерігається пожвавлення політичного і культурного
життя, зокрема, 1870 р. вперше було обрано послом до
Галицького сейму лемка Семена Праханівського. Він
гаряче відстоював національну рівноправність лемків,
їх єдність з галичанами, з українським народом. «Наша
лемківська Русь – мала, – твердив він, – але вона є
частиною Великої Галицької Русі».

В другій половині ХІХ ст. спостерігається великий
вплив творчості і революційних ідей Тараса Шевченка,
які проникали в далекі карпатські оселі, на культурний
розвиток Лемківщини. Лемки складали мелодії на вірші
великого українського поета. Видатне значення мала
також і творчість Івана Франка. Великий український
письменник постійно цікавився питаннями історії
лемків і у своїх численних працях закликав досліджувати
їх культурні багатства.

В кінці ХІХ ст. на території Лемківщини створюю-
ться читальні-«просвіти», які в більшості на певному
етапі відіграли прогресивну роль. Через ці читальні по-
ширювалися ідеї і твори Шевченка, Франка, Лесі Ук-
раїнки. Перша така читальня-«просвіта» на Лемківщині
була основана у 1892 р. в с. Одрехові.

Певний вплив на Лемківщині мали «москвофіли»,
які проводили культурницьку діяльність, однак
відстоювали інтереси царизму, вихваляли «царя-

батюшку», боролися проти революційного руху.
«Москвофіли» відкрили читальню ім. Качковського,
видавали в Н. Санчі газету «Лемко» та «Лемківський
календар». У 1898 р. вони заснували в Н. Санчі «Руську
бурсу» (гімназія), яка швидко занепала.

У 1901 р. за ініціативою П. Липинського створено
другу гімназію – «Українську бурсу», для утримання
якої виділяла кошти філія «Просвіти» та
використовувалися фонди Василя Яворського, відомого
діяча «Просвіти». Крім того, на початку ХХ ст. відкрили
дві бурси в Сяноці, які проіснували до Першої світової
війни. Саме ці гімназії були ініціаторами урочистого
відсвяткування 100-річчя народження Шевченка.

В цей час серед відомих діячів науки і культури Ук-
раїни посилюється інтерес до лемків як складової час-
тини українського народу і розпочинається наукове вив-
чення їх історії, а також матеріальної і духовної культури.
З метою вивчення етнографії, антропології і фольклору
Лемківщини в 1906 р. туди була вислана експедиція
Львівського наукового товариства ім. Шевченка, до
складу якої входив професор Ф. Вовк, Зенон Кузеля та
доктор Іван Раковський. Ними була зібрана цінна колек-
ція матеріалів. У 1911 – 1913 рр. відомий український
вчений Філарет Колесса у 18 селах записав слова і мелодії
понад 800 лемківських народних пісень. Ці пісні згодом
вийшли окремим збірником.

Перша світова війна вже з самого початку зачепила
Лемківщину. Лемківські селяни радо вітали прихід ро-
сійських військ, радо зустрічали російських солдат,
браталися з ними, чого австрійський уряд пізніше не
міг простити лемківському населенню і переслідував
його. Одночасно виявилася підступна поведінка москво-
філів. Вони настільки активно доносили на своїх політич-
них противників, що навіть в газеті «Воєнне слово», що
виходила у Львові, її редактор Маркович називав москво-
філів «дезертирами власного народу». Москвофіли
допомагали царським чиновникам нищити все українсь-
ке. Їх група – Ю. Яворський, М. Гушкевич та інші –
заснували 11 серпня 1914 р. у Києві «Карпаторусский
освободительный комитет». Вони всіляко силкувалися
доказати, що нібито Галичина з Лемківщиною є провін-
цією Російської імперії.

Велика Жовтнева Соціалістична революція віді-
звалася відчутно і на Лемківщині. Коли на розвалинах
імперії виникли нові держави – Австрія, Угорщина, Че-
хословаччина, Югославія, боротьба за самовизначення
розгорнулася і на Лемківщині. На другий день після роз-
паду імперії селяни с. Команчи скликали віче, на якому
проголосили створення «Східнолемківської республі-
ки». На пропозицію Петра Варни вибрали управу з 11
осіб. Очолив її А. Кір. Незабаром до Команчи приєдна-
лися села Шавне, Прибишів, Репедь, Лупків, Довжиця,
Чистогорб, Явірник, Радомиші, Ославиця, Лукаве, Зу-
бенське, Смільник, Миків, Душати, Прелуки. Розгонула-
ся підготовча робота по скликанню загального народно-
го віча у Вислоці Великому. Але польські легіоністи,
зайнявши Шавне в січні наступного року, вступили в
Команчу і перешкодили цьому, хоч і під натиском селян
згодом відступили.

Майже одночасно із створенням «управи» в Ко-
манчі, на селянському вічі у Фльоринці було проголо-
шено створення «Західної Лемківської Республіки». Се-
ляни обрали «руський уряд», який видав ряд розпоряд-
жень та інструкцій.

Взагалі, визвольний рух, що почався на Лемківщині
у 1918 р. і продовжувався до 1921 р., мав велику ваду, в
ньому не було єдності, вже тоді стало ясно, що для самос-
тійного існування Лемківщина слабка і не підготовлена.
Тому одні групи і партії домагалися приєднання Лемків-
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щини до Чехословаччини, інші – до України. Москвофіли
хотіли, щоб Лемківщина була додатком Російської імпе-
рії, у воскресіння якої свято вірили.

У грудні 1918 р. вдалося все ж таки скликати нараду
з представників різних сіл. У Вислік прибуло 80 уповно-
важених, які ухвалили приєднати Лемківщину до
ЗУНР’у. На сільському вічі у Фльоривцях збори ухвалили
приєднати Лемківщину до України. Однак, польські
легіоністи відновили свій терор.

Лемки, які попали під владу буржуазної Польщі,
зазнавали економічного, національного і соціального
гніту. Економічне становище лемківських селян під пану-
ванням режиму Пілсудського було надзвичайно важ-
ким. Найкращі землі належали поміщикам і католицькій
церві. У 1932 р. орган ЦК КПЗУ – журнал «Наша правда»
так писав про гірку долю лемківських селян: «Життя
селян в горах можна порівняти з життям невільників в
Азії або Африці… Лемківська Верховина, мабуть, скоро
дійде до того, що люди харчуватимуться корінцями, а
освітить і огріє їх хіба сонце».

Уряд Пілсудського вороже ставився до українського
прогресивного руху і в боротьбі з ним намагався вико-
ристати москвофілів, які себе цілком дискредитували в
очах лемківських народних мас і не користувалися у
них підтримкою. Однак, польський уряд намагається во-
скресити москвофільський рух. Уряд виділяє в 1934 р.
гроші для газети москвофільського напрямку «Лемко»,
на сторінках якої друкуються статті, повні ненависті до
Радянського Союзу; одночасно в них вихвалявся режим
Пілсудського. Москвофіли намагалися довести, що на
Лемківщині живуть не українці, а росіяни. Вони почали
навіть на Лемківщині агітацію за переселення в Сибір,
щоб «врятуватися від українства». За допомогою мос-
квофілів уряд громив прогресивні організації. У 1932 –
1936 рр. уряд припинив діяльність читалень «Просвіти».
З’явилися полонофільські концепції щодо історичного
походження лемків та їх мови. Почалася компанія за
асиміляцію лемків. У 1932 р. польські шкільні інспектори
на педагогічній конференції заявили, що лемки – окреме
плем’я, а не українці, тому слід заборонити навчання
українською мовою, а ввести в школах лемківський діа-
лект, який є нібито діалектом польської мови. Масово
звільняли з роботи українських вчителів на Лемківщині і
вивозили в Польщу. Починаються спроби науково об-
ґрунтувати, що нібито лемки – етнографічна група
польського народу. У 1939 р. з’явилася у Варшаві праця
А. Бартошука під дуже характерною назвою – «Лемки –
забуті поляки». Ще раніш, в 1938 р., у Кракові вийшла з
такими ж ідеями книжка К. Пєрацької – «На шляхах
Лемківщини».

У відповідь на гнобительську політику уряду Пілсуд-
ського на Лемківщині відбувалися виступи селян, страй-
ки. Велику роботу серед лемківських селян проводили
комуністи. Чисельні підпільні групи КПЗУ поширювали
марксистські ідеї, твори українських і російських
революціонерів-демократів.

В 30-х рр. ХХ ст. на Лемківщині спостерігається нове
піднесення революційного руху. 1932 р. (червень-ли-
пень) вибухнуло масове повстання селян Ліського і част-
ково Сяницького повітів. Повстанці покарали поміщиків
Добрицького, Якубовського, роззброїли поліцаїв. Уряд
жорстоко розправився з повсталим селянством.

Хоч у важких умовах, однак на Лемківщині прово-
диться культурно-освітня робота прогресивними си-
лами. В 1928 р. у с. Абрамовій створюється перша «Рідна
школа» під керівництвом вчителя Петра Ткаловича.
Створено також було «Лемківську комісію», яка займа-
лася організацією українських читалень. В 1930 р. за
ініціативою групи лемківської інтелігенції засновано в

Сяноці музей «Лемківщина», який очолив професор
Лев Гец. Музей став справжнім осередком культури.
Цей музей проіснував до 1944 р. Пам’ятники цього
музею, які збереглися, експонуються тепер в «Музеумі
зємі Саноцкей».

У це двадцятип’ятиріччя між обома світовими вій-
нами на Лемківщині сформувалася плеяда літераторів,
які внесли певний вклад в розвиток і популяризацію
культури лемків. Ф. Коковський (1885 – 1940) просла-
вився своєю повістю «За землю» та іншими працями з
лемківського життя. Любов до рідного народу, віру в
його щасливе майбутнє висловив у своїх поезіях талано-
витий поет Лемківщини Богдан-Ігор Антонович (1909 –
1937 р.). Пробудженню української свідомості серед лем-
ків сприяла діяльність етнографа Тарновича, письменн-
иків Филипчака, Ганалука та інших. Пізніше, дехто з них,
як Тарнович і Кубійович, скотилися в табір націоналізму.

П’ять років перебувала Лемківщина під німецько-
фашистською окупацією. Цей період був найтяжчим в
історії лемків. Фашисти принесли на Лемківщину при-
мусові роботи, натуральні повинності, репресії, арешти,
в’язниці, табори смерті, в яких загинули сотні лемків,
розстріли, страти. І на Закарпатті окупанти намагалися
здійснити політику Гітлера – створення побільше окремих
«націй» русинів, малоросів, карпаторосів, лемків, гуцулів,
бойків тощо і натравлювання їх одна на одну.

З перших днів окупації на Лемківщині почався рух
опору. Ще перед виникненням ПРП діяли лемки в лівій
конспіративній організації «Спілка підкарпатських
патріотів». Боротьба проти окупантів набирала різних
форм. В багатьох селах лемки відмовлялися здавати хліб
фашистам, зривали німецькі плакати. В 1942 – 1943 рр.
багато лемків боролося в лавах партизанських загонів
Григорія Водзика («Висьціг») та Михайла Донського
(«Станка») з гітлерівцями і українськими націоналіс-
тами. До партизанських загонів, крім місцевих жителів,
входили поляки, радянські солдати. Діяльність загонів
паралізувала працю окупаційної адміністрації; вони ро-
били засідки на дорогах під Горлицями і Дуклею, ата-
кували пости «Україніше гільф поліцай». Від рук реак-
ційних банд у кінці травня 1943 р. загинув організатор
лівого руху опору на Підкарпатті, старий діяч КПП лемко
Григорій Водзик.

Лемківські партизанські загони пізніше вступили в
з’єднання Федорова. З’єднання Ковпака знайшло у лем-
ків дуже теплий прийом. Діяли також окремі підпільні
групи в Горлицькому, Краснянському, Сяницькому та
Ново-Сандецькому повітах.

Радянська Армія звільнила Лемківщину у важких
боях, що почалися 15 вересня 1944 р. Після війни частина
Прикарпаття, яку заселяли лемки, залишалася в межах
Польщі, а південні схили Карпат в межах Чехословаччи-
ни. Більшість лемків (близько 70%) переселилися з ПНР
на Україну.

До 80 тис. лемків залишилося у ПНР. Але вони втра-
тили рідну землю – Лемківщину. Їх всіх переселили з
Лемківщини, оскільки на цій території здійснило терори-
стичний акт українське буржуазно-націоналістичне під-
пілля, поруч з яким в Карпатах діяли і польські буржуаз-
но-націоналістичні банди. Лемки прибули на західні зем-
лі значно пізніше інших переселенців, тому вони одер-
жали значно гірші господарства. Ставилися до них підо-
зріло, трактовано було всіх лемків в масі як непевний
елемент. Лемківщина опустіла. Хати лемків поляки на-
вмисно розвалювали. Після ХХ з’їзду КПРС уряд Поль-
ської Народної Республіки переглянув свою політику
щодо лемків, прагнучи ліквідувати дискримінаційне від-
ношення до них. Частині їх дозволили повернутися на
Лемківщину. Відкрито українські школи. Збільшено
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виділення державних коштів – на підтримку розвитку
культури лемків. Однак, і досі відчувається деяка нерів-
ноправність, зокрема, у відношенні оточення до лемків.
Не всім ще лемкам, які цього бажали, дозволили повер-
нутися на рідну землю – Лемківщину. Подано було
4 тис. заяв. Дозволили повернутися на рідні землі тільки
500 родинам лемків.

Недостатньо українських шкіл. Досі зустрічаються
і рудименти полонофільства і москвофільства.

Наприклад, зовсім недавно, 24 квітня 1969 р. в поль-
ській газеті «Новіни Жешовське» була надрукована ста-
ття Стефана Лева, в якій він з великою тривогою говорить
про часто вживане останнім часом окреслення «укра-
їнці і лемки». Він слушно наполягає на тому, що в цьому
формулюванні відчувається скрита, а може іноді і несві-
дома тенденція перекрутити історичну дійсність і запе-
речити очевидній істині, що лемки – це тільки і виключно
етнографічна група українського народу. Намагання
провести думку, що лемки становлять якусь окрему на-
ціональну групу, яка не належить до українців, викликає
тенденції, що ведуть до сепаратистського руху на Лем-
ківщині. Автор статті Стефан Лев цілком справедливо
викриває історичні корні таких думок, які намагалися
використати ще австрійські загарбники. Пізніше, в
період міжвоєнного двадцятиріччя, подібну мету мали
полонофільські публікації, підтримувані діючим тоді
Товариством розвитку східних земель.

У другій половині 50-х років у лемків, що проживають
у Польщі, почалося пожвавлення суспільно-політичного
і культурного життя. У 1956 р. у Польщі засновано
Українське суспільно-культурне товариство (УСКТ),
почала виходити газета «Наше слово» із щомісячним
додатком – літературний та науково-популярний журнал
«Наша культура». Щорічно виходить літературно-художнє
і науково ілюстроване видання «Український календар».

У червні 1956 р. створено у Польщі лемківський ан-
самбль пісні і танцю в Білянці, Горлицького повіту (керів-
ник П. Стефановський), танцювальний гурток в Команчі,
театральний – в Новиці та інші. У Білянці є українська школа.

Світовою славою користується самобутній худож-
ник з народу – маляр самоук – лемко, глухонімий Ники-
фор, який проживає в Криниці. Він займає почесне міс-
це серед митців Народної Польщі, експонуються його
картини на виставках в Кракові та інших містах Польщі,
а також США, Франції. У 1965 р. була проведена його
персональна виставка. Про нього створений фільм, на-
писані наукові монографії. В Закопаному творить відо-
мий митець Григорій Пецух, родом з Фльоринки. Мисте-
цтво лемків, особливо різблярів, отримало високу оцін-
ку на післявоєнних художніх виставках в Кракові, Горли-
цях, Сяноці.

В Югославії живе до 50 тис. українців, що пересели-
лися сюди понад 200 років тому, у 1743 р. Це були пере-
важно лемки з різних карпатських околиць. Лемки в
Югославії випускають різні видання наукового, худож-
нього і популярного характеру, які свідчать, що вони
не втратили і понині своєї мови, звичаїв, характерних
пісень і танців.

В еміграції – Канаді, США, Аргентині – проживає
понад 150 тис. лемків. Незначна кількість лемків живе і у
Франції. Лемки в еміграції займаються сільським госпо-
дарством. Є серед них і промисловці. Однак найбільша
кількість лемків – робітники, перед якими нерідко встає
страхіття безробіття. Лемки об’єднуються навколо това-
риств, які існують в США і Канаді. Перше таке товариство
виникло в 1900 р. у CША, яке об’єднувало 8 тис. членів
і яке з 1912 р. створило свій друкований орган «Правда».
В 1922 р. також в США організувався «Лемківський
комітет», який почав випускати газету «Лемківщина»,

а з 1927 р. місячник «Лемко». Всі вони дотримувалися
москвофільського напрямку. Своєрідне ідеологічне кре-
до журнал «Лемко» висловив в таких словах, надрукова-
них на його шпальтах: «Руський чоловік може погодити-
ся з поляком, німцем, як рівний з рівними, але ніколи не
погодиться з українцями».

В 1931 р. відбувся перший з’їзд лемків у Клівленді, на
якому була створена загальнолемківська організація для
США і Канади «Лемкосоюз», що почала випускати газету
«Карпатська Русь», яка проповідує сепаратизм і від-
рубність лемків, проводить москвофільську лінію. Дру-
куються матеріали мертвою мовою – «язичієм». Одним
з організаторів цього союзу і редактором газети «Кар-
патська Русь» був Дмитро Вислоцький (Ваньо Гунянка),
поет-гуморист, вихідець з села Лобова Новосандецького
повіту, який виїхав в Америку напередодні Першої світової
війни. Цікаві його оповідання із життя лемківських
емігрантів. Тепер проживає на Україні, куди повернувся
з еміграції, часто виступає з статтями та спогадами.

В 1934 р. Степан Пельц, емігрант з Вороблика, ство-
рив «Комітет допомоги Лемківщині», який в 1936 р. пе-
рейменовано в «Організацію оборони Лемківщини».
Цього ж року почав виходити друкований орган «Лем-
ківський дзвін». З вибухом війни в 1939 р. «Організація»
і її орган припинили своє існування. Після війни віднови-
лася «Організація оборони Лемківщини», яка почала
видавати газети «Лемківські вісті» та «Голос Лемківщи-
ни». І організація, і газети набули націоналістичного напрямку.

Лемки з США брали участь у складі американської
армії в боротьбі з німецькими фашистами. 189 лемків
загинули в боях.

В 1962 р. від «Лемкосоюзу» відкололася «Канадсько-
карпатська» організація, яка, хоч і не позбавилася цілком
москвофільського впливу, однак стоїть на більш прогре-
сивних позиціях і підтримує ідею єдності лемків з Україною.

В еміграції серед лемків теж відзначилися музичні
діячі і музиканти. Останнім часом у США користується
значною популярністю музикант-професор Орест Тур-
ковський, родом з Вороблика, автор обробки численних
лемківських мелодій.

Переселення лемків на Українську РСР відбулося в
1945 – 1946 pp. За спеціальним договором з Польщею на
Україну виїхало з Сяноцького повіту – 62 тис. осіб, Ліського
– 40 тис., Ново-Сандецького – 21 тис., з Галицького –
близько 18 тис., Ясельського – 9 тис. В основній своїй масі
лемки поселилися в Тернопільській, Львівській, Івано-
Франківській областях. Невелика кількість їх виїхала в
Луганську, Донецьку та Херсонську області.

Працюють лемки в колгоспному виробництві. Так,
наприклад, більшість мешканців села Синява,
Збаразького району Тернопільської області – лемки з
різних сіл Лемківщини. Голова колгоспу імені
Т. Шевченка лемко – Максим Джула. Багато лемків серед
передових виробничників. Вивчилися лемки на Україні
на педагогів, лікарів, наукових співробітників.

Новим періодом у культурному розвитку лемків
явилось творче двадцятип’ятиріччя післявоєнних років
на Україні. Майже в кожній ділянці культури проявили
себе молоді таланти переселених лемків.

Прославлені лемківські різьбярі живуть і працюють
на Лемківщині. Вони – члени спілки художників України.
Їх вироби експонуються у виставочних залах і музеях
Радянського Союзу. Широко відомі скульптурні портре-
ти заслуженого діяча мистецтв Василя Одриховського з
Вільки (Коростянщина), картини художника Петра Мар-
ковича з Чорнорік (Горличчина). Особливою популяр-
ністю користуються також твори таких народних та про-
фесійних митців: Олекси Стецяка, Івана Одриховського,
Андрія Орися, Степана Орися, Антона Фіголя, Андрія
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Сухорського, Івана Бердаля, Кищаків, Долинських, Кра-
совських. Лемки на Україні висунули свого письмен-
ника Дмитра Бедзика, вихідця з Вільхівки Сяницького
повіту, поета Степана Рочиня з Беньови (Краківщина),
композитора Івана Майчика з Боська (Сянничина). Іван
Майчик відомий своєю майстерною обробкою лемків-
ських пісень. Провідні українські композитори (Є. Козак,
М. Колесса та ін.) теж займаються обробкою і популяри-
зацією лемківських пісень, красою і своєрідністю яких
захоплюються не тільки на Україні. Лемківські пісні вико-
нують самодіяльні колективи, професійні капели, ансам-
блі, окремі виконавці по радіо, телебаченню на профе-
сійній і самодіяльній сцені. Лемківський народний хор
з Лешнева на Тернопільщині з 1959 р. – лауреат
республіканського огляду хорів.

Велику кількість музичного фольклору зібрали
Орест Гижа з Висови (Горличчина), Михайло Соболев-
ський з Устя Горлицького та композитор Іван Майчик.
З великою зацікавленістю зустріла українська громад-
ськість збірки лемківських пісень з нотами М. Соболев-
ського «Лемківські співанки» (1967 р.), І. Майчика «Спі-
ваночки мої» (1968 р.).

Група науковців-лемків у Львові працює над вивчен-
ням своєї історії фольклору та етнографії. Вони у своїх
публікаціях активно популяризують лемківську народну
культуру. Понад 10 років лемківські краєзнавці у Львові
(Іван Красовський, Ірина Добрянська, Іван Майчик)
працюють над підготовкою книжки «Лемки», в якій
охоплюються всі ділянки з історії матеріальної та духов-
ної культури від давнини до сучасності, з додатками нот
та текстів пісень.

* * *
Лемки – українські верховинці, заселяючи Карпат-

ську Верховину – Низький та Західний Бескид, довгий
час вели відокремлене життя, що сприяло збереженню
старовинних зразків народної культури, своєрідних та
характерних для мистецької культури всього українсь-
кого народу найраніших періодів його історії.

Етнографією лемків цікавилися і вивчали багато ук-
раїнських та іноземних дослідників та краєзнавців-ама-
торів. Складено понад 3000 записів з різних ділянок життя
і культури лемків (лемківський говір, фольклор, народне
мистецтво, житлове, господарське, культове будівництво).

Лемки мали два типи сіл. Одні села були розкинуті
по узбіччям гір, з’єднувалися стежками і доріжками. Ці
села розташовувалися вздовж гірських потоків. Покру-
чені в різні боки русла цих потоків перетинали кілька
разів сільську дорогу.

Другого типу села розташовувалися в долинах і
тому розбудовувалися широко.

Хата ставилася в центрі обійстя, була рівномірно
віддалена від усіх боків ділянки.

До «боїща» (двору) вели великі двораменні ворота,
мальовані глиною на ясножовтий кольор, середня
поперечна частина воріт прикрашалася білим
орнаментом, виконаним за допомогою вапна.

Житлова і господарська частина знаходилася під
одним дахом; житло (хижа) було повернено фронтом
до шляху. Подвір’я перед хатою викладалося великими
кам’яними плитами. Дахи були двохспадові, криті
соломою. До поперечної частини даху – «щиту» –
прикріплялися хрест, птиця, зірка або дерев’яне вістря.

Хати були добре освітлені, мали вікна на 6 – 9 шибок,
іноді два вікна сполучалися. Рами довкола дверей та
вікон розмальовувалися за допомогою вапна або білої
глини, прикрашалися різними узорами, різьбою.
Особливо лемки прикрашали яскравими малюнками
зовнішні хатні двері.

Посуд – глиняні миски і горнята – розставляли на
довгій (метра з два) полиці. Розмальовані кольоровими
квітами миски і тарілки вішали на стіни як прикрасу
хати. На дерев’яному «дижнику» на стіні розвішували
дерев’яні ложки, які робили самі. Для зберігання солі
робили з осикового пенька спеціальну посудину,
прикрашаючи її рослинним орнаментом.

Обробка ріллі, бідного кам’янистого грунту,
вимагала багато зусиль від лемків. Довго утримувалася
давня форма рільництва – випалювання кущів. На
згарищах, так званих «пасіках», сіяли залишали його,
доки він знову заростав кущами, і тоді через кілька років
повторювали випалювання. Стрімки узгір’я удобрювали
зимою. До польових робіт вживали переважно волів.

Рільничі знаряддя для власного ужитку лемки робили
самі, докуповуючи сталеві частини, чавун. Ще у XIX ст.
на Лемківщині був переважно дерев’яний плуг, пізніше
на нього стали набивати шматок заліза. Борони робили з
піднесеною догори верхньою частиною, як в санях, щоб
не зачіплялося воно за нерівності грунту. Мотики для
окопування городини робилися з вузьким вістрям, які були
більш зручні для обробки кам’янистого грунту.

Основним збіжжям був овес, на другому місці –
ячмінь. Пшеницю та жито сіяли тільки в долинах біля
села, переважно ярові, оскільки під надто глибоким
снігом озимі підпарювалися і пропадали.

Серед ремесел і дрібних промислів у лемків найпо-
ширенішім і розвиненими були деревообробний, кам’я-
ний, залізообробний, ткацтво. Найбільшої досконально-
сті у своєму розвитку у лемків досягла така форма на-
родного промислу, як виробництво дерев’яних предме-
тів. Переважну більшість побутових речей, засобів тран-
спорту, сільськогосподарського реманенту і ритуальних
речей для церков виробляли з дерева. Станок для оброб-
ки дерева стояв майже у кожній хаті. Осередком вироб-
ництва дерев’яних предметів було село Новиця. На Лем-
ківщині існували два центри художнього різбярства. Це
– села Балутянка та кілька сіл біля Риманова, зокрема
Вілька (муж курортами Іванич і Риманов). Тут майстер-
ність різьби з рослинними мотивами і фігурними
зображеннями переходила по традиції з покоління в
покоління. З рук лемківських народних майстрів вийшли
твори високої мистецької вартості.

В церквах Лемківщини зберігалися зразки худож-
ньої різьби – іконостаси («Царські врата») та ручні хрес-
ти, прикрашені простими, але майстерно виконаними
сценами з священного письма. У придорожних каплич-
ках Лемківщини теж можна було зустрінути чудову різь-
бу – виструганих з дерева святих. Українські радянські
мистецтвознавці до найкращих зразків хрестів з рельєф-
ними зображеннями відносять витвори Порохника на
Лемківщині 1699 р. Музикальні інструменти теж вироб-
лялися на Лемківщині. Йдеться передусім про пасту-
ший інструмент – сопілку, на Лемківщині її називали
ще фуяркою або дудкою, пищавкою. Хоч це примітив-
ний інструмент, однак народні умільці мали навіть сек-
рети щодо звукоряду і діапазону. Окремі села займалися
виключно цим ремеслом, розвозячи по містах і селах
різних країн свої вироби.

Ткацтво було важливою ділянкою хатнього промис-
лу. Ним займалися виключно жінки. Вироби йшли на
власні потреби. Килимів на Лемківщині не вироблялося.
Всі ткацькі приладдя – кужілок, веретена, станок – роби-
лися самими лемками.

Виробленням предметів з каменю (точила, жорняні,
камені та інші) славилося село Бортне. Керамічними
виробами славилися місцевості Мриголод і Колочі.

Народний одяг лемків з своєю стародавньою про-
стотою та стародавніми елементами прикрас тримався
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до 40-х pp. XX ст. і характеризувався спорідненістю з
ношею інших районів України.

На Лемківщині розвинулося декілька варіантів
народного одягу, який в різних районах мав відмінності
в кольорі та характері прикрас.

Жіночий одяг складався із спідниці, вишитої сороч-
ки, корсетки («лейбика»), хустки. Спідниці фарбували у
синій або жовтогарячий колір, або шилися з печатного
у взори полотна («мальованки», «фарбочки», «друко-
ванці»). Спідниці були дрібно «рясовані», тобто гофри-
ровані. Поверх спідниці одягався фартук, теж «збира-
ний» у дрібні фальди зроблений з льняного полотна з
печатними вручну взорами (зірки, полоска), або з фаб-
ричного полотна – чорне з фіолетовими квітами (для
старших жінок), або синє та зелене (для молодих жінок).

Сорочки прикрашалися вузенькою скромною ви-
шивкою симетричним узором (дрібним хрестиком) впо-
перек рамен та на обшивках рукавів червоного, або
червоного з синім кольору, з 30-х pp. XX ст. – зеленого
та жовтогарячого. Чорного кольору для вишивки не вжи-
вали, за виключенням того, що іноді зшивали плахту або
сорочку чорними нитками. Найбільш декоративні
корсетки («лейбики») носили лемкині з околиць Команчі.

Крім коралів, носили срібні блискучі пацьорки, яс-
краво барвисті, так звані «силянки», як у бойків і гуцулів.
Силянки робилися шириною 20 – 30 см. з дрібненьких
кораликів бісеру – червоним з білим, жовтим і синім
взором. «Силянки» іноді заміняли коміри.

З хустки лемкині робили оригінальне вбрання для
голови («фацелики»), яке не мало собі повторень на
Україні. Хустку з білого полотна, сильно крохмальну, іноді
прикрашену вишивкою – квітчастим узором, пов’язува-
ли так, що з боків голови створювалися віяла, а на спині
стелилася рівна поверхня хустки, нижче пояса, інколи по
коліна. Фацелики заважали вільному рухові головою, тому
в повному вигляді хустку зав’язували тільки в святкові дні.

У лемків до останнього часу існував звичай, який
передавався традицією з покоління в покоління і який
сприяв незмінності форм одягу та його прикрас. За цим
звичаєм кожна дівчина діставала від батьків як придане
велику кількість одягу, що мало їм вистачити на ціле життя.

Шлюбне вбрання було біле, тільки верхній фацелик
– червоний та червоні корали.

Зачіска у дівчат – гладка спущена коса, зав’язана на
кінці жмутом стрічок. Заміжні жінки закріпляли зачіску
на яблоневий прутик («хомевка»), її покривали чіпцем,
а зверху одягали хустку.

Чоловічий одяг був значно скромніший за жіночий
і був майже однаковий на всю Лемківщину.

Льняна сорочка, яка в давні часи мала розріз на
спині, пізніше його перенесли наперед і прикрасили ви-
шивкою дуже дрібною стебнівкою (на 1 кв. см 110 хрес-
тиків) на пазусі, раніше це робили на манжетах та на
рямені від коміра до рукава.Штани з тканого полотна
(«ногавки») або з білої овечої вовни («холошні»).

Комзол («лейбик»), як правило синій вовняний, у
деяких районах Лемківщини його шили білим з овечої
вовни. В деяких селах околиці Лупкова та Команчі на
комзолах спереду вишивалася червоною ниткою
«косиця» (галузка сосни) і пришивалися рядами гудзики
із жовтої міді. В околицях Карлове комзоли обшивалися
червоними та білими шнурами, що взагалі було первіс-
ною лемківською формою. Поверх комзолу літом носи-
ли «сірак» з коричневого або чорного овечого сукна,
обшитий по краях червоним і білим шнуром, на поясі
спереду зачиняється на гачку, а зимою – «чуганю» або
кожуха. Довгу чуганю носили тільки наопашку, рукави
при запясті були зшиті завжди і служили як кишені. Іноді
чуганя мала величезні коміри, що прикривали усю

спину. Чоловіки носили довге волосся, що сягало рамен
і мало в середині проділ. Пізніше стригли коротко.

На голові носили зимою хутряну шапку («клапа-
ню»), влітку – солом’яний капелюх «калап», опоясаний
ремінцем з червоною випусткою, прикрашений чорним
страусиним пером або червоним півнячим, а також ко-
льоровими цяцьками, шпильками, металевими квітка-
ми. На ноги вдягали «керпці».

На свято одягали «скірні», цебто чоботи, набивані
цвяхами, а також «кирици» («ходаки»). Ноги по коліна
обмотували залишками вовняних хусток («лицянка-
ми»), поверх них льняним полотном та густо переплете-
ною «наволокою» (мотузком, крученим з вовни).

Чоловіки іноді одягали широкий шкіряний пояс, до
30 см шириною з різними сховками на тютюн, гроші,
ножик тощо. Старовинний одяг цей зберігали лісоруби,
мандруючи у далекі сторони.

Ще на початку ХХ ст. лемки робили свій одяг самі,
купуючи тільки хустки в крамницях. З льону, коноплі та
вовни ткали на домашньому ткацькому станку весь ма-
теріал на одяг та робили сукно у «фолюші». Фарби, які
робили з льняної олії та синьки, відзначалися надзвичай-
ною стійкістю як в пранні, так і ношенні. У прикрашенні
одягу чоловіки не брали участі. Все робили жінки.

У наш час у лемків зберігаються деякі деталі народ-
ного одягу – окремі прикраси, вишивки.

Лемки, володіючи дуже обмеженими матеріальними
засобами, розвинули і підняли на високий рівень своє
народне мистецтво, яке справляє надзвичайно гармоні-
йне враження і свідчить про великий естетичний смак.
Лемки своєю художньою творчістю внесли питомий вклад
у велику скарбницю українського народного мистецтва.

В лемківському прикладному мистецтві в різних йо-
го сферах (настінний розпис, різьба, вишивки, писанки)
виробилися загальні сталі теми, популярні елементи. Ці
основні елементи, які трактуються по-різному в різних
районах, мають безліч варіантів, а також переживають
певну еволюцію. Деякі з цих елементів спільні всім
слов’янським народам і корні їх сягають у стародавні
часи. На Лемківщині у найвіддаленіших селах разом з
старовинними засобами, застосованими у ремеслі і
промислах, існували і старовинні форми та орнаменти.

Орнаментовку свою лемки виводили з кількох коре-
нів, які їм зберегла традиція, а саме: мотив сонця (соляр-
ний знак), сосни, квіток і листків, а також геометричного
характеру – ломана лінія у різних варіантах, мотив дерева
– життя, а також хрест із заокругленими раменами. Ці
корені – мотиви, по різному інтерпретовані повторюю-
ться у всіх видах народного мистецтва Лемківщини.

Лемківські хати мали зовнішні стіни, мащені рапою
або товченою цеглою з олією, що давало їм коричнево-
рудий колір. Воно зберігало дерево від загнивання і
давало прекрасний фон для розпису. Лемки, декоруючи
цю площу, вміло пристосовували до неї форми орна-
менту. Особлива увага приділялася розписуванню
фронтальної хатньої стіни. Найскладнішим і найрізнома-
нітнішим був розпис зовнішніх дверей хати, який не був
позбавлений символіки (захищав від відьом та ін.).
Найчастіше це був мотив квіту (галузок сосни, вазон з
квітами, стилізована форма, геометрична розетка).

Старі люди вірили, що цей квіт повинний мати стільки
галузок, скільки членів сім’ї. Народиться дитина –
домальовували: для дівчат – листки барвінку, щоб
подобалися, були веселі, щасливі і скоро йшли заміж.
Біля чоловічих галузок, коли народжувався хлопець,
домальовувалися зірка і сонечко, щоб були сильні та
здорові. Для померлих чоловіків домальовували
поминальний знак – великий хрест із заокругленими
раменами, в середині яких розміщали маленькі хрести.
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В лемківських хатах дуже ретельно художнє
оброблялося орнаментальне обрамування дверей і
вікон, по стінах малювали окремі елементи і дуже велика
увага приділялася розпису кутів хат, що в народній
архітектурі відігравав значну декоративну роль. А взагалі
кожне село мало певну специфіку настінного розпису.
Найбагатшими і найдавнішими розписами славилися
села Команча, Ославиця, Дубраче.

У лемківських вишивках переважає квітковий
орнамент, особливо на західних околицях. Лемківські
вишивальниці взори беруть прямо з природи, форми
рослин спрощують, іноді стилізують або навіть надають
їм геометричного характеру, розмальовують їх довільно
в різні кольори і гармонійно компанують.

Визначними вишивальницями на Лемківщині
вважаються Параска Рачинська та Анна Делімант з села
Кам’янки, вироби яких користуються великим попитом.

Розпис писанок на Лемківщині своєрідний,
відмінний від інших районів України. Лемківські
писанки завжди однотонні – фіолетові, коричневі,
рожеві, узор на них завжди білий. Тільки з 40-х рр.
ХХ ст., наслідуючи подільські та гуцульські писанки, й
лемківці почали вводити поліхромію. Малюнки
виконуються короткими цятками, що нагадують коми, і
мають найдревнішу основу, йдуть ще з культу сонця,
тому, як правило, мають символічні знаки сонця.

В архітектурі лемківських споруд відчутні зв’язки із
загальноукраїнським будівництвом, зокрема – архітек-
турою бойків (у будові стін, заламах даху, тридільності
зрубу). Однак відчувається і індивідуальна стилістика лем-
ківської архітектури. Церкви лемківського типу базуються
на старовинних формах. Будували їх майстри з народу.

Серед лемківської іконографії найбільш цінними
вважаються твори народного малярства з XV – XVI ст.
на липових дошках. Мистецтвознавці вважають, що в
той час Лемківщина була важливим центром
українського малярства і створила свою особливу
своєрідну високомистецьку школу іконопису.
Дорогоцінні шедеври, зразки деяких лемківських ікон
того часу знаходяться в музеях Кракова, Львова, Санока.

Звичаї і обряди лемків проводилася так, як і на всій
Україні. Однак умови життя в горах, частинна ізоляція
від сторонніх впливів мало своїм наслідком те, що у
лемків найдовше зберігалися незмінними форми
духовного життя найдавніших часів. Духовна культура
лемків включала в себе цілий світ чарів, вірувань,
зашептувань. Деякі традиції общинного ладу
спостерігаються у лемків ще в ХХ ст.

Майже загальна бідність, низький життєвий рівень
лемківських народних мас визначив характер страв, які
вони вживали. Це були різні продукти з вівса, ячменю,
картоплі. З городини ще вживали капусту, цибулю,
буряк, часник. М’яса їли дуже мало, переважно в
святкові дні. В більшості вживали молоко, оскільки його
трудно було продати. Під час посту – конопляна та
льняна олія, а також «сущениця» (сушені овочі).
Поширена була грибна юшка. З лісних ягід («яфин») і
цукру робили напій, подібний до вина.

Народні пісні лемків, що відзначаються своєрідністю
і самобутньою красою складають частину багатої
поетичної і музичної творчості українського народу.
Взагалі, характерною особливістю лемків завжди була
їх витончена музична обдарованість, як і їх
образотворче та прикладне мистецтво, надзвичайно
різнобарвна і многогранна, багата відтінками в
змалюванні природи і душевних переживань.

Кожна окрема місцевість Лемківщини, майже
кожне село мали свої оригінальні особливі риси в піснях
і танцях. На Лемківщині існувало багато різних

музикальних околиць. Народна музика була щоденною
потребою лемківських народних мас. Вона відбивала їх
настрої, звичаї, події життя. Все, що оточувало лемків,
переливалося у народну пісню і танець. Майже кожний
лемко міг грати на різних інструментах, найчастіше на
скрипці, а тому в кожному селі, при необхідності,
комплектувався досить великий оркестр.

Значно відрізняються пісні, складені мешканцями
гір від пісенних творів, які народилися в підскидських
низинних селах і місцевостях. Для пісень, що їх співали в
найвищих гірських місцевостях характерні різкі суворі
інтонації. Ці пісні неширокі за діапазоном, короткі
словом і нагадують своєрідні вигуки. В підскидських
рівнинах співали більш наспівно, милозвучно, поетично.
Пісня відрізнялася широтою діапазону, обсягом
побудови та інтервальної розкладки. Таким чином,
підкарпатський лемківський мелос характерний
спокійними, лагідними, елегійними інтонаціями

Жанрово-тематичні групи лемківських пісень
співпадають, загалом, з класифікацією українського
фольклору (пісні історичні, баладні, рекрутські,
побутові). Однак в лемківському фольклорі представлені
і своєрідні жанри – пісні пастуші, збійницько-
опришківські, пияцькі, емігрантські. Популярними на
Лемківщині були пісні – «Їхав козак на Вкраїну» та «Ой,
три літа, три неділі», занесені сюди зі Сходу України,
мелодії до яких створили самі лемки.

Крім оригінальних лемківських мелодій, що є їх
локальним витвором, виділяється група лемківських
пісень, які зазнали впливу сусідніх народів.

Деякі лемківські пісні перейшли кордони і були
засвоєні і навіть «асимільовані» слов’янськими і
неслов’янськими народами, що входили до складу
Австро-Угорської імперії. Особливо популярні і
поширені були лемківські рекрутські пісні.

Самобутня краса лемківської пісні, її ніжність,
гірський порив, оптимізм привабили багатьох славетних
композиторів Європи і в їх творах звучать лемківські
народні інтонації (Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт,
Ференц Ліст, Йосип Гайдн).

Багатогранність і поетичність лемківської пісні
висуває її на передове місце серед українських музичних
діалектів.

Лемки мали свої народні танці: «Обертан», «Крижо-
ванець», «Гайдум», «Плесання», «Трамбель», «Трясунець».

* * *
Таким чином, лемки – це складова частина

українського народу, яка багато віків була відірвана
політичними кордонами від матері України. Однак,
розвиток лемківської матеріальної і духовної культури
йшов спільними шляхами з історичним розвитком
усього українського народу.

За період довгого, більш, ніж півтисячолітнього
іноземного панування, лемківські народні маси вели
визвольну боротьбу, часом об’єднуючись з повсталим
людом інших частин України. Революційна боротьба
на Лемківщині була тісно пов’язана з діяльністю
Комуністичної партії Західної України. Під час німецько-
фашистської навали лівий рух опору на Лемківщині
зливався з загальноукраїнським партизанським рухом.

Заселяючи Карпатську Верховину, відокремлені
горами, лемки довше, ніж інші частини України,
зберігали старовинні зразки мови і культури
українського народу найраніших періодів його історії.
Лемки створили своє рідне, оригінальне та багатогранне
народне мистецтво, фольклор, які органічно зв’язані з
загальною українською народною культурою і
займають в ній одне з провідних місць.
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Цього року, з нагоди 40-річчя з дня смерті,
відбувається вшанування пам’яті славетного сина
Черкащини, видатної постаті в українській історичній
науці – Івана Олександровича Гуржія. Він пройшов
шлях від вчителя історії – до члена-кореспондента
Академії наук УРСР. Коло його наукових інтересів досить
широке. Він є автором близько 300 праць із соціально-
економічної історії, історіографії та джерелознавства
України другої половини ХVІІІ – ХІХ ст. У них зокрема
містяться загальновідомі біографічні дані про академіка
та його науковий доробок. У той же час залишаються
малодослідженими питання ранніх років життя та юності
Івана Олександровича.

Відомості про Івана Олександровича Гуржія
почали складатися ще за його життя. Цей процес
організував син ученого, теж історик – Олександр
Іванович Гуржій. Важливе місце у дослідженні фактів
про життя та діяльність І. Гуржія, його наукову
спадщину та інші проблеми посідає Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького
– осередок, який вважає за потрібне вшановувати
пам’ять про земляка.

Іван Олександрович Гуржій народився 15 (28)
вересня 1915 р. у с. Худяки на Черкащині, в бідній
селянській родині. Запис про це є у метричній книзі. У
Михайлівській церкві с. Худяки 16 вересня цього ж року
відбувся обряд хрещення Івана. Батьки – Олександр
Васильович Гуржій та Агрипина Хадорівна –
православні селяни. Хрещеними батьками стали – Яків
Заболотний і молода дівчина Параскева Максимівна
Харенкова – теж православні селяни. Обряд хрещення
проводив священик Василь Гашковський і диякон Іоанн
Качалай [1, 74].

Село Худяки розташоване на правому березі
Дніпра, за 25 км від районного і обласного центру –
м. Черкаси. Неподалік села проходить автодорога
Черкаси – Чигирин. В „Історії міст і сіл Української РСР.
Черкаська область” зазначено, що перша згадка про
старе село зустрічається в документах ХVІІІ ст. Однак
місцеві краєзнавці доводять, що Худяки засновані десь
у середині ХVІІ ст., доказом чого є археологічні знахідки
на його території того періоду. Ці матеріали знаходяться
тепер у Худяківському народному музеї історії [2, 12].

У селі не зовсім звично розташовано вулиці. До
того ж ґрунт тут пісковий, а тому побутує вислів „жити
на пісках”. Хати будувалися без особливого порядку,
тому і вулиці формувалися стихійно – „хутірцями”.
Наприклад, 8 хат розподіляли по 4 з кожного боку, а між
ними ставили тин. Коли з’являвся ще один, між ними
проходила нова вулиця. Одні з вулиць тривалий час ніяк
не називали, інші – зберігали назви, які мали давнє
походження. Мешкали Гуржії „запіском” – в місцині,
що була розташована понад берегом, а від центру села
відділялася кучугурами піску. Хата батька Івана
Олександровича стояла на вулиці „Пристань”. У зв’язку
з цим, старожили запевняли, що багато років тому до
цього місця, через Дніпро, потім його затоку – Йовтух,
з різних країв прибували кораблі. Звідси і назва. Оселя, в
якій проживав І. Гуржій, не збереглась до наших днів,
тому що під час війни у неї влучив снаряд і розтрощив
її. Коли Іван повернувся з фронту, побудували нову хату,
але і вона не збереглася, оскільки старе село, в зв’язку з
будівництвом Кременчуцької ГЕС, було перенесене з
„Низу”, як казали його жителі, на нове місце – „Степ”

наприкінці 50-х – на початку 60-х рр. ХХ ст. Місцеві
жителі розповідали, що нове село своїми силами
поставили всього за три роки. Державної допомоги
було мало, тому в основному розбирали старі хати і
переносили їх на нове місце.

Раннє дитинство Івана пройшло у тяжких умовах
Першої світової війни та революційних подій 1917 –
1920 рр. Воєнні дії, що безперервно відбувалися на
території України, негативно вплинули на всі сфери життя
українського народу. Особливо це стосувалося сфери сіль-
ського господарства. У роки війни фактично припинилося
постачання сільського господарства технікою і добривами.
Внаслідок цього в Україні скоротилися посівні площі і
знизилася врожайність. Відчувалася серйозна
продовольча криза. З кожним роком зростали податки,
ціни на продукти, вводилася карткова система. Все це
тягарем лягло на плечі простого населення. Не
покращилося становище і в роки громадянської війни.
Влада переходила з рук в руки, а в кінці 1919 р. на
Черкащині була встановлена радянська влада.

У 1921 р. сім’я Гуржіїв зазнала великого горя: помер
батько. Родина втратила годувальника. Малий Іван
залишився з матір’ю, двома братами та двома сестрами.
Тож, всім членам родини довелося працювати, йти у
найми до сільських глитаїв. Дівчата з матір’ю нерідко
заробляли на життя пряжею. Іван також не залишався без
діла: пас громадську отару села. Як згадувала Ярина
Олександрівна, сестра Івана Олександровича, він рано
почав писати вірші, головним чином про кохання. Любив
читати. Треба, наприклад, вівці пасти чи щось по дому
робити, а він сховається у бур’яни і читає [3, 47].

Після смерті батька, у 1921 р. восьмирічним він
розпочав навчання у сільській школі, закінчивши яку,
1932 р. вступив на короткотермінові педагогічні курси в
Черкасах [4, 214]. Юнаком Іван Олександрович взимку
випилював проруб у затоці, ставив ятері, ловив рибу.
Потім обмінював її на коноплі, з яких його сестри
виготовляли сорочки [2, 17].

У 1930 р., на початку суцільної колективізації
сільського господарства, бідняки Гуржії вступили до
артілі „Сім’я червоних партизанів”, сумлінно працювали
на колгоспних ланах. Працелюбність стала невід’ємною
рисою Івана Олександровича. Саме вона допомогла
здійснити його мрію – стати істориком, займатися своєю
улюбленою справою. З вересня 1932 – до червня
1934 рр. І. Гуржій працював учителем у Леськівській
неповній середній школі (Черкаський район), одночасно
навчаючись заочно в Золотоніському педагогічному
технікумі [5, 216].

Здібний, наполегливий юнак бачив своє покликання
у тому, щоб нести знання, освіту, культуру дітям і
трудівникам села. Перший ідейний гарт він дістав у лавах
Ленінського комсомолу, до якого вступив 1933 р. і в
якому перебував до 1940 р. У той період в Радянському
Союзі розгорталося грандіозне культурне будівництво.
Влада була зацікавлена в тому, щоб народ здобував
освіту. Втілювалася програма з ліквідації
неписьменності. Трудящі, не маючи змоги отримати
освіту раніше, з великим ентузіазмом працювали і
вчилися. Ця цілюща атмосфера навчання і творення
захопила також і Івана, а тому він не припиняв своєї
навчально-трудової діяльності.

Восени 1934 р., після закінчення підготовчих курсів,
І. Гуржій вступив на мовно-літературний факультет
Черкаського педагогічного інституту, де навчався до
січня 1935 р. Філологічні знання стали в пригоді
майбутньому історикові. Любов до художньої
літератури, народної творчості залишилася в Івана
Олександровича на все життя. В його творах з історії
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досить часто трапляються вдало підібрані уривки з
народних дум, пісень, віршів уславлених поетів. У колі
друзів він залюбки декламував вірші Т. Шевченка,
О. Пушкіна, С. Єсеніна, В. Сосюри, О. Блока, П. Тичини
та інших поетів.

1935 р. він навчався вже на педагогічних курсах у
Полтавському педагогічному інституті. Оскільки в цей
час сім’я переживала скрутні часи, Івану Олександро-
вичу довелося покинути навчання у вузі. Він змушений
був іти працювати. Робота знайшлася у Врадіївській
зразковій середній школі на Одещині (нині смт. Врадіївка
Миколаївської області) [6, 256]. Так, у 1936 р. протягом
кількох місяців Іван Олександрович працював учителем
історії 6 – 9 класів. Однак і там він не залишився
непоміченим – 30 березня 1936 р. обласна газета „Моло-
да гвардія” (Одеса) зазначала, що комсомолець-педагог
І. Гуржій показує приклад у праці та підвищенні свого
ідейного та культурного рівня.

Восени 1936 р. він вступив на історичний факультет
Одеського університету. З великою наполегливістю
оволодівав знаннями, вже маючи попередню серйозну
підготовку. Він очолював „Єдине наукове студентське
товариство” Одеського університету, брав участь у дис-
путах, конференціях, співробітничав в університетській
багатотиражці. Протягом 1938 – 1941 рр. І. Гуржій
опублікував у ній кілька матеріалів, зокрема про визво-
лення Західної України і Західної Білорусії [2, 83].

Його перша велика стаття „Повстання турбаївців”,
опублікована в газеті „Чорноморська комуна” 6 червня
1939 р., висвітлювала виступ селян-кріпаків проти
поміщицької сваволі 1789 – 1793 рр. Пізніше ця видатна
історична подія стала темою його кандидатської дисер-
тації. У цьому, начебто незначному, епізоді яскраво
виявилась цілеспрямованість, наполегливість у досяг-
ненні мети майбутнього науковця.

27 червня 1941 р. І. Гуржій одержав диплом з
відзнакою про закінчення історичного факультету
Одеського університету і незабаром вирушив рядовим
на фронт [2, 86]. З такими ж наполегливістю та
сумлінністю, як і під час праці та навчання, він виконував

свій священний обов’язок захисника Вітчизни на
Південно-Західному та 1-му Білоруському фронтах. Від
початку війни прослужив у діючій армії півроку, а потім
зазнав тяжкої контузії, тривалий час хворів і лікувався.
Навіть частково відмовлялася „слухатися” права сторона
тіла, німіла рука. Тому він був змушений „перевчатися”
писати лівою рукою. А війну завершував вже писарем
при штабі. Після лікування, у квітні 1945 р. був
демобілізований з армії і направлений у розпорядження
Народного комісаріату освіти УРСР. Кілька місяців
працював старшим викладачем Чернігівського
учительського інституту. Читав курс нової історії. Таким
чином, Іван Олександрович у важкі воєнні часи не
припиняв своєї діяльності, навіть коли хворів, він
займався викладацькою діяльністю. Вже після війни Іван
Олександрович вирішив не зупинятися на досягнутому
і у листопаді 1945 р. вступив до аспірантури Інституту
історії України АН УРСР.

Отже, Іван Олександрович Гуржій – вихідець із
звичайної бідної селянської родини, завдяки таким
якостям, як працелюбність, допитливість, непосидю-
чість, бажання розвиватися, успішно здобував освіту,
займався улюбленою справою. За роки студентського
життя він виявив свій талант в області історичної науки,
що сприяло подальшому становленню його як українсь-
кого вченого та дослідника історичного минулого.
___________________
1. Панченко Л.Л., Волошин І.В. Біографічні дані та родовід
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 Історія Болгарії знайшла відображення у науковому
доробку широкого кола вітчизняних дослідників, серед
яких неможливо не згадати ім’я Віри Никанорівни Жук
(1928 – 2008), кандидата історичних наук, доцента,
заслуженого працівника культури України, авторки
(самостійно чи у співавторстві) понад 650 публікацій
різноманітної жанрової (наукові статті, монографії,
довідники, довідки, енциклопедичні видання, нариси,
методичні рекомендації на допомогу викладачам,
брошури, а також статті, інформації та повідомлення у
масових періодичних виданнях, публіцистика) та
тематичної (краєзнавство, архівна справа, історія
Полтавщини, етнографія, джерелознавство, історична
болгаристика) спрямованості. В 1955 р. вона з відзнакою
закінчила історико-архівний відділ історичного
факультету Київського державного університету імені
Т. Шевченка, після чого тривалий час працювала у
Державному архіві Полтавської області, згодом, із черв-
ня 1978 р. до вересня 1986 р., до виходу на пенсію, – в
Полтавському державному педагогічному інституті
(тепер – університет) ім. В. Короленка. Отже, в науко-
вому доробку В. Жук органічно поєднався досвід архі-
віста, викладача, історика та невтомного практика. Ана-
ліз її творчого спадку, безсумнівно, представляє інтерес
із точки зору з’ясування внутрішньої логіки розвитку
вітчизняних болгаристичних досліджень.

Основні напрями наукової діяльності В. Жук у галузі
болгаристики – економічні, культурні та інші зв’язки
України і Болгарії, Полтавщини та Болгарії у XIX – XX ст.
Маючи широкий науковий виднокіл та інтереси, впро-
довж майже півстоліття дослідниця вивчала маловідомі
сторінки українсько-болгарських взаємин крізь призму
краєзнавчих розвідок. В останнє десятиліття В. Жук
чимало уваги приділяла перебуванню сучасних україн-
ських етнічних земель у складі Великої і Чорної Булгарії,
історичній долі етносів, які проживали на цій території,
їх взаєминам між собою. Історія праболгар, яка вже
знайшла відображення у вітчизняній науці (розвідки
Д. Березовця, О. Приходняка, П. Пеняка, В. Скирди,
О. Бубенка, В. Міхеєва та ін.) природно увійшла у коло
наукових інтересів вченої: досліджувалися етногенез
праболгар [1, 8,56,57, 71 – 172,232,268,269,277 – 280; 2, 10
– 15], життя і діяльність представників їх правлячої еліти
Булюмара-Шеке, Кубрата, Шамбата [1, 78 – 109,270; 2,
17 – 18; 3, 8 – 11; 4, 18 – 28; 5, 15 – 19; 6, 57 – 58], відомості
про яких почасти зафіксувала давньоруська літописна
традиція, де вони згадувалися під іменами відповідно
Щека (Булюмар-Шеке), Хоріва (Кубрат), Кия (Шамбат).
Велику роль у цьому відіграла співпраця з відомим істо-
риком із м. Казані (Татарстан) Ф. Нурутдіновим. Їх по-
в’язувало тривале листування, обмін думками, погляда-
ми, новинками в розвитку історичної науки. Завдяки

зусиллям Ф. Нурутдінова збереглися та були введені в
науковий обіг унікальні пам’ятки давніх болгар – поема
вченого, державного діяча, митця, просвітника, урод-
женця міста Башту – Києва Мікаїла Шамси Башту «Шан
кизи дастани» («Поема про доньку Шана»), звід давньо-
булгарських літописів «Джагфар Тарихи» та карачаєво-
булгарські літописи, що проливають світло на „білі пля-
ми” не тільки в історії болгарського народу, але й Укра-
їни і, конкретно, Полтавщини. Ці унікальні джерела
дають можливість по-новому поглянути на вітчизняну
давню історію та роль у ній давніх булгар. В зазначених
історичних джерелах чимало фактів із давноминулих
часів, зафіксованих у інших документах, переплетені з
легендами, є відомості щодо проголошення у середині
ІХ ст. руського бейліка – князівства у Подніпров’ї, зі
столицею в Києві, викладена програма заснування Бул-
гаро-руської держави з центром у Переяславці-на-Дунаї
(«Нариман Тарихи»).

 Булгарські літописи офіційно визнані не усіма су-
часними істориками. Дехто з них намагається їх запере-
чувати та критикувати, проте, з іншого боку, чимало
дослідників їх використовують [7]. До їх кола належала і
В. Жук. Вона звернула увагу на той факт, що відомості,
які містяться у цих джерелах, у дореволюційний період
та пізніше по крихтах вишукували окремі вчені у мате-
ріалах арабських, візантійських, українських, перських
(іранських), китайських авторів. Зокрема, американський
вчений-славіст, син відомого радянського академіка
В. Вернадського, автора теорії ноосфери, Г. Вернадський,
який не був знайомий з давньоболгарськими літопи-
сами, а використовував інші джерела, писав у своїй праці
з історії Давньої Русі [8] про події, що відбулися після
смерті володаря Великої Булгарії Кубрата, куди після її
розпаду пішов зі своєю ордою і заснував нову держа-
ву. В. Жук також апелювала до розвідок академіка НАН
України, історика діаспори О. Пріцака, котрий не читав
літописів давніх болгар, але за іншими джерелами писав
у свій час, що князь Володимир спочатку прийняв му-
сульманство, а потім християнство [2, 9]. Слід згадати
легенду давньоруської літописної традиції, в якій розпо-
відається, як Володимир приймав послів із різних
держав, вислуховуючи похвали кожного своїм релігіям.
В. Жук небезпідставно вважає, що саме болгарські літо-
писи можуть пояснити причини такого кроку Володи-
мира. У дещо зміненому вигляді легенда про прихід
послів із пропозиціями прийняти ту чи іншу релігію
вміщена ними в VІІ ст. Володар Великої Булгарії Кубрат
(у першій чверті VІІ ст. прийняв хрещення у Візантії) у
642 р. обрав мусульманство. Саме тоді арабський халі-
фат повів наступ на Велику Булгарію, але щоб уникнути
кровопролитної війни і врятувати багатоплемінну
ранньофеодальну державу від розпаду, Кубрат прийняв
іслам та пішов на мир з арабами [2, 10]. Отже, як історич-
не джерело болгарські літописи є достатньо вірогідними
для ідентифікації давніх подій.

Ці історичні джерела, на думку В. Жук, допома-
гають уточнити відповідь на багато питань, які вже
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з’ясовані у світовій науці, проте не в українській, зо-
крема щодо Малоперещепинського скарбу та його
етнічної інтерпретації. У болгарських істориків (а також
російських, німецьких, австрійських) не викликає сум-
нівів, що скарб є похованням володаря Великої Булгарії
– Кубрата, здійсненим близько 668 р. Ця версія знайшла
відображення в болгарських навчальних посібниках та
підручниках. Однак деякі сучасні українські дослідники
висловлюють сумніви з цього приводу [9, 28], що вигля-
дає не достатньо обґрунтованим. Ретельно вивчаючи
історичну постать Кубрата як лідера європейського рів-
ня (для свого часу), В. Жук підтвердила спостереження
зарубіжних вчених щодо Малоперещепинського скарбу
[10, 104 – 106; 11, 81 – 84]. Звертаючись до давньобол-
гарських літописів, дослідниця висловлює свою позицію
щодо процесу етногенезу болгар – наукової проблеми,
яка ще допоки не знайшла однозначного тлумачення.
Тривалий час навіть навчальні посібники з історії
південних та західних слов’ян вважали їх тюркомовними
кочовими племенами та лише згодом почали згадувати
тюркських болгар як їх окрему гілку [12, 203].

Відповідаючи на питання щодо причин розбіж-
ностей у вирішенні вищезгаданого питання, В. Жук
вказує на дві обставини. По-перше, самі праболгари
вважали всі ті народи, які мешкали на територіях їхніх
давніх державних об’єднань чи місць проживання,
своїми предками або спорідненими з собою. По-друге,
вони були одним із державотворчих етносів у Тюрксько-
му, Західному та Східному Тюркських, Аварському і
Хозарському каганатах, у Великій Булгарії, у Волзькій
Булгарії, у Болгарії на Балканах – Першому Болгарсько-
му царстві, а потім і в Київській Русі та Московській
державі (Східно-Руських князівствах) [2, 10]. Говорячи
про історичні витоки праболгар, вона солідаризується
з тими болгарськими вченими, які, починаючи з
1990-х рр., обстоювали теорію східноіранського поход-
ження цієї етнічної спільноти. Це, зокрема, П. Добрев
(Добрев П. Произходът и прародината на българите в
светлина на комплексните дани // Български векове:
Списание за история на българите. – София, 1999. – Т.1;
Добрев П. Неопзната древна България. – София, 2001),
Г. Бакалов (Бакалов Г. Малко известни факти от
историята на древните болгари // Наука. Съюз на
учените на България. – Т.15. – Кн.1), Д. Димитров
(Димитров Д. Прабългарите на северното и западното
Черноморие. – Варна, 1987) та Г. Костов (Костов Г. Хан
Кубрат – будівничій «Magna Bulgaria» й прадавня
історія України // Хроніка 2000. Український культуроло-
гічний альманах. – К., 1994. – №3 – 4), які доводили думку,
що праболгари мали східноіранське коріння, мігрували
та певний період часу мешкали у південно-східній
частині Центральної Азії. Разом з іншими дослідниками
(О. Бурмов, Р. Барієв), вона наголошує: праболгари, як
і всі народи, – не расова і не біологічна, але історична
спільнота. Праболгарська народність – результат багато-
вікового розвитку, впродовж якого вона асимілювалася
з багатьма етносами та до остаточного визначення
набула спочатку тюркського характеру, а згодом
слов’янизувалася [1, 80].

Таким чином, історична болгаристика у творчому
спадку В. Жук була різноманітною як тематично, так і
хронологічно. Апеляція до широкого кола історичних
джерел, у тому числі відомих вузькому колу науковців,
їх ретельний аналіз, досконала робота з фактом, широкий
науковий виднокіл були типовими для її розвідок. Опосе-
редковано це сприяло руйнації кон’юнктурних нашару-
вань та неадекватних уявлень стосовно не тільки історії
Болгарії у вітчизняному її варіанті (етнічна еволюція про-
тоболгар, зв’язки українського та болгарського народів

на регіональному рівні на різних етапах їх історичного
розвитку та механізми їх збереження), але й національної
історії дослов’янського періоду. Болгаристичні розвідки
В. Жук, зокрема щодо етногенезу праболгар, завжди
кореспондувалися з науковими спостереженнями зару-
біжної та сприяли поступу національної болгаристики.
Наукова та практична цінність ціх студий незаперечна,
адже сприяє адекватному відтворенню минулого.
Попри ту обставину, що за межами Болгарії теорія
східноіранського походження пращурів болгар не набу-
ла всезагального визнання, науковий доробок дослідни-
ці об’єктивно сприяє розширенню джерелознавчої бази
для вирішення питання про історичні корені одного з
найдавніших етносів на європейському континенті. З
іншого боку, аналіз наукового спадку дослідниці допо-
магає позбутися застарілих стереотипів відносно рівня
та характеру розвитку української славістики та ставить
на порядок денний завдання про комплексний підхід на
підґрунті різних наукових дисциплін вивчення історії
праболгар як перспективний напрям дослідження
вітчизняної ранньосередньовічної доби.
___________________
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Î. Â. Áîíäàðåíêî

ÊÓÏÅÖÒÂÎ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ²ÌÏÅÐ²¯
ÄÎÐÅÔÎÐÌÅÍÎ¯ ÄÎÁÈ (ÄÎÐÅÂÎËÞÖ²ÉÍÀ

ÒÀ ÐÀÄßÍÑÜÊÀ ²ÑÒÎÐ²ÎÃÐÀÔ²ß)

Нині в історичній науці спостерігається стійка
тенденція зростання інтересу до історії підприємництва,
його ролі в житті суспільства. Російська імперія, до
складу якої входила і більшість українських територій,
мала значний досвід підприємництва. Купецтво як голов-
ний підприємницький стан, що становив кістяк буржу-
азії, незважаючи на свою нечисленність, робило ваго-
мий вплив на економічне, політичне, культурне та гро-
мадське життя суспільства. Тому не дивно, що в останні
два десятиріччя історія купецтва, за словами Н. Міненко,
«все более прочно утверждается на историографичес-
ком поле» [1, 30]. Активні наукові пошуки в цій галузі
призвели до появи значної кількості публікацій, присвя-
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чених різним періодам, регіонам та аспектам діяльності
купецького стану. Між тим, вивчення будь-якої історич-
ної теми, у тому числі й історії купецтва, не може вважа-
тися закінченим, якщо не буде проведено ретельний
аналіз літератури, опублікованої з цієї теми та підбито
підсумки її дослідження. Особливої актуальності це
положення набуває сьогодні, коли в історичній науці
відбувається пошук нових концепцій, рішень та методо-
логічних підходів.

Період останньої чверті XVIII – першої половини
XIX ст. став одним з найважливіших етапів в історії ку-
пецького стану Російської імперії. Саме в цей час відбу-
вався процес оформлення юридичного статусу купецт-
ва, отримання соціально-політичних прав, що дозволи-
ло йому стати елітою міського населення. Мета цієї статті
полягає у спробі історіографічного аналізу дореволю-
ційних та радянських досліджень ролі та місця купецтва
Російській імперії у дореформений період.

Аналізуючи дорадянську історіографію, відзначи-
мо, що спеціальних робіт, присвячених історії купецтва
Російської імперії, не було. Однак у дослідженнях від
середини XIX ст. деякі аспекти окресленої теми знайшли
своє відображення, зокрема питання правового статусу
купецького стану, становища купця в суспільстві, створе-
ння купецького товариства, формування та місце серед
міського населення купецьких гільдій тощо [3, 5]. Активі-
зації наукових студій сприяла підготовка та проведення
реформ 1860 – 70-х рр., поява загальної концепції стано-
вого розвитку Росії, посилення соціально-економічної
складової в історичних дослідженнях, а також порефор-
мений розвиток підприємництва. Важливе значення для
вивчення історії купецтва мали загальні праці істориків
та представників історико-правової науки з історії доре-
формених міст та суспільних станів Російської імперії
Л. Плошинського [4], М. Варадінова [5], П. Муллова [6],
Б. Чичеріна [7], І. Дитятіна [8], В. Ключевського [9],
О. Кізеветтера [10], К. Пажитнова [11]. Так, В. Ключевський
у своїх роботах окреслив загальний напрям у вивченні
російського міста та історії станів у Російській імперії.
Л. Плошинський головну увагу зосередив на досліджен-
ні юридичного статусу купецтва та сутності його гільдій-
ської структури. М. Варадінов, проаналізувавши законо-
давчі акти, прослідкував процес створення гільдійської
станової структури купецтва і дійшов висновку, що
встановлювалася вона в «государственных видах ... для
удовлетворения потребностей самих гильдейских чле-
нов» [5, 112]. Сутність підходу І. Дитятіна полягає у тезі
про історію російського міста як історію «…регламента-
ции, преобразований торгово-промышленного город-
ского населения со стороны верховной власти. Ход этих
преобразований определяется воззрениями, какие вер-
ховная власть имела на государственные интересы» [8,
109]. О. Кізеветтер проаналізував питання виникнення
та діяльності органів станового купецького управління,
показав благодійну діяльність купецтва [3, 4].

В кінці XIX – на початку XX ст. істотне підвищення
ролі купецтва в соціально-економічному та культур-
ному житті Російської імперії позначилося на зростанні
інтересу дослідників до його історії. Як наслідок, з’явили-
ся численні нариси з історії торгівлі, промисловості, тор-
гово-промислових підприємств [12]. Значна кількість
публікацій присвячується діяльності купецьких закладів,
історії окремих купецьких родин [13].

На початок XX ст. припадає і поява перших узагаль-
нюючих праць з історії буржуазії. Так, К. Пажитнов про-
аналізував еволюцію російської буржуазії, вважаючи її
малорухливою та політично індиферентною, що як клас
не розвивалася аж до реформи 1861 р., вказавши і на
головну причину такого становища – панування кріпос-

ного ладу [11, 20]. Крім того, вчений відзначив негативну
роль у вихованні «третього стану» і держави, яка, на
його думку, своїми подачками розвивала почуття «без-
бідного існування», що не сприяло формуванню духу
підприємництва й приватної ініціативи [14, 5]. Дослідник
проблеми П. Берлін звернув увагу на становлення росій-
ської буржуазії у першій половині XIX ст. та особливу
роль Вітчизняної війни 1812 р. у зростанні політичної
свідомості купецтва [15, 117].

Отже, для дорадянської історіографії була власти-
вою розробка лише окремих аспектів історії купецтва
останньої чверті XVIII – першої половини XIX ст. Авто-
ри публікацій досліджували правовий статус купецького
стану, висвітлювали діяльність окремих купецьких ро-
дин, підприємницьку та громадську діяльність купців.
Відбувалося накопичення фактичного матеріалу та
робилися перші спроби його наукового аналізу.

В результаті жовтневих подій 1917 р. починає скла-
датися кардинально нова історична ситуація, що спри-
чинила зміну й історичних поглядів. Їх формування від-
бувалося практично одночасно і завершилося в 1929 р.
утвердженням нових теоретико-методологічних засад
та ідеологічної заданості, на яких будувалася історична
наука. Тема купецтва практично не досліджувалася, ос-
кільки пріоритетними були соціально-економічні проце-
си в російському селі, історія пролетаріату та класової
боротьби. Вивчення підприємництва, і зокрема купецт-
ва, вважалося безперспективним. Все ж до кінця
1920-х рр. в історіографії продовжувався і немарксистсь-
кий напрям, що визнавали і самі історики-марксисти
[16, 74]. Саме цим можна пояснити видання 1922 р. книги
П. Берліна «Русская буржуазия в старое и новое время»,
яку дослідники вважають першою узагальнюючою пра-
цею з історії російської буржуазії в радянській історіо-
графії [17, 14].

З середини 1950-х рр. характерною рисою дослід-
жень з історії купецтва стає значне розширення їх напря-
мів, уведення в науковий обіг широкого кола архівних
джерел. Позитивний вплив на вивчення історії купецько-
го стану мала дискусія кінця 1960 – середини 70-х рр. з
проблеми переходу від феодалізму до капіталізму, в ході
якої були поставлені питання, що вимагали ґрунтовного
опрацювання історії буржуазії та головного джерела її
формування – купецтва [18].

Значний внесок у дослідження історії купецького
стану зробили В. Яковцевський [19], П. Риндзюнський
[20 – 22], Ф. Полянський [23 – 24], Б. Кафенгауз [25 – 26],
Ю. Клокман [27 – 28], І. Гуржій [29 – 30], Г. Рабинович,
В. Скубнєвський [31], Б. Миронов [32 – 33]. У своїх
працях, що з’явилися в 1950 – 80-х рр. вони розширили
проблематику окресленої теми за рахунок, насамперед,
постановки таких питань, як особливості первісного
нагромадження капіталу, формування всеросійського
ринку та генези капіталізму в Росії, політико-правові
умови купецького підприємництва, спадкоємність капі-
талів, конкуренція і ділове співробітництво купців і під-
приємців з інших станів тощо [34, 12 – 13]. Однією з пер-
ших стала книга В. Яковцевського, в якій автор дослід-
жує форми розвитку купецького капіталу [35, 6]. Доре-
формене купецтво як одну з основних категорій місь-
кого населення розглянув П. Ридзюнський. У цьому, од-
ному з найкращих досліджень з історії дореформених
міст Російської імперії, проаналізовано розвиток власне
міських поселень, докладно висвітлена еволюція
купецтва першої половини XIX ст. [35, 8]. Ф. Полянський,
досліджуючи міський розвиток XVIII ст., вказував на
поступальний розвиток зовнішньої та внутрішньої торгі-
влі, що був пов’язаний із географічним поділом праці і
зумовлений численністю купецтва, вказує на перетво-



ÃÓÐÆ²¯ÂÑÜÊ² ²ÑÒÎÐÈ×Í² ×ÈÒÀÍÍß        Âèïóñê 4 – 201122

рення міст у центри «накопичення крупних капіталів,
необхідних для розвитку мануфактури» [36, 166 – 167].

З українських істориків, які торкалися питання
історії купецтва, не можемо оминути науковий доро-
бок І. Гуржія. Він одним з перших спробував висвітлити
проблеми еволюції купецтва та розвиток товарного
виробництва й торгівлі в Україні у дореформений час.
Для його праць характерні не лише фаховий виклад фак-
тичного матеріалу, а й спроби теоретичного обґрунту-
вання положень і широких узагальнень [37, 6]. Позиція
І. Гуржія найкращим чином викладена в статті, опублі-
кованій в Радянській енциклопедії історії України. Купец-
тво, на думку вченого, являло собою соціальний стан
чи прошарок вищих класів, який займався торгівлею в
умовах приватної власності на товари. У Російській ім-
перії цей стан остаточно сформувався у другій половині
XVIII ст., коли визначився організаційно, об’єднавшись
у гільдії та одержавши з рук царського уряду деяке само-
врядування і судочинство. Наприкінці XVIII – на початку
XIX ст. купецтво об’єднало не тільки гільдійську, а й сі-
льську торговельну та промислову буржуазію [38, 534].

Важливе значення у вивченні купецького стану ма-
ють праці Б. Миронова, який, досліджуючи демографіч-
ний, соціальний та економічний розвиток російських
міст з 1740 до 1860-х рр., детально проаналізував про-
блеми соціальної структури, мобільності міського насе-
лення, зокрема купецтва, його ментальності, взаємодії
міста та села.

Підводячи підсумки огляду історіографії купецтва
Російської імперії дореформеної доби відзначимо, що
дослідники зробили значний внесок у розробку цієї про-
блеми. Дорадянські автори зібрали певний фактичний
матеріал про торгово-промислову діяльність купецтва,
купецьких організацій, історію окремих купецьких ро-
дин. У цілому для робіт дорадянського періоду був при-
таманний науково-описовий характер. Для радянських
часів тема історії купецтва перестала бути популярною.
Окремі автори, що зверталися до неї, наголошували,
перш за все, на аналізі соціально-економічних процесів
у класово-антагоністичному суспільстві, а роль буржуа-
зії і купецтва зокрема, висвітлювалася негативно, з напе-
ред заданих жорстких ідеологічних схем. Тим не менше,
радянські дослідники значно розширили напрями дос-
ліджень, їх тематику, у науковий обіг було введено знач-
ний масив документів центральних та місцевих архівів,
що стосувалися історії купецтва дореформеного періо-
ду. Проте, в дореволюційній та радянській історичній
науці так і не були поставлені та досліджені питання
соціокультурного виміру купецтва, його роль у розвит-
ку науки і культури. Випали з поля зору дослідників і
такі важливі аспекти історії купецтва, як менталітет
купецького стану, моральні, естетичні та соціальні
пріоритети, його меценатська та благодійна діяльність.
___________________
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ÌÎÄÅÐÍ²ÇÀÖ²ß Ô²ÍÀÍÑÎÂÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ
ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ²ÌÏÅÐ²¯ Ó ÄÐÓÃ²É ÏÎËÎÂÈÍ²

Õ²Õ ñò.: ÄÎÐÀÄßÍÑÜÊÀ ²ÑÒÎÐ²ÎÃÐÀÔ²ß

На сучасному етапі розвитку історичної науки пита-
ння модернізації фінансової системи Російської імперії
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. усе більше при-
вертають увагу фахівців. Актуальність обраної для дос-
лідження проблеми пояснюється й тим, що процеси
модернізації сучасної фінансової системи неможливі
без вивчення досвіду попередніх поколінь, які заклали
підвалини фінансового сьогодення: запровадили пуб-
лічність та єдність бюджету, казначейство, реформували
систему Державного фінансового контролю тощо.

Першу спробу історіографічного аналізу фінансо-
вих реформ здійснив А. Погребінський [1]. Дослідивши
бюджетну реформу 1862 р., учений дав оцінки тільки
деяким її складникам. Зауважимо, що більшість фінан-
сових реформ не висвітлені в історіографічних працях,
отже виникає необхідність у створенні такого досліджен-
ня. Враховуючи різноманітну за змістом історіографію
проблеми, ставимо за мету дати аналіз наявним публіка-
ціям, оцінити чинники, що вплинули на їхній характер
та зміст, виокремити маловивчені питання. Варто наго-
лосити, що в тогочасній історіографії науковці окремо
аналізували: бюджетну реформу, єдності каси (на зразок
сучасного Казначейства), реформу попереднього та ос-
новного державного контролю, податкову (під якою
розуміли відміну подушного податку), реформу винних
відкупів (вивчали окремо від решти акцизних перетво-
рень, а під акцизною розуміли акцизи на сіль), грошову
реформу. Таким чином, враховуючи особливості
сприйняття фінансових реформ дорадянськими вчени-
ми, проаналізуємо насамперед історіографію базових
реформ: бюджетної, єдності каси, попереднього та осно-
вного державного контролю, реформу винних відкупів.

Розширення товарно-грошових відносин, розвиток
промисловості, збільшення витрат на утримання бюро-
кратичного апарату, сухопутних сил і воєнно-морського
флоту вимагало пристосування фінансової системи Ро-
сійської імперії до вимог часу. Проблема полягала в по-
стійному дефіциті бюджетів, відсутності єдиної каси (на
зразок сучасного Казначейства), належного контролю
за фінансовими витратами. Зрештою, вона стала очеви-
дною як для політиків, так і для представників промисло-

вих кіл, які були зацікавлені в іноземних інвестиціях та
фінансовій стабільності.

Тогочасна історіографія дозволяє з’ясувати стан ро-
звитку російської фінансової науки, проаналізувати рі-
вень її впливу на формування наукового підґрунтя роз-
початим фінансовим перетворенням. Окремі зарубіжні
джерела вказують на те, що у першій половині ХІХ ст.
відбувся процес виокремлення фінансової науки з полі-
тичної економії в самостійну галузь знань. Ця ідея нале-
жала німецькому вченому К. Рау (1806 – 1873 рр.), авто-
ру першого підручника з фінансів, на основі якого вив-
чали фінансову справу й в Росії. Низка авторитетних
європейських дослідників: К. Рау [2], Л. Штейн [3],
Р. Майер [4], В. Вок [5] під бюджетом розуміли законо-
проект, що визначав державний кошторис і затверджу-
вався законодавчою владою за участі народних пред-
ставників. Їхні погляди суттєво впливали на світогляд ро-
сійських чиновницьких кіл, проте консерватизм останніх
не дозволяв піти на рішучі кроки щодо модернізації
фінансової системи у першій половині ХІХ ст. На цьому
етапі російська фінансова наука самостійно не могла
сформувати й обґрунтувати пропозиції щодо можливих
реформ. У силу цього М. Рейтерн, розуміючи безперс-
пективність політики попередників, першим із міністрів
висловився за докорінну модернізацію фінансової сис-
теми Росії [6, 117]. Наслідком усвідомлення правлячими
колами необхідності реформ та вивчення зарубіжного
досвіду стало відрядження генерал-контролера департа-
менту цивільних звітів В. Татарінова до Європи [7, 42].

В історіографії знайшов висвітлення проект бюд-
жетної реформи та реформи державного контролю, роз-
роблений В. Татаріновим. Погляди генерал-контролера
опублікувало офіційне видання «Журнал департамента
экономии Государственного совета». В. Татарінов дово-
див, що бюджет буде успішним лише за умови, якщо
дозволяє побачити повну картину очікуваних прибутків
та видатків, коли інформація про них подається своє-
часно та систематично і дає можливість перевірки [8].
Подібні ідеї обґрунтовувалися у спеціальних працях,
присвячених порядку формування бюджету, державним
прибуткам і витратам, як за авторством російських дос-
лідників, так і іноземних фахівців [9]. Російським можно-
владцям найбільше імпонувала французька процедура
прийняття бюджету, оскільки він затверджувався за по-
годженням з міністрами. Тому праці французьких авто-
рів M. д’Одіфре [10] і Meрлена [11] передруковували в
Росії і вони суттєво впливали на світогляд чиновницьких
кіл. Отже, на середину ХІХ ст. було підготовлене теорети-
чне підґрунтя фінансовим реформам. Російська фінан-
сова система мала бути пристосована до європейських
норм аби уникнути економічної ізоляції.

Зрештою, 18 лютого 1859 р. Олександр ІІ затвердив,
поданий Вищою контрольною комісією, проект модер-
нізації бюджетної справи, касового устрою (єдиної каси)
та державного контролю, в тому числі й попереднього
контролю. Таким чином, реформи, що увійшли в істо-
рію під спрощеною назвою «фінансова реформа», за-
пропонованою радянськими істориками, насправді яв-
ляли собою низку складних, взаємопов’язаних заходів,
які дозволяли модернізувати фінансову систему країни
та пристосувати її до потреб часу. Закон від 22 травня
1862 р. отримав подвійну назву: «Положення про держа-
вний бюджет», яке відповідало вимогам європейських
стандартів, і «Правил укладання, розгляду, затвердження,
виконання державного бюджету, фінансових коштори-
сів міністерств та головних управлінь» [12]. «Правила»
чітко відобразили офіційну російську фінансову термі-
нологію та особливості конкретного історичного етапу
розвитку фінансової системи Росії. Названі три рефор-
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ми дали поштовх податковій, відміні винних відкупів та
грошовій реформам, які впродовж другої половини
ХІХ ст. докорінно змінять фінансову систему країни.

В. Татарінов вважав, що реформа не буде успіш-
ною без запровадження системи попереднього контро-
лю. Проте, чиновники відмовили Олександра ІІ від рефо-
рми попереднього контролю, запропонували обмежи-
тися документальною ревізією. Таким чином, ця рефор-
ма виявилася однобокою, видозміненою та недоскона-
лою. На це гостро відреагувала редакція «Вісника Єв-
ропи», зазначивши, що «незадовільність системи Дер-
жавного контролю пов’язана не лише з матеріальними
втратами держави, а й з її безпекою» [13]. Однак урядовці
не дослухалися до позиції редакторів журналу.
М. Кремяновський [14], аналізуючи систему держав-
ного контролю за сто років, вказав на значний опір ре-
формі з боку можновладців. Проблеми, що існували у
галузі фінансового контролю протягом 1880-х рр., ви-
світлювали В. Сакович [15] та Ф. Єзерський [16], зазна-
чаючи, що недосконалість способів попереднього кон-
тролю призводила до розкрадання коштів з бюджету.
Незавершеність цієї реформи сприяла вкоріненню пог-
лядів більшості чиновників на доцільність існування у
Росії спецбюджету (надзвичайного бюджету), вигідного
всім причетним до розпорядження державними кош-
тами. Запобігти цьому було неможливо, враховуючи
те, що бюджетна реформа (єдності бюджету) не була
доведена до кінця [17]. Історіографія свідчить, що прин-
цип єдності бюджету порушувався й після проведеної
реформи, оскільки деякі установи зберігали власні бю-
джети. Існування надзвичайного бюджету й покриття з
нього державного дефіциту були негативно оцінені еко-
номістами [18], але можновладці не переглянули своїх
позицій.

Єдність бюджету вимагала єдності каси. З огляду
на те, що у бюджет включили всі державні доходи й ви-
трати, а на Міністерство фінансів поклали обов’язок за-
довольняти фінансові потреби держави, виникла необ-
хідність зосередити у руках Міністерства фінансів усі
надходження і здійснення всіх платежів. Реформа була
запроваджена 1864 р., спочатку як експеримент у Петер-
бурзі, а протягом 1866 – 1868 рр. у всій державі.
Позитивно оцінили реформу фінансисти М. Рабинович
[19], Я. Печерін [20], К. Головін [21]. Ця реформа
найменше висвітлена в історіографії.

Важливим складником фінансових перетворень ста-
ла реформа відміни винних відкупів. Тогочасні фінан-
систи виокремлювали цю реформу з-поміж решти. Під
акцизною розуміли акцизи на сіль. Таким чином, рефор-
му відміни винних відкупів вивчали окремо, хоч і відно-
сили її до решти податкових реформ. Із 1 січня 1863 р.
російський уряд запровадив складний за структурою
та термінологією закон, що містив 279 статей. Уперше
законопроект опубліковано 4 липня 1861 р. під назвою
«Положение о питейном сборе». Історіографія цієї про-
блеми представлена незначною кількістю монографій,
спогадами державних діячів, студіями, присвяченими
окремим персоналіям. Зміст публікацій П. Семенова
[22] та праць присвячених постаті К. Грота [23] переконує
у тому, що на початок 1860 р. склалася міцна коаліція з
впливових осіб (Великий князь Костянтин Миколайо-
вич, генерал Я. Ростовцев, К. Грот і А. Заболоцький-
Десятовський), негативно налаштованих до існуючої
системи винних відкупів. Вони зуміли переконати царя,
що реформа не спричинить зменшення бюджетних до-
ходів. Опір реформі з боку відкупщиків був цілком про-
гнозованим. Його висвітлила тогочасна преса, опубліку-
вавши пропозицію відкупщиків, згідно якої, за відстроч-
ку реформи вони «зобов’язувалися збудувати залізниці

довжиною в 2800 верст» [24]. Міністр фінансів
М. Рейтерн відмовив царя від схвалення такої пропозиції.
Висвітлюючи наслідки реформи, М. Фрідман [25] та
П. Березін [26] наголошували, що вона посилила фінан-
сову стабільність держави, вивільнила кошти для капіта-
ловкладення у розвиток культури, мистецтва тощо. Того-
часні капітали вивели з інертної та корумпованої галузі,
що стимулювало економіку.

Таким чином, історіографія дає підстави стверджу-
вати, що проведені в Російській імперії фінансові пе-
ретворення мали загальний позитивний вплив на пода-
льший розвиток фінансової галузі та зумовили низку,
вкрай потрібних державі, інших фінансових зрушень.
Окреслені фінансові реформи були тісно пов’язані між
собою, становили єдиний комплекс заходів, а тому
застосування дефініції «фінансова реформа 1862 р.» є
не досить коректною.
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Відповідно до традиційної парадигми, історія явищ,
які по-різному вплинули на хід історичного процесу,
завжди притягувала увагу дослідників. Не оминула й
такої участі реформа 1861 р. Про це свідчать щойно
видані наукові студії відділу історії України ХІХ – початку
ХХ ст. Інституту історії НАН України (Вип. ХVІІІ) [1]. Не
вдаючись в аналіз всієї проблематики видання, хочеться
звернути увагу на окремі теоретико-методологічні
напрацювання сучасних науковців. Цілком природно,
що існує певна кількість людей, які відразу, окресливши
свої уподобання, письмово висловилися у вищеназвано-
му виданні у рубриці “Історіографія “селянського пита-
ння ХІХ – початку ХХ ст. та методологія історико-аграр-
них досліджень”. Щодо останньої частини, то, на нашу
думку, доцільніше було б методологічний аспект висуну-
ти на перший план. Одночасно історіографічна рефлек-
сія, не відбиваючи історичну реальність безпосередньо,
сприймає історичний світ крізь мереживо напрацьова-
ного досвіду, звичаїв історіопису, усталених його схем
та стереотипів. У той же час розвиток теоретичних на-
працювань є одним із засобів наближення до загальних
істин або навіть живе знання про Велику реформу 1861 р.

З приємністю відзначимо, що з методологічного
стрижня складається вступна стаття академіка В. Смолія
“Велика реформа 1861 р.: сучасне бачення” [2]. Вчений
відразу акцентує увагу на ювілейній даті – 150-річчі про-
ведення селянської реформи 1861 р. Він вбачає в ній
більше – можливість переосмислити ряд актуальних та
дискусійних питань [2, 4]. Заради кращого розуміння
минулого вчений, керуючись методологічними наста-
новами, прагне надихнути науковців працювати актив-
ніше з одночасним залученням існуючих доробків віт-
чизняних і зарубіжних дослідників, уводити до наукового
обігу нові джерела, активно застосовувати сучасні
підходи до їх аналізу.

Таким чином, нова парадигма історіописання теж
має справу з проблемами дефініцій, джерел, методу
пояснення та ін. і повинна концептуалізуватися. Увага
має бути прикута до взаємодії між головними подіями
і процесами, їх впливом на повсякденне життя різних
суспільних верст, груп, насамперед, селянства. В. Смолій
широко осягає цю проблему і закликає вважати її не
стільки селянською, скільки загальнонаціональною, сис-
темною за структурою і задумом реформи країни. Сама
ж реформа 1861 р. започаткувала широкомасштабні
перетворення, епоху Великих реформ 1860 – 70-х рр.,
котрі кардинально змінили найрізноманітніші сфери
економічного та суспільно-політичного життя Росій-
ської імперії загалом й українських землях зокрема. Го-
ловною ознакою методологічної рефлексії В. Смолія є
акцентування уваги на невирішених в науці питаннях.
Серед них є відсутність єдиної думки про об’єктивні со-
ціально-економічні передумови скасування кріпосного
права, особливо в сенсі використання даних, котрі б сто-
сувалися макро- та мікрорівнів соціально-економічного
розвитку передреформених десятиліть; доцільність по-
дальшого вивчення регіональних особливостей реаліза-
ції реформи на українських землях, її вплив на еволюцію
міжстанових відносин; вплив скасування кріпосного
права на зміни у менталітеті селян і поміщиків, змуше-
них кардинально змінювати методи господарювання й
пристосовуватися до нових умов функціонування їх

господарств; модернізації аграрної сфери: впроваджен-
ня сільськогосподарської техніки, визначення шляхів,
котрі проходила від виробників до безпосередніх спожи-
вачів та ін. [2, 4 – 5].

Вчений також вважає, що значно більше уваги по-
трібно приділити проблемі виділення об’єктивних пара-
метрів визначення заможності селянських господарств,
впливу релігійного фактору на тип і заможність того чи
іншого аграрного господарства, функціонування аграр-
ної сфери у перехідну епоху, котра наступила після вті-
лення у життя масштабних перетворень; диференційо-
ваних підходів до різноманітних етапів і рівнів реформа-
ційних процесів, – ідеології, що лежала в основі наміче-
них перетворень, проектів законів, ухвалених законодав-
чих актів та, нарешті, характеру їх реалізації під час
втілення селянської реформи у життя [2, 5].

На переконання В. Смолія, існує нагальна потреба
вивчення досвіду Великої реформи а, головне, неуперед-
женої її оцінки. Значно актуалізується питання глибоко-
го переосмислення цієї події з сучасних позицій і вже
наявних напрацювань. Загалом для істориків існує по-
треба подальшого вивчення проблем, пов’язаних із здій-
сненням реформи та її досвідом, і підготовки ґрунтовних
публікацій.

Варто наголосити на тому, що своєрідним продов-
женням попередніх думок В. Смолія є змістовна публіка-
ція члена-кореспондента НАН України О. Реєнта “Вели-
ка реформа 1861 р.: погляд зі ХХІ століття” [3, 7 – 24].
Вона є продовженням низки змістовних напрацювань
вченого [4]. В ній також містяться важливі положення,
які мають привернути увагу допитливих науковців. Тим
більше, що вчений є автором трьох з п’яти параграфів
8-го розділу узагальнюючих нарисів першого тому
”Історії українського селянства” [4]. До того ж, О. Реєнт
систематично виступає з публікаціями, які мають чітку
теоретично-методологічну спрямованість. Автор статті
спонукає науковців до розширення ”галактики” історії
вивчення скасування кріпосного права, у тому числі і
на землях України. Цього вимагають зміни, які відбулися
на пострадянському просторі за останні 20 років, зміни
сучасних методологічних акцентів при вивченні історичн-
ого минулого та оприлюднення нових фактів і документів,
які з тих чи інших причин замовчувалися в минулому [3, 7].

На думку вченого, вимагають якщо не заперечення,
то, принаймні, уточнення ряд “ленінських положень,
які, як конгломерат думок і оцінок увійшли в аннали ра-
дянської історіографії під назвою “ленінської концепції
реформи 1861 р.” [3, 8 – 9]. Серед них потребують уточне-
ння сам процес визрівання об’єктивних умов для скасу-
вання кріпосного права у межах Російської імперії, який
затягнувся більше, ніж на століття; наявність революцій-
ної ситуації у 1859 – 1861 рр. Варто знайти відповідь на
питання: у чиїх інтересах скасовувалось кріпосне право
в 1861 р. та інші.

Професіональною ознакою публікації є те, що її
автор сам дає ґрунтовні відповіді, які одночасно є сер-
йозним методологічним орієнтиром для подальшого
опрацювання вказаних і ще не розв’язаних питань. За
переконанням О. Реєнта, і це доведено аналізом маркси-
стсько-ленінської теорії про реформу 1861 р., вона
потребує суттєвого корегування [3, 22]. Вчений також
зазначає, що дуже схожі проблеми, які вирішував росій-
ський уряд 60 – 90-х р. ХІХ ст., виникли перед радянським
керівництвом у період перебудови. Проте попередній
досвід враховано не було, що зрештою і стало основною
причиною припинення існування колись могутнього
Радянського Союзу [3, 23].

Особливою прикметою проаналізованих вище
двох публікацій є їхня методологічна та історіографічна
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спрямованість, яка постійно перебуває у центрі уваги
вчених України, котрі творчо використовують надбання
своїх попередників І. Ковальченко, В. Дьякова, М. Барга,
Є. Жукова, А. Зевелева, Б. Могильницького, А. Сахарова,
А. Санцевича та ін. Вони також з все більшою зацікавле-
ністю вивчають праці західноєвропейських вчених, при-
свячених методології історичного дослідження. Українські
вчені звертають увагу на існуючі соціологічні та політо-
логічні схеми, послуговуються методами соціальної іс-
торії, формаційним і цивілізаційним підходами та тео-
ріями. Саме наукова історіографічна теорія й її зас-
тосування сприяє активізації історичних досліджень,
формулює нові історичні підходи, погляди та оцінки і
послуговує доказовою базою “нових теоретичних побу-
дов в історіографічному пізнанні” [5].

Щодо перспектив подальшого вивчення зазначеної
проблематики, то вони також чітко визначені В. Смолієм
та О. Реєнтом. У цілому дослідження проблем Великої
реформи 1861 р. перебуває на підйомі, який доцільно
закріпити у вигляді виходу колективної праці, присвяче-
ної реформі й її наслідкам для України, індивідуальних
монографій, побудованих на методологічних здобутках
світової історичної науки. Саме в них має постати нова
концепція історії реформи 1861 р. в Україні.

Нарешті історики завжди повинні мати на увазі, що
Велика реформа 1861 р. була темою політичного замов-
лення. Також наголосимо, що наше розуміння її лише
поліпшиться від можливих найрізноманітніших поглядів
на неї, плюралізму її інтерпретацій, подання проти-
лежних точок зору, а не від спроб одразу творити історіо-
графічний консенсус. У фокусі дослідження має бути
все: від широкої панорами всієї проблематики Великої
реформи до її локальних пластів та виявів.

Завдання істориків – показати, яким чином множи-
на її проблематики насправді є частиною історії, зістави-
ти Велику реформу 1861 р. з такими ж відповідниками
подій у минулій і сучасній європейській і світовій історії.
Увагу істориків, наприклад, має привернути взаємодія
між головними подіями і процесами, з одного боку, і
структурами повсякденності – з іншого. До якої міри,
яким чином і в якому часі Велика реформа 1861 р. і її
наслідки вплинули на щоденне життя насамперед
селянства і різних соціальних груп, яким чином можна
змалювати суспільних “невидимок”.

Зрештою, не бачу переконливої причини, щоб не
продовжити вивчення тези про зростання індивідуалізму
і приватності. Потрібно також атакувати новітні техно-
логії, за допомогою комп’ютера увійти до цитаделі тра-
диційної історії – архівів та їх “банків даних” для вивчення
довготривалості чи швидкоплинності змін, які потягла
за собою Велика реформа 1861 р. та причин її невдалої
реалізації. Однак вона не було холостим пострілом
царської гартами. Історики мають потурбуватися і, вихо-
дячи з професійних стандартів, запровадити більш
осібну, власну думку з цього приводу.

Досліджуючи проблеми Великої реформи 1861 р.
все більшу увагу доцільно звернути на соціальну історію
з одночасним дослідженням історії повсякденності. В
історії підготовки і проведення реформи варто бачити
соціальний елемент в політиці й політичний елемент в
суспільстві, характеристики в динаміці і розвитку їх
станів, реалізації реформи у різні хронологічні проміжки
і у різних регіонах України.

Інтерес сучасних істориків має бути поширений й
на “децентралізовану” історію, мікроісторію, “історію
знизу”, гендерну історію, соціальні меншини і маргіна-
льні групи, на життя людей пригнічених, підпорядкова-
них груп й їхніх поглядів, а саме: селянина, мірошника,
орендаря, людські прояви (народження, дитинство,
старість, смерть тощо).

В цілому ж у пропонованому збірнику відображено
прагнення серйозніше трактувати історію впровадження
реформи 1861 в Україні. Більшість істориків погодяться з
тим, що нам слід спробувати зробити ще більше, ніж це
зробили наші попередники, особливо у другій половині
ХІХ – ХХ ст., висвітлюючи Велику реформу 1861 р.

На жаль, потрібно констатувати факт відсутності
напрацювань, хоча б таких, які мали з цієї проблематики
І. Гуржій – найбільший дослідник аграрної проблемати-
ки дорефоремного періоду, М. Лещенко – пореформе-
ного часу. На це звертає увагу В. Смолій. І все ж потрібні
амбітні історики, які б зробили справжній сучасний
виклик вивченню комплексу питань історії цієї реформи
та її впровадженню в Україні.

Отже, вчені, які вивчають Велику реформу 1861 р.,
публікаціями у ювілейному виданні не повинні припи-
няти свої дослідження, а навпаки бажано їх посилити,
ефективно використовуючи доробок дореволюційних
істориків, етнографів, правників, економістів, різних
історичних товариств.
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Земські органи самоврядування мали значний
вплив на розвиток продуктивних сил, господарства і
культури України. Дослідження історії та історіографії
їх діяльності являється однією з актуальних проблем
історичної науки. Існує багато документальної, наукової,
публіцистичної та іншої літератури, яка висвітлює
діяльність українських земств від моменту їх запровад-
ження до згортання їх діяльності у 1920 р. Наявність
великої кількості історичних досліджень вимагає
комплексного історіографічного аналізу і об’єктивної
оцінки реального стану розроблення проблеми.

Метою статті є історіографічний аналіз праць,
присвячених діяльності земських установ України,
визначення стану і повноти дослідження проблеми,
виявлення недостатньо вивчених питань і окреслення
тенденцій подальшого опрацювання теми.

У другій половині ХІХ ст. питанню освіти та
сприяння земських установ її організації приділяв увагу
М. Корф. Поряд з ним, питання земської освіти висвіт-
лювали С. Миропольський, В. Мурінов, В. Хижняков та
В. Іванович [1]. Іншою важливою галуззю, в якій земцям
України вдалось добитись суттєвих результатів, була ор-
ганізація охорони здоров’я. Саме цій тематиці присвяти-
ли свої праці І. Молесон, М. Капустін, Г. Френкель та ін.
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дослідники, які вказували на завдання, що стояли перед
земською медициною, проблеми, які виникали в ході
практичної діяльності та шляхи їх подолання [2].

Вивчення земського лібералізму започаткували
І. Білоконський, В. Голубєв, О. Корнілов, В. Скалон [3].
Важливе значення для аналізу українського ліберально-
го руху має також робота І. Петрункевича [4], в якій
сформульовано програму політичної діяльності земсь-
кого опозиційного руху. Значний внесок зробив і
М. Драгоманов, проаналізувавши діяльність земств у
1864 – 1883 рр. і стосунки земських лібералів з
самодержавством [5].

У цей час з’являється новий напрям історіографії –
дослідження впливу земських установ на вирішення
аграрного питання початку ХХ ст., зокрема в доробку
Б. Веселовського та П. Гронського, які здійснили аналіз
громадсько-політичних поглядів щодо вирішення зем-
ствами аграрного питання [6]. Вирішення земствами
аграрного питання відображено й у працях М. Авінова,
М. Свєшнікова, С. Шаха і М. Каришева [7]. Діяльність
Всеросійського земського союзу частково досліджено
М. Загряцковим [8]. П. Гронський доводив, що земства
подібні західноєвропейським місцевим органам влади і
як інститути самоврядування запозичені з Німеччини [9].

У 1920 – 30-х рр. ставлення до органів місцевого
самоврядування Росії змінюється докорінним чином.
Єдиним науковим методологічним підґрунтям стає
марксизм-ленінізм. Праці В. Леніна стають фундамен-
том для розуміння історичного процесу, а уряд більшо-
виків почав протиставляти земствам інші органи само-
врядування – ради [10]. У 1950 – 70-х рр. автори акцен-
тували увагу на вивченні діяльності українських земств
у загальноросійському контексті. Історики В. Гарміза,
П. Зайончковський, Л. Захарова, Ф. Петров,
Н. Пірумова, М. Шумілов зробили історіографічний
огляд дореволюційних і радянських досліджень з історії
земств [11]. Подальшого розвитку набуває питання
впливу земств на вирішення аграрного питання. Так,
А. Волощенко й А. Катренко вказували, що для подолан-
ня кризи земства розвивали в сільських господарствах
торгівлю і промисли [12]. Не менш цінним є дослідження
О. Моргуна, присвячене заходам земств, спрямованих
на розвиток кооперативного руху на території Наддніп-
рянської та Слобожанської України та відносинам земсь-
ких установ з кооператорами [13]. У цей період актуалі-
зуються також дослідження політичної історії земств.
Зокрема Є. Корнілов торкнувся питань вивчення радян-
ськими авторами проблем законодавства щодо земств
та участі земців у політичному житті, звернув увагу на
висвітлення історії земств у навчальній літературі [14].
Новий етап у дослідженні діяльності земських установ
України пов’язаний з працями А. Катренка [15].

На сучасному етапі активізувалися дослідження
земської доброчинної, шкільної та просвітницької діяль-
ності. З’явилося чимало дисертацій, присвячених земст-
вам окремих губерній України і напрямам їх діяльності
[16]. У 2000 – 2009 рр. історіографія досліджень щодо
діяльності земств України була предметом наукового
пошуку таких істориків, як О. Бакуменко, І. Миколаєнко
і Т. Шаравара [17]. Регіональним дослідженням історії
земств присвячені праці О. Майстренко, С. Шукліної,
І. Захарової, І. Гребінник, К. Шихова, О. Носенко,
Н. Рубан, І. Верховцевої [18] та ін. Зокрема вони дослідили
просвітницьку, культурну, медичну діяльність Катерино-
славського, Херсонського, Таврійського, Бессарабського
земств України. У роботах Р. Гавриш, Л. Корж, Л. Курченко
простежується тенденція аналізу національних
особливостей земств українських губерній та оцінки
внеску земств у розвиток національної культури [19].

 Проаналізувавши сучасну літературу з теми можна
дійти висновку, що сьогодні найкраще вивченою є
діяльність земств Лівобережної та Південної України.
Певний вакуум спостерігається відносно господарської
діяльності земств Південно-Східної та Правобережної
України. Додаткових досліджень потребує суспільно-
політична діяльність земських установ. Підбиваючи під-
сумки, можна зауважити, що за останні сто сорок років
створена численна наукова література, що відображає
введення земств як один з етапів переходу суспільства
до капіталістичних відносин. Втім, тема потребує
подальшого дослідження, зокрема, спеціальних розвідок
потребує господарча, суспільно-політична та соціаль-
но-економічна діяльність земств в Україні.
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Питання визначення оптимальної форми держави
України вже тривалий час залишається одним з
найактуальніших завдань вітчизняної історичної та полі-
тичної науки. Наукові дискусії щодо вибору державо-
творчої стратегії України, які активізувалися у середині
ХІХ ст., тривають і сьогодні. Вони характеризуються
надзвичайно широким охопленням ідейно-політичного,
соціокультурного загалу проблем, протиборством про-
тилежних або навіть непримиренних думок, переконань,
орієнтирів. З наукової спадщини українських дослід-
ників, які працювали на рубежі ХІХ – ХХ ст., можна
виділити два спільних моменти, що характеризують у
цілому вітчизняну суспільно-політичну думку цього
періоду. Це, по-перше, інтерес до історії української
державності та форми українського державогенезу; по-
друге, оцінка історичних, у тому числі політичних, явищ
та подій, демократичних рухів, з огляду на державність.

У теоретичних концепціях було чимало спільних
ідей. Так, представники ліберального та консерватив-
ного напрямів, акцентували увагу на необхідності для
України федеративної форми державного устрою та

демократичних форм правління. З прихильниками на-
ціонал-самостійницьких ідеалів їх об’єднувало розумін-
ня боротьби за незалежність та необхідність побудови
суверенної і незалежної Української держави з республі-
канською формою правління.

Таким чином, осмислення проблеми форми дер-
жави майбутньої України стало предметом дослідження
багатьох українських дослідників на рубежі ХІХ – ХХ ст.
У працях М. Драгоманова, М. Грушевського, Є. Чика-
ленка, І. Франка та інших пропонували різні варіанти
державницького майбутнього України, але спільним для
них є намагання на основі критичного осмислення полі-
тико-правових концепцій європейських вчених розро-
бити не просто теорію, а й ефективну програму розвит-
ку національної державності та становлення базових
інституцій публічної влади.

Розгляд сучасних досліджень із зазначеної пробле-
матики дає підстави стверджувати, що сьогодні вже є
серйозні напрацювання в контексті досліджуваного на-
пряму, зокрема монографічні дослідження М. Карма-
зіної “Ідея державності в українській політичній думці”
та О. Салтовського “Концепції української державності
в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до
початку ХХ ст.)”. Важливими для розуміння досліджува-
ної проблематики стали наукові розробки Т. Андрусяка,
С. Верстюка, І. Гирича, В. Горбатенка, А. Круглашова,
Б. Кухти, В. Лісового, О. Мироненка, В. Потульницького,
Ю. Римаренка, Ф. Рудича та ін.

Враховуючи зазначене, метою статті є здійснення
теоретико-порівняльного аналізу та наукового узагаль-
нення поглядів на форму державного правління і харак-
тер національного розвитку України вітчизняних полі-
тичних мислителів та громадських діячів, які жили і тво-
рили наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Форма державного правління є стійкою, закріпле-
ною в юридичних нормах, інституційною системою вла-
ди, “зміст якої визначається правовим статусом (поряд-
ком формування, компетенцією, принципами організа-
ції та взаємодії) вищих органів державної влади” [1, 203].
Історія політичної думки містить чимало різних підходів
до класифікації форм держави. За критерії такого розріз-
нення беруться, як і колись, суто формально-юридичні
ознаки, такі як джерело влади (ним може бути визнана
воля однієї людини, воля всього народу або ж воля певної
верховної соціальної верстви – олігархії) та порядок утво-
рення й оновлення органів державної влади (вибори чи
престолонаслідування).

Засади цієї класифікації, які певним чином були
“модернізовані” вітчизняними державознавцями
радянських часів, закладені ще на рубежі ХІХ – ХХ ст.
Під формою правління в ліберальному державознавстві
розуміли організацію верховної державної влади [2, 57].
По суті, аналогічне розуміння державного правління
ми знаходимо у зарубіжних державознавців, зокрема,
у французького вченого А. Есмена, який зазначав, що
“визначити, хто є верховним правителем в даній державі,
значить визначити форму правління” [3, 5 – 6].

Відповідно до цього, про-монархічна форма
державного правління має місце, коли верховна влада в
державі цілком належить одній особі, яка й визнається її
джерелом. Республіканською вважають таку форму
правління, яка передбачає визнання народу сувереном,
носієм верховної влади, що делегує її своїм представни-
кам на чітко визначений термін; за якої глава держави й
усі органи врядування є виборними й змінюваними, а
виконавча влада – похідною від представницької устано-
ви або від виборців. Громадяни республіки мають мож-
ливість визначально (безпосередньо чи опосередковано)
впливати на носіїв влади та на їхні рішення.
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Специфіка історико-політичного знання, порівняно
зі знанням юридичним, полягає у його зверненості до
реального стану речей, а не лише до формального вира-
ження належного. Дослідження суспільних феноменів,
здійснюване у історико-політичному вимірі, на відміну
від виміру формально-юридичного, має справу з яви-
щами de facto, що потребує використовувати інші, ніж
суто юридичні, критерії типологізації форм державного
правління. Не заперечуючи значущості ознаки джерела
влади, вважаємо за доцільне наполягати на необхідності,
прийнятності й ефективності виявлення інших суттєвих
ознак форм державного правління. Чи не найважли-
вішою такою ознакою в такому разі є те, хто і як формує
виконавчу владу в державі. Для нинішнього політичного
життя суттєвим є те, що саме спосіб підпорядкування
виконавчої влади визначає конструкцію тієї чи іншої по-
літичної системи та зміст функціонування її інституцій.
З огляду на це, існуючі способи улаштування і здійснен-
ня державної влади доводиться поділяти на одноосібні
або монократичні та, з іншого боку, колегіально-пред-
ставницькі. Кожен з них має відповідні засади авторитету
і легітимності, своєрідні переваги й недоліки.

Спираючись на вищезазначені теоретичні засади,
розглянемо спочатку основні підходи вітчизняних дос-
лідників кінця ХІХ – початку ХХ ст. щодо найоптималь-
нішої форми державного правління та політичного ладу
майбутньої української державності. Слід зазначити, що,
у вітчизняній суспільно-політичній думці означеного
періоду, у середовищі українських інтелектуалів не існу-
вало єдиної думки щодо майбутньої форми державного
правління України: частина вчених схилялася до виз-
нання необхідності встановлення республіканської
форми правління, інші ж відстоювали ідеали монархії.

Один з фундаторів вітчизняної політичної науки
М. Драгоманов державницьким ідеалом вважав федера-
тивну демократичну республіку, яка ґрунтувалася б на
принципі децентралізації. Водночас він не розглядав
парламентаризм як панацею від бюрократичного цен-
тралізму, оскільки вважав, що “централістський парла-
ментаризм” у державах з багатонаціональним населен-
ням є “новим знаряддям насильства над природними
правами і інтересами населення” [4, 334]. Парламент-
ському централізму він протиставляв децентралістський
парламентаризм, який розумів як систему територіаль-
но-громадського самоврядування згори – вниз. Осно-
вою федеративної держави вчений називав обласну
автономію, місцеву владу, місцеве управління, яке відає
всіма внутрішніми справами в межах своєї території.
Разом з тим, ця влада бере участь у творенні загальної
волі як частини всього союзу, всієї федерації і цією час-
тиною своєї території і волі в загальній справі створює
федеративну державу [4, 331 – 345].

М. Драгоманов заперечує будь-яку централізацію
державного управління, протиставляючи їй принцип
децентралізації. В його концепції федерації роль центру
номінальна. Самоврядні обласні об’єднання становлять
одну федеративну державу, а не центр, що стоїть над
ними. Федеративна держава може існувати і функціону-
вати тією мірою, якою виражає загальну інтегровану
волю всіх суб’єктів союзу [4; 78]. Говорячи про феде-
рацію та децентралізацію, вчений не розглядав останню
як мету. Метою для нього була демократизація суспіль-
ства знизу до верху, а децентралізація розглядалась як
засіб для досягнення цієї мети. Демократична децентра-
лізація, за М. Драгомановим – це широке місцеве само-
врядування, яке “має формуватися сходами, або ними
ж обраними зборами, перед якими відповідальними є
всі посадові особи, крім суддів, становище яких має бути
визначено особливо” [4, 282]. Таким чином, саме феде-

ративну республіку без централізації визначний полі-
тичний мислитель вважав найдоцільнішою формою
державного устрою в країнах з великою територією.

Як прихильник ідеалів класичного лібералізму,
М. Драгоманов відстоював ідею „мінімальної держави”,
яка має максимально втратити свої директивні функції.
„Драгоманов надавав перевагу такій системі влади, у
якій державні чинники обмежувались би і контролюва-
лись інститутами громадянського суспільства, а всі скла-
дові політичної системи разом – висловлювали би і вті-
лювали інтереси, волю не нації взагалі, а й громадян як
справжніх носіїв суверенітету держави”, – підкреслює
дослідник спадщини вченого А. Круглашов [5, 379].
Отже, принцип народного суверенітету Драгоманов
вважав засадничим у творенні держави, що ще раз під-
тверджує відданість вченого ідеалам республіканізму.

Є. Чикаленко був прихильником драгоманівських
ідей, тому не дивно, що він також виступав за республі-
канську форму правління майбутньої Української
держави. Політична програма Є. Чикаленка вказувала
на конкретні шляхи реформування державного устрою.
Вище вже зазначалось, що в політико-економічній
платформі Української Демократичної партії Є. Чика-
ленко виступав відвертим прихильником скасування
самодержавства й переходу до республіканської форми
правління. Виходячи з федеративних засад державного
устрою Росії, він вважав, що державне централізоване
управління має зосередитись в парламенті, який скла-
дався б із двох палат: а) палати народних представників;
б) федеральної палати представників від автономних
частин держави. До відання парламенту відносились
виключно питання війни та миру, бюджет для загально-
державних цілей, зносини з іншими державами і укла-
дання з ними союзів, а також торгівельних угод загально-
державного значення. Всі інші питання мали вирішува-
тись в Українській Народній Раді (сеймі), яка наділялася
б законодавчою владою в межах автономної території
із своїми виконавчими органами і складалася б із обра-
них народом представників. Тобто Україна, за уявлен-
ням цього політичного діяча, мала б мати своє представ-
ницьке правління. На місцях планувалось сформувати
органи самоврядування, побудовані на тому ж прин-
ципі децентралізації, до відання яких підлягали справи,
що сповідували б їх території. Є. Чикаленко закликав
своїх однодумців до реформування державного устрою
на засадах федералізму, з впровадженням в державі
конституційно-демократичної республіканської ідеї, з
виборним українським урядом, судом [6; 7, 216].

І. Франко погоджувався з М. Драгомановим у тому,
що республіканізм та демократизм виступають провід-
ними тенденціями політичного життя Європи. Дослід-
ник підкреслював, що ці тенденції почали справляти
вплив навіть на найреакційнішу державу континенту –
Росію, попри зовні непорушні позиції царського абсо-
лютизму. Свідченням цього є дух прогресивної російсь-
кої літератури та публіцистики. Отже, майбутнє україн-
ської державності також має базуватися на принципах
республіканізму [8].

Становлення республіканізму в Україні, за
І. Франком, неможливе без наповнення дійсним змістом
конституційних форм політичного визволення широких
народних мас. Мислитель писав: “Головною підвалиною
політичної емансипації народних мас я вважаю три
загальники: загальну освіту, загальний військовий
обов’язок і загальне голосування”. Останнє, на його
думку, має стати запорукою того, що в майбутньому
широкі народні маси зможуть зрозуміти небезпеку
прийняття певних рішень і обирати найоптимальніший
шлях розвитку суспільства, покладаючись на власне
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знання, а не на сліпу віру в авторитет своїх вождів, мати
можливість захистити, в разі необхідності і збройно, свої
соціально-політичні завоювання, а за умов забезпеченої
демократії повернути собі право суверенітету та виража-
ти свою волю шляхом демократичних процедур [9, 290].
Варто зазначити, що І. Франко був прихильником рес-
публіканської форми правління не лише як політичний
мислитель, але й як політик, активний громадський діяч.

М. Грушевський – визначний політичний діяч та
вчений, який багато в чому був продовжувачем драго-
манівських ідей, також надавав перевагу республікан-
ській формі державного правління в Україні. Він
пов’язував ідею створення української демократичної
республіки безпосередньо з діяльністю Кирило-Мефо-
діївського товариства, вважаючи, що федеративний пос-
тулат цього товариства був постулатом української дер-
жавності і не суперечив політичній незалежності Украї-
ни [10]. Проте, варто зазначити, що вчений у своїх пог-
лядах на державницьке майбутнє України еволюціону-
вав від ідей автономії до розуміння необхідності дер-
жавної самостійності України. Тому у контексті розгля-
ду питання про необхідність створення Української
демократичної республіки, на наш погляд, доцільніше
звернутися до пізнього періоду його діяльності – часів
Центральної Ради.

Засади національно-державної політики України
були запропоновані М. Грушевським у програмі, яку
здійснювала Центральна Рада протягом періоду свого
існування. До них належать: 1) надійне забезпечення
прав національних меншостей; 2) забезпечення україн-
ському народові державного права шляхом федерації
або ж повної незалежності української держави;
3) широке самоуправління, розвиток всякої ініціативи
людини і громадянства на шляху порозуміння місцевих
національних і класових груп; 4) залишення на своїх
місцях всіх старих корисних працівників-професіоналів,
прихильників свободи і демократії, які готові керуватися
потребами нового життя українського народу; 5) пара-
лельно з об’єднанням і формуванням нових українських
національних організацій повинен розвиватися процес
творення за їх ініціативою територіальних комітетів, куди
б ввійшли і представники національних меншин, як про-
тивага діяльності міської і земської самоуправи [11, 56].

Політико-правове закріплення ідей республіканізму
втілилось у Конституції Української Народної Респуб-
ліки (Статут про державний устрій, права і вільності
УНР), що була прийнята на останньому засіданні
Центральної Ради 29 квітня 1918 р. Питанням організації
та компетенції вищих органів влади було присвячено
чотири розділи цього документу, положення про главу
держави були в ньому відсутні. Згідно з Конституцією,
функції президента частково передавалися голові
органу законодавчої влади. В статті 35 було зазначено,
що голова Всенародних Зборів як їх представник, іменем
Республіки сповняє всі чинності, зв’язані з представниц-
твом Республіки. Роль голови представницького органу
посилювалася положенням ст. 34 Конституції, яка спе-
ціально передбачала обрання заступника голови на ви-
падок його смерті або тяжкої хвороби. Заступник вико-
нує обов’язки до обрання голови новим скликанням
зборів. Голова Всенародних Зборів, “за порозумінням”
з Радою Старшини, формує уряд, після чого останній
подається на затвердження самим зборам [12, 119].

Отже, у Конституції УНР закріплювалися ідеї
формування в Україні парламентської республіки, що
можна пояснити як специфікою складу Центральної
Ради, так й особливостями діяльності цього державного
органу у такий складний історичний період розвитку
країни. На жаль, політико-правові ідеї, висвітлені у

Конституції УНР, у тому числі обґрунтування необхід-
ності формування саме парламентського республікан-
ського ладу, не поціновані належним чином досі.

Ідеї республіканізму у період кінця ХІХ – початку
ХХ ст. у середовищі вітчизняних інтелектуалів та сус-
пільно-політичних діячів були, безперечно, популярними
і викликали гострі та запеклі суперечки, адже підходи до
розуміння сутності цієї форми державного правління
були надзвичайно дискусійними. Однак, варто підкрес-
лити, що у цей історичний період не менш популярними
стають і консервативні ідеї, відповідно до яких найкра-
щою формою державного правління для України визна-
валася монархія.
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ÏÐÎÄÎÂÎËÜ×Å ÏÈÒÀÍÍß Â ÐÎÊÈ
ÏÅÐØÎ¯ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ Â²ÉÍÈ: ÐÎÑ²ÉÑÜÊÀ

²ÑÒÎÐ²ÎÃÐÀÔ²ß ÏÅÐØÎ¯ ÒÐÅÒÈÍÈ ÕÕ ñò.

Перша світова війна зумовила загострення в
Російській імперії продовольчої кризи, що стосувалося
і українських губерній. Продовольче питання безпосе-
редньо позначилося на населенні і стало вирішальним
у ставленні до влади. Тому аналіз причин швидкого зрос-
тання цін та дефіциту, відношення різних прошарків
суспільства до цієї проблеми дасть можливість окрес-
лити місце продовольчого питання серед причин соціа-
льного незадоволення населення в роки війни. Врахову-
ючи важливість цієї проблеми, науковці приділили їй
значну увагу, а відтак, тема відразу стала об’єктом дос-
ліджень фахівців.

Перед Першою світовою війною царизм самовпев-
нено припускав, що воєнні умови не принесуть державі
голоду і дорожнечі. Висловлювалися навіть побоюван-
ня, щоб війна не знизила ціни на продовольство [1, 39].
Однак, як показав час, війна поставила імперію на межу
фінансового банкрутства, дезорганізувала ринок і зро-
била неможливим продовження попередньої економіч-
ної політики.

Пояснити ситуацію, що склалася в державі, та впро-
вадити заходи із вирішення продовольчого становища
країни намагалися ще під час війни. Праці, які виходили
в цей час, мали передусім економіко-статистичний
характер і описували зміни в господарстві імперії мовою
цифр. Це зокрема знайшло відображення у роботах
кількох державних і громадських комісій, які з часом
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були надруковані [2 – 4] та які використали в своїх працях
дані Статистичного відділу Канцелярії Міністерства
торгівлі і промисловості.

Під час революції 1917 – 1920 рр. продовольче пи-
тання не втратило надзвичайної актуальності. У роботах
С. Прокоповича [5], М. Ясного [6], О. Чаянова [7], Г. По-
лонського [8] висвітлювалася історія виникнення і функ-
ціонування різних (загальнодержавних, земських, муні-
ципальних, кооперативних) продовольчих організацій,
розглядалися економічні проблеми, пов’язані з врожаєм
хлібів, заготівлею та розподілом продуктів.

Розгорнулася дискусія щодо хлібної монополії Тим-
часового уряду, коли вирішення продовольчої проб-
леми стало об’єктом політичної боротьби. Думки розді-
лились. Одні стверджували, що в країні велика нестача
хліба і їй загрожує неминучий голод [9, 7], інші вважали,
що в країні немає ні надлишку, ні нестачі хліба [7, 18],
треті доводили, що голод насувається на країну не через
відсутність хліба, а через порушення транспортного за-
безпечення і масової спекуляції [10, 154 – 155]. У роботах
В. Каррика [11] К. Пажитнова [9] і М. Ясного [12] серед
причин виникнення продовольчої кризи вказується
порушення товарообміну між містом і селом, відсутні-
сть апарату розподілу, приховування запасів хліба влас-
никами тощо. Провину за провал хлібної монополії вони
цілком перекладали на селянство і цим виправдовували
продовольчу політику Тимчасового уряду [11, 3; 12, 5].

Значний дослідницький інтерес становить книга
М. Кондратьєва [13], написана в роки громадянської вій-
ни і невдовзі заборонена, хоч і не втратила свого значен-
ня до сьогодні. Застосовуючи історико-економічний та
економіко-теоретичний підходи, вчений глибоко проана-
лізував механізм продовольчої справи в Росії 1914 – 1920 рр.,
теоретичні положення підкріпив багатьма таблицями,
схемами, діаграмами. Солідна джерельна база дозволи-
ла показати, зумовлені війною і революцією, зміни як
економічних складових ринку хліба (коливання посівних
площ, товарності хліба, цін, росту попиту і пропозиції),
так і нормативної його складової, тобто регулювання
ринку державою з допомогою прямих і непрямих захо-
дів. Водночас він негативно оцінив роботу продовольчих
комітетів, а крах хлібної монополії вбачав у безкультур’ї
народу та відсутності організаційних навичок у праців-
ників продовольчих органів. Проведений аналіз дозво-
лив автору дійти висновку про неминучу деградацію
вільного ринку в умовах війни і посилення ролі держав-
них органів у справі постачання. Монографія М. Кон-
дратьєва стала своєрідним вододілом, оскільки роботи,
що вийшли пізніше, були підпорядковані одній ідеоло-
гічній лінії.

Із закінченням війни проблема продовжувала хви-
лювати дослідників. У 1920 – 30-х рр. радянська історична
наука розробляла тему продовольчого питання вже
стосовно проблем селянського руху в роки війни і рево-
люції, а крім цього аналізувалися різні аспекти продо-
вольчого становища країни. Так, праця М. Орлова [14]
була першим дослідженням з цієї теми, в якій розгляд
питання відбувається з «класових позицій». Учений
зазначав, що політика царського і Тимчасового урядів
у продовольчій сфері під час війни «розпочатої самодер-
жавством із почуття самозбереження перед револю-
цією» вирізнялася плутаниною [14, 11 – 14]. Він прийшов
до висновку, що Тимчасовий уряд ввів хлібну монопо-
лію «в інтересах промисловців», проводилась вона за
рахунок селянства і тому «розцінювалась селянами як
грабунок». Критикуючи політику царського і Тимчасо-
вого урядів у продовольчій сфері під час війни, автор
подав і короткий огляд продовольчих комітетів і
відзначив, що у системі цих організацій не було єдності.

У результаті своїх досліджень він прийшов до висновку,
що протистояння між центральними і місцевими продо-
вольчими органами стало вирішальним у невдачах
проведення хлібної монополії [14, 17 – 20].

Значну увагу продовольчій проблемі приділив
О. Шестаков, який вважав, що у руках буржуазії закон
про хлібну монополію набув «явного спекулятивного
характеру» [15, 60 – 62]. У результаті продовольче
становище країни не покращилось, а ще більше усклад-
нилось. З. Лозинський зосередив погляд на відношенні
буржуазії і поміщиків до хлібної монополії, прийшовши
до висновку, що вони зустріли продовольчу реформу в
«штики» та довівши, що Тимчасовий уряд невміло і без
бажання вирішував продовольчу проблему, тому про-
довольча криза не зменшилась, а навпаки загострилась
[16, 128]. В. Рейхарт звернув увагу на демократичне
походження закону про хлібну монополію і на те, що
він був прийнятий Тимчасовим урядом «при сильному
тискові з «низу». Висвітлив автор і тактику боротьби
буржуазії проти хлібної монополії. У період двовладдя
вона проводила її «тихою сапою», а встановивши свою
диктатуру, буржуазія повела проти хлібної монополії
«фронтальні бої» [17, 5 – 10].

Дослідники не оминули увагою і проблем харчуван-
ня та здоров’я населення в роки Першої світової війни.
Вийшла серія досліджень з оцінки харчування селян в
різних областях країни. Робота С. Клепікова [18] була
опублікована на матеріалах земських бюджетних оглядів
шістнадцяти губерній і аналізувала народне харчування
в складних історичних умовах. У 1929 р. вийшла праця
В. Бинштока, в якій подано аналіз стану здоров’я і харчу-
вання населення в роки імперіалістичної війни [19]. Не
можна не сказати і про висвітлення проблеми у контек-
сті класової боротьби пролетаріату. З подібних ідейних
поглядів до неї підійшли зокрема М. Добротвор [20] і
Я. Букшпан [21]. Праця останнього до цих пір є однією
із найфундаментальніших щодо вивчення регулятивної
політики царського і Тимчасового урядів у зазначений час.

Незважаючи на те, що висвітлення продовольчого
питання і політики російських урядових кіл у роки Пер-
шої світової війни були об’єктами історичної науки пер-
шої третини ХХ ст., однак дослідники недооцінювали
ступінь гостроти продовольчої кризи і масштаби втру-
чання в економіку держави. Частина істориків вивчала
лише окремі аспекти продовольчої проблеми, а в узага-
льнюючих працях розглядали тему в загальних масшта-
бах імперії, не виокремлюючи специфіки особливостей
українських територій.

Зрештою, можна виділити декілька періодів у вив-
ченні зазначеної теми. Перший – 1914 – 1918 рр. – поста-
новка проблеми і початок осмислення воєнної економі-
ки взагалі і продовольчого питання зокрема. Другий –
1920-ті рр., коли з’явилася можливість відносно вільного
використання та інтерпретації фактичного матеріалу, а
данина існуючій політичній системі відгукувалася
тенденційною оцінкою фактів. Третій – 1930-ті рр. – час,
коли виклад історії став заідеологізованим і сформува-
лася єдина позиція радянських дослідників з приводу
процесів, що мали місце в роки Першої світової війни
та революції 1917 – 1920 рр.
___________________
1. Гулевич А. Война и народное хазяйство. – СПб., 1898.
2. Труды Комиссии по изучению современной дороговизны.

– Вып. 2. – М., 1915.
3. Анкета о дороговизне 1915 г. / Всероссийский союз

городов. Гл. ком. Экономический отд. – М., 1915.
4. Резолюции экономического совещания по борьбе с

дороговизной, состоявшегося в Москве 11–13 июля при
Всеросийском Союзе Городов. – М., 1915.

5. Прокопович С.Н. Война и народное хозяйство. – М., 1918.
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Пг., 1917.

7. Чаянов А. В. Продовольственный вопрос. – М., 1917.
8. Полонский Г. Регулирующие мероприятия правительст-

венной и общественной власти в хозяйственной жизни
за время войны. – Пг., 1917.

9. Пажитнов К.А. Государственная хлебная монополия. –
Пг., 1917.

10. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. – М., 1962. – Т. 34.
11. Каррик В.В. О хлебной монополии. – Пг., 1917.
12. Ясный Н.М. Продовольственный кризис и хлебная

монополия. – Пг., 1917.
13. Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование во

время войны и революции. – М., 1922.
14. Орлов Н.А. Продовольственное дело в России во время

войны и революции. – М., 1919.
15. Шестаков А.В. Очерки по сельскому хозяйству и кресть-

янскому движению в годы войны и перед Октябрем. 1917.
– Л., 1927.
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Красная летопись. – 1930. – № 1.

18. Клепиков С.А. Питание русского крестьянина. – Вып. ІІ:
Материалы по изучению масового потребления
важнейших пищевых продуктов. – М., 1920.

19. Биншток В.И. Народное питание и народное здравие в
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Î. À. Æèòêîâ

ÑÅËßÍÑÜÊÈÉ ×ÈÍÍÈÊ
ÐÅÂÎËÞÖ²¯ 1917 – 1920 ðð.

Ó ÑÓ×ÀÑÍ²É ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ²É ²ÑÒÎÐ²ÎÃÐÀÔ²¯

Теоретичні проблеми займають чи не найбільшу
площину дискусійного поля історіографії Української
революції, яке суттєво розширилося останнім часом
[1]. “Сьогодні перед вченими стоїть насамперед зав-
дання вивчити всю сумарну кількість великих і малих
суспільних структур, які спричинили вибух революції,
визначили напрямок її розвитку та характер” – констатує
В. Верстюк [2, 15]. У цій розвідці автор ставить за мету
дослідити еволюцію питання стосовно місця селянсь-
кого чинника в загальній схемі революції 1917 – 1920 рр.
у контексті розвитку сучасної української історіографії.

1990-ті рр. стали переломними у формуванні кон-
цепції національної революції. Саме тоді відбулися зру-
шення на рівні визнання істориками широкої соціальної
бази Центральної Ради і значних масштабів втручання
радянської Росії в українські справи, що переросло у
війну з УНР, внаслідок чого, “була відкинута, як помилко-
ва, концепція переростання буржуазно-демократичної
революції в соціалістичну, крізь призму якої радянська
історіографія розглядала політичний процес в Україні
1917 р., і поновлена в правах концепція національної
революції” [3, 19]. Проте, зауважені дослідниками зміни
не належали до кардинальних, а фактично означали
повернення до схеми 20 – початку 30-х рр. ХХ ст., що в
цілому властиво для етапу становлення національної
історіографії [4]. У той же час не можна було не поміти-
ти, що конотація понять “етнічного” та “соціального” в
революції 1917 – 1920 рр. вже була повною мірою сфор-
мована в узагальнюючих працях В. Верстюка, В. Солда-
тенка, О. Реєнта в розрізі поглибленого аналізу джерель-

ної бази діяльності суспільних інституцій селянства різ-
ного рівня – рад, кооперативних об’єднань, земських
зібрань, селянських спілок, а також політики Центральної
ради, Гетьманату та Директорії в аграрній сфері [5].
Своєрідний теоретичний підсумок вивчення досліджу-
ваної проблеми підбито в синтетичній академічній праці
“Історія українського селянства” (2006), де автором
відповідного розділу – В. Верстюком – відзначено, що
“характерною рисою революційних подій в Україні було
тісне поєднання національного та соціального моментів,
які фокусувалися на постаті українського селянина” [6, 527].

Нинішній стан дослідження історії Української ре-
волюції 1917 – 1920 рр. характеризується як перехідний.
Він зумовлений активним пошуком універсального тео-
ретичного конструкту, котрий слугував би ключем до
розв’язання важливих проблем націєтворення, соціаль-
них і культурно-освітніх зрушень, прориву з бездержав-
ності до проголошення Української Народної Респуб-
ліки у 1917 р. Аксіологічний відбір ідей, накопичений в
українській та зарубіжній історіографії, не дає підстав
для оптимістичних висновків стосовно готовності спіль-
ноти науковців до виконання цього завдання. Проте, усві-
домлене відчуття синергетики зв’язків у поляризованій
за ідейною приналежністю та науковими школами віт-
чизняній і діаспорній історіографії, сформувало її об’єд-
нання навколо проблеми Української революції з пози-
цій україноцентризму [7].

В останні роки зросла увага дослідників до вивчення
історії селянства на основі сучасних підходів соціологіч-
ної, психологічної та компаративної історіографії. Керу-
ючись принципом історизму, у розмислах стосовно дос-
ліджуваної проблеми, науковці визнають за доцільне від-
штовхуватися від розуміння тяглості історичних про-
цесів, які передували революційному вибухові в Російсь-
кій імперії на початку ХХ ст. та знайшли своє продовже-
ння у 1917 – 1920 рр. У руслі заявленої проблеми доціль-
но зробити огляд історіографічних джерел, у котрих роз-
криваються ментальні домінанти суспільної свідомості
українського селянства модерної доби, їх вплив на
перебіг революційних подій 1917 – 1920 рр.

Своєрідність трансформації традиційних рис мента-
літету українського селянства другої половини ХІХ –
початку ХХ ст., сучасні дослідники вбачають у “запіз-
ненні“ розвитку “картини світу” “малороса“ – просто-
людина підприємницького начала.., – збереженні та при-
внесенні у специфіку психології вітчизняних суб’єктів
ринкових відносин багатьох її “відтінків” [8, 176]. Еконо-
мічна поява і буржуазії, і сільськогосподарського робіт-
ника відбулася в другій половині ХIХ ст., хоч не було їх
“ментальної появи”, фіксування у свідомості селянства.
“Цей процес почнеться лише з реформ П. Столипіна,
але навіть гіпертрофовані темпи 1917 – 1920 рр. не зни-
щать глибинну ідею селянської спільності,” – зазначають
дослідники [9, 39].

Ментальний “продукт” еволюції станової свідомо-
сті селянства в якості соціальних установок, сформова-
них на початку ХХ ст., кореспондується в окремих пра-
цях попередників із комплексом джерел оформлених
як накази, постанови органів селянського самоврядуван-
ня, гасла та заклики зібрань, маніфестацій, що дає мож-
ливість у головних рисах розмірковувати про існування
де-факто, на рівні наративу, “селянської програми дій”
до революції 1917 р. [10, 346]. Пригадаємо, що окресленої
конфігурації соціальні потреби селянства набули ще на
початку ХХ ст. у таких вимогах: конфіскація усіх земель
без викупу; справедливий розподіл земельних наділів
між тими, хто їх обробляє; рівноправність для всіх гро-
мадян перед законом; створення виборних органів влади
і суду присяжних; введення єдиного прогресивного при-
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буткового податку; запровадження безкоштовної освіти
українською мовою, доступність освіти; виборне духо-
венство; автономія для українських земель у складі Ро-
сійської держави, виборність центральних та місцевих
органів влади і управління [11, 209]. Саме ці соціальні
установки селяни намагалися реалізувати в аграрних
виступах 1902 р. в Полтавській і Харківській губерніях.
У роки революції економічні вимоги селян поширювали-
ся, набували політичного звучання в гаслах надання автоно-
мії українським землям у складі Російської держави [12,9].

Вимоги селянства, котрі концентрувалися на розв’я-
занні аграрного питання, влітку – восени 1917 р., за раху-
нок скасування поміщицького землеволодіння, не мали
імперативного значення, і за сутністю та характером
були свідченням локальних актів протистояння, прой-
шли подібний шлях розвитку: “Революція загострила
традиційний соціокультурний антагонізм між містом і
селом. Селянство прагнуло звільнитися від влади, від
культури “верхів”, навіть взяти свого роду соціальний
реванш,” – відзначає О. Михайлюк [13, 222].

Водночас у наукових публікаціях висловлювалися
міркування, що більш плідним напрямком досліджень
цього питання “має бути вивчення мотивації участі
українських селян в подіях 1917 – 1921 рр.” [14, 253]. У
наведених розмислах залишається чимало простору для
виявлення логіки практичної поведінки безземельного
селянства в період “аграрної революції” літа – осені
1917 р. у конфлікті з інерцією вироблення політичними
силами Центральної ради аграрного законодавства, що
власне пояснює радикальний (“погромницький” – за
термінологією дослідників) характер селянських висту-
пів. На нашу думку, самореалізація соціальних прагнень
селянства, як вияв ментальних установок має розгляда-
тися в загальному контексті розвитку революційних
процесів в Україні та їхній регіональній специфіці. Важко
заперечувати той факт, що штучно консервовані в роки
тривалої бездержавності соціальні та національні запити
українців, були активовані і закріплені в нових формах
громадської діяльності: кооперативних, освітніх, предста-
вницьких організаціях на початковому, демократичному
етапі розвитку революції. За схемою М. Гроха, який
обґрунтував ідею переростання “малих”, “недержавних
народів” у модерні нації, які прагнуть до створення влас-
ної державності, другою фазою політичного самоусві-
домлення нації якраз і є її соціалізація. Вочевидь, тезу
про “відсталість” та “аполітичність” руху українського
селянства все-таки слід оцінювати за відносними, а не
абсолютними мірками, із врахуванням комплексу фак-
торів, у тому числі і фактору впливу революційних по-
дій на свідомість селянства. Логічним продовженням
дослідження цієї проблеми є залучення методів суміж-
них наукових дисциплін: політології, правознавства,
соціальної психології тощо. Зокрема, певні напрацюван-
ня мають місце у правничій науці, де плідно вивчалася
проблема селянської правосвідомості в історико-право-
вому полі 1917 – 1921 рр., на прикладі повстанського
руху, очолюваного Н. Махном [15]. Не варто ігнорувати
фактор політичного впливу на селянство Наддніпрянщи-
ни національних політичних партій і громадських
організацій, зокрема УПСР та Селянської спілки [16].

Отже, важливою передумовою переосмислення
базових ідей дослідження Української революції є подо-
лання методологічного різнобою в оцінках її рушійних
сил, визнання необхідності назрілої дискусії щодо
стратифікованості (безбуржуазності) української нації
– тісно пов’язаних між собою двох актуальних проблем,
розв’язання яких може суттєво вплинути на визначення
характеру подій 1917 – 1920 рр. і місця в цих подіях укра-
їнського селянства. Значно розширює перспективи дос-

лідження теми усвідомлення безперервності процесу
націєтворення, “що почалося задовго до революції, про-
довжувалося після неї і не завершилося понині” [2, 18].
Схеми наукових досліджень, у яких поразка Української
революції ставить крапку на процесах формування
української політичної нації, обмежує перспективу її
дослідження, викривлює зображення динаміки етнопо-
літичних процесів, штучно “підтягуючи” їх до кульміна-
ційних, на думку авторів, подій.
___________________
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Перебудова, політика гласності та демократизація
радянського суспільства другої половини 1980 – початку
90-х рр. позитивно вплинули на розвиток радянської
історичної науки і на дослідження питань аграрної іс-
торії. Історики отримали доступ до раніше закритих ар-
хівних та бібліотечних фондів. У цей час дослідники по-
іншому почали висвітлювати діяльність КПРС, її аграрну
політику. Крім того, предметом вивчення стають інші
політичні партії і їх лідери, які брали активну участь у
революції і, зокрема, у розв’язанні земельного питання
[1, 95]. Цим і зумовлена актуальність обраної нами для
вивчення теми.

Враховуючи вище сказане, автор статті ставить за
мету прослідкувати еволюцію поглядів радянських
істориків, які займалися вивченням аграрної політики
П. Скоропадського у контексті вивчення історії револю-
ції та громадянської війни, впродовж 1985 – 1991 рр.
Отже, об’єкт вивчення – аграрна політика П. Скоропад-
ського, предмет – її висвітлення в радянській історіо-
графії 1985 – 1991 рр.

Жанрове розмаїття наукової літератури із аграрної
політики П. Скоропадського, як і в попередні періоди
розвитку української радянської історіографії теми, зали-
шалося традиційним: узагальнювальні, багатотомні ко-
лективні видання, наукові статті в тематичних збірниках,
наукових журналах тощо. У контексті нашої теми при-
вертають увагу насамперед праці І. Хміля, Ф. Турченка,
І. Рибалки, В. Боєчка.

Підсумком роботи радянських вчених над темати-
кою історіографії історії революції в Україні стала ґрун-
товна колективна праця ,,Историография истории Укра-
инской ССР”, опублікована у 1986 р., за редакцією І. Хмі-
ля [2]. Вказана праця цінна тим, що в ній представлено
періодизацію розвитку радянської історіографії історії
Великого Жовтня, з’ясовано особливості кожного з ета-
пів. В історіографії історії революції виокремлено вивче-
ння українськими радянськими істориками таких проб-
лем: більшовицьке керівництво революційними масами
і діяльність їхніх рад; рушійні сили революції та їхній
переможний союз; боротьба трудящих України проти
внутрішньої контрреволюції та імперіалістичної інтер-
венції тощо.

Не можна обійти увагою статтю І. Рибалки ,,Вели-
кий Жовтень і зміни соціальної структури селянства Ук-
раїни” [3]. Хоч публікація безпосередньо не стосується
аграрної політики П. Скоропадського, вона є досить вар-
тісною, оскільки в ній міститься численний статистич-
ний матеріал, зведений автором у таблиці й належним
чином прокоментований. Використавши дані, вміщені
в таблицях, можна скласти власну картину щодо земле-
користування та землеволодіння українських селян напе-
редодні революції 1917 – 1920 рр., простежити зміни,
що відбулися під час громадянської війни, зробити вис-
новки про кількісні зміни в соціальній структурі селян-
ства. Так, наприклад, автор зазначав, що, внаслідок аграр-
ної революції, 60% дворів безземельних і малоземельних
селян одержали земельні ділянки або збільшили своє
землекористування, 30% зберегли попередні його роз-
міри, а в 10% дворів, тобто у куркулів, надлишки були
відрізані і передані біднякам [3, 39]. Однак, варто
посперечатись із категоричним твердженням про те,
що такі зміни є наслідком продуманої політики більшовиків.

У другій половині 1980-х рр. Ф. Турченком активно
розробляється тема ліквідації поміщицького землеволо-
діння в українському селі. В своїй праці вчений висвітлив
позиції різних суспільно-політичних сил та їх вплив на фор-
мування політики українських урядів у 1917 – 1920 рр.
Діяльність національних ,,контрреволюційних” урядів у
справі вирішення аграрного питання оцінюється істо-
риком негативно. На його думку, вона сприяла ,,відрод-
женню поміщицького землеволодіння” [4, 97]. Режим
П. Скоропадського Ф. Турченко порівнює з Римською
імперією, де, подібно Україні, землероби були провід-
ним класом [4, 100].

1988 р. редакція ,,Українського історичного жур-
налу”, спільно з Інститутом історії АН УРСР провела
засідання ,,круглого столу” на тему: ,,Перебудова та ак-
туальні проблеми історіографії історії КПРС ”. Мате-
ріали ,,круглого столу” опубліковані на сторінках Укра-
їнського історичного журналу. У публікаціях М. Вар-
шавчика [5], Я. Калакури [6] розкрито особливості ра-
дянської історичної науки в часи сталінського тоталітари-
зму й на наступних її етапах. У них показувався негатив-
ний вплив сталінізму на сферу історичних знань, визна-
валися суттєві недоліки в історичній науці, які існували
наприкінці 1980-х рр., визначалися шляхи її оновлення,
давалися історіографічні огляди найновіших публікацій,
що започаткували перегляд багатьох сторінок радянсь-
кої історії і насамперед 1917 – 1920 рр. Значна увага зве-
рталася на дослідження, в яких закладалося нове бачення
історичних альтернатив розвитку суспільства. З кінця
1980-х рр. історики прагнули осягнути специфіку взаємо-
відносин між владою і наукою в умовах панування кому-
ністичного режиму. Свідченням чого стала, наприклад,
публікація статті В. Якуніна [7] та проведення у 1991 р.
,,круглого столу” на тему: ,,У пошуках історичної правди”.

Однак усі ці позитивні зміни відбувалися в межах
висунутої партійно-радянським керівництвом концепції
гуманно-демократичного соціалізму і певною мірою
модернізованої комуністичної ідеології, що не дозволи-
ло досягти якісно нових результатів у переоцінці історич-
них знань. Тому, як і раніше, переважна частина істори-
ків визнавала поступальний розвиток радянської історіографії.

У монографії І. Хміля [8] проаналізовано аграрні
перетворення в Україні впродовж 1917 – 1920 рр. Незва-
жаючи на те, що головну увагу в ній приділено пробле-
мам зародження колективних форм землеволодіння,
введений автором в науковий обіг архівний матеріал
значно розширив джерельну базу для аналізу суті соціа-
льних та економічних процесів, які відбувалися в україн-
ському селі періоду революції та громадянської війни.

Акцентуючи увагу на радянській моделі будівницт-
ва села, історик лише побіжно зупинився на аграрній
політиці Гетьманату. Як і більшість його попередників
(М. Супрунеко, Ю. Кондуфор та ін.), автор лише крити-
кував аграрну політику урядів П. Скоропадського, вихва-
ляючи при цьому радянську. Лише остання, за його слова-
ми, була спрямована на покращення добробуту селян [8, 6].

Дослідницький інтерес істориків впродовж другої
половини 1980-х рр. викликали такі проблеми, як виріше-
ння продовольчого питання, участь селянських організа-
цій у розв’язанні земельного питання, історія селянсько-
го повстанського руху. В цьому контексті інтерес для
нас становлять монографії В. Борисова, В. Верстюка,
стаття В. Боєчка.

В. Борисов, комплексно дослідивши продовольчу
політику в Україні за 1917 – 1920 рр., з’ясував і деякі її
аспекти за часів Української Держави [9]. Дослідником
проаналізовано окремі законодавчі та організаційні
заходи уряду, а також діяльність німецько-австрійських
військ на продовольчому ринку Української Держави.
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В. Верстюком у монографії ,,Махновщина: селянсь-
кий повстанський рух на Україні (1918 – 1921)” [10] дос-
ліджено передумови протистояння держави та селянст-
ва, основою якого було аграрне питання. У праці, напи-
саній на широкій джерельній базі, автор довів, що розпа-
лення класової ворожнечі на селі відбулося шляхом поді-
лу селянства на три соціальні групи: бідняків, середняків
та заможних (куркулів) [10, 116]. Недоліком роботи є те,
що автор не простежив зв’язок повстанського руху з аг-
рарною політикою національних урядів періоду революції.

У публікації В. Боєчка [11] висвітлено спільну бо-
ротьбу трудящих України, Росії та Молдавії проти австро-
німецьких та румунських окупантів в лютому-листопаді
1918 р. Автор наводить приклади боротьби багатонаціо-
нального селянства Півдня України і Бессарабії в нарос-
таючому потоці визвольного руху проти інтервентів.

Отже, четвертий підперіод в історії української ра-
дянської історіографії (1985 – 1991 рр.) аграрної політики
П.Скоропадського збігається хронологічно з перебудо-
вою, гласністю в СРСР, УРСР. Історіописання цих років
має чимало наукових здобутків, до яких слід віднести:
вихід дослідників на новий рівень вивчення та осмислен-
ня суспільно-політичних процесів періоду революції;
розширення проблематики дослідження, різних аспектів
теми із залученням концепцій таких дисциплін, як політо-
логія, соціологія, статистика, економіка, філософія тощо.

Однак новації історіографії часів горбачовської ,,пе-
ребудови” не вийшли за межі панівної методології та
активно створюваної в той час концепції гуманного
демократичного соціалізму. Перегляд історії революції
1917 – 1920 рр. в УСРР відбувався на основі оновлення
концепції соціалізму. Жанрове представництво наукової
продукції у роки перебудови із аграрної політики
П. Скоропадського залишалося традиційним: узагальню-
вальні, багатотомні колективні видання, наукові статті.
Підвищений дослідницький інтерес у істориків викликали
такі проблеми, як вирішення земельного питання, історія
селянського повстанського руху, участь селянських
організацій у розв’язанні земельного питання.
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1. Корновенко С. Аграрна політика білогвардійських урядів

А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських
територіях (1919 – 1920 рр.): історіографічний процес
1919–2000-х рр. – Черкаси, 2008.

2. Историография истории Украинской ССР / Под ред.
И. Хмеля. – К., 1986.

3. Рибалка І. Великий Жовтень і зміни соціальної структури
селянства України (1917–1920 рр.) // Укр. істор. журн.
(далі – УІЖ). – 1987. – № 11.

4. Турченко Ф. Великий октябрь и ликвидация
эксплуататорских класов на Украине. – К.; Одесса, 1987.

5. Варшавчик М. До питання про предмет і завдання
історико-партійної історіографії // УІЖ. – 1988. – № 10.

6. Калакура Я. Історіографія і перебудова історико-
партійної науки // УІЖ. – 1988. – № 10.

7. Якунін В. Формування культу особи Й.В. Сталіна та
історико-партійна наука 20-х – 30-х рр. // УІЖ. – 1989. –
№ 1.

8. Хмель И. Аграрные преобразования на Украине. 1917 –
1920 гг. – К., 1990.

9. Борисов В. Продовольча політика на Україні (1917–1920).
– Луганськ, 1991.

10. Верстюк В. Махновщина: селянський повстанський рух
на Україні (1918–1921). – К., 1991.

11. Боєчко В. Спільна боротьба трудящих України, Росії й
Молдавії проти австро-німецьких та румунських
окупантів (лютий–листопад 1918 р.) // УІЖ. – 1990. –
№ 1.

Î. Ì. Ñâ³äåðñüêà

Ñ²ËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ
ÍÀ ÏÎÄ²ËË² ÒÀ Ï²ÂÄÅÍÍÎ-ÑÕ²ÄÍ²É

ÂÎËÈÍ² ÄÎÁÈ ÍÅÏÓ Â ²ÑÒÎÐ²ÎÃÐÀÔ²¯

Потреба отримання достовірної інформації щодо
аграрних відносин, сільськогосподарського виробницт-
ва в 1920-х рр. зумовлює підвищену увагу до особливос-
тей розвитку різних регіонів, зокрема Поділля та Півден-
но-Східної Волині. Саме цим пояснюється актуальність,
наукова новизна питання, адже сучасний стан історич-
ної науки потребує комплексного дослідження та ана-
лізу цієї проблеми.

Історіографія проблеми починається ще з 20-х рр.
ХХ ст. Про це багато писали радянські працівники, еко-
номісти, спеціалісти сільського господарства. З утвер-
дженням колгоспно-радгоспної системи ведення сільсь-
кого господарства дослідження теми було повністю
згорнуто. Лише у сучасній українській історіографії, у
зв’язку з появою ґрунтовних наукових праць В. Каліні-
ченка, Ю. Святця, І. Рибака, відновилася увага до цієї
проблематики. Метою цієї статті є вивчення та осмисле-
ння наукових напрацювань і визначення напрямів у
дослідженні сільськогосподарського виробництва на
Поділлі та Волині періоду НЕПу.

Історію сільськогосподарського виробництва у добу
нової економічної політики потрібно розділити на
декілька етапів. Перший – 1920-ті рр., коли його аналізу-
вали передусім радянські, партійні працівники, фахівці
сільського господарства, економісти. Цим роботам при-
таманні власні спостереження авторів, нерідко суб’єк-
тивний підбір фактів. Серед них варто назвати М. Мака-
рова, який визначав сільське господарство як «господар-
чу діяльність людини, спрямовану на створення
потрібних їй предметів шляхом використання творчих
грунтів, рослин та тварин» [1, 23]. К. Воробйов виділив
ознаки інтенсифікації сільськогосподарського виробни-
цтва у 1920-ті рр. Зокрема, пропорції екстенсивних та
інтенсивних культур, молочне тваринництво, свинарст-
во, співвідношення пару, перелогів і посівів трав з пло-
щею оранки. Названі ознаки концентрують у собі спосіб
організації сільськогосподарського виробництва [2, 47 – 76].

Проблема розвитку сільськогосподарського вироб-
ництва регіону, зокрема Поділля, отримала висвітлення
і у тогочасній науковій літературі. Аналіз розвитку сіль-
ського господарства Поділля здійснено у працях еконо-
міста І. Олійника [3]. Він звернув увагу на регіональні
проблеми сільськогосподарського виробництва, зокре-
ма забезпеченість роботою та тягловою силою, реманен-
том. Недоліки і вади селянського землекористування,
невикористані можливості у рільництві, тваринництві
тощо. Питання стану селянської агротехніки досліджував
відомий знавець сільського господарства регіону
С. Городецький [4]. Він зокрема констатував деяке
погіршення якісних показників сільськогосподарського
виробництва на Поділлі у 1920-ті рр., порівняно з
періодом 1907 – 1913 рр.

Значний вклад у вивчення сільського господарства,
зокрема на прикладі Проскурівського округу, зробив
Г. Бахметьєв [5]. Він детально з’ясував способи обробітку
землі, її угноєння, структуру сільськогосподарських
культур та їх врожайність, тенденції інтенсифікації у
тваринництві. Фактори впливу на товарність сільського
господарства Проскурівського округу досліджував
В. Маєр [6], який намагався визначити питому вагу частки
товарної продукції сільськогосподарського виробницт-
ва, з’ясувати участь різних прошарків селянства у
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ринкових відносинах, стан сільськогосподарського рин-
ку. Проте, ці дослідження не охоплювали хронологічно
весь період НЕПу і до того ж були обмежені, як правило,
однією територіальною округою.

Наступну групу праць про сільське господарство
Поділля 1920-х рр. складають дослідження окремих галу-
зей аграрного сектору економіки: рослинництва, тва-
ринництва, птахівництва, бджільництва тощо. Насампе-
ред тут слід виділити праці С. Плюйка [7], присвячені
розвитку вівчарства, стану великої рогатої худоби,
Б. Дудолькевича, який описав розвиток птахівництва [8].

У працях В. Голєва [9], П. Хомича [10], присвячених
колективізації сільського господарства на Поділлі, ствер-
джувалося, що індивідуальні селянські господарства як
головні виробники сільськогосподарської продукції пов-
ністю вичерпали свої можливості. Сільське господарст-
во регіону деградувало у своєму розвитку і єдиним шля-
хом виходу із занепаду є перехід до колгоспно-радгосп-
ної системи. Деякі аспекти сільськогосподарського ви-
робництва вивчалися у контексті відбудови народного
господарства Поділля. Йдеться передусім про роботи
М. Александри [11], О. Лойка [12]. На колгоспному
будівництві зосереджені праці П. Денисовця [13],
Ю. Степаненка [14].

Проблема сільськогосподарського виробництва
доби НЕПу присутня й у сучасній історіографії. Окреме
місце в становленні сучасної концепції вивчення роз-
витку аграрного сектору економіки мають праці В. Калі-
ніченка [15], особливо його фундаментальна моногра-
фія, присвячена індивідуальному селянському госпо-
дарству [16]. Фактично нею започатковано новий на-
прям у новітній аграрній історії. Характеристиці селянсь-
кого господарства України присвячено праці Ю. Святця
[17], зокрема ним проаналізовано джерельну базу соціа-
льно-економічних процесів у аграрному секторі УСРР
1920-х рр., виявлено провідні чинники соціально-еконо-
мічного розвитку селянського господарства, визначено
основні моделі його організації, доведено, що протягом
1922 – 1926 рр. українському аграрному виробництву
бракувало стабільності. Деякі аспекти сільськогоспо-
дарського виробництва розглянуто у працях Р. Костенка
[18], Л. Скотнікової [19], О. Бакуленко [20], А. Морозова,
В. Гоцуляка [21].

На регіональному рівні варто відзначити праці
І. Рибака [22], зокрема його монографічне дослідження,
присвячене індивідуальному селянському господарству
Поділля доби НЕПу [23]. В роботі проаналізовано стано-
влення, розвиток, занепад індивідуального селянського
господарства у 1921 – 1929 рр., розглянута демографічна
ситуація на селі, динаміка землекористування, забезпе-
ченість селян робочою худобою, реманентом, будівля-
ми. Окремі аспекти сільськогосподарського виробницт-
ва на Поділлі знайшли висвітлення у працях В. Яцюк
[24], В. Лойка [25].

Отже, праці українських вчених сприяли розробці
сучасної концепції сільськогосподарського виробницт-
ва доби НЕПу, переоцінці багатьох подій та явищ, на
основі залучення до наукового обігу нових документів
та матеріалів. Істориками переосмислені головні особ-
ливості, тенденції розвитку землеробства, тваринництва,
городництва, садівництва, птахівництва, бджолярства,
рибного господарства.
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ÑÎÖ²ÀË²ÇÀÖ²ß ÇÅÌË²
Ó Ô²ËÎÑÎÔ²¯ ÅÊÎÍÎÌ²ÑÒÀ-ÀÃÐÀÐÍÈÊÀ

ËÜÂÀ Ë²ÒÎØÅÍÊÎ

13 лютого 1886 р. в родині земського службовця
Миколи Літошенка, яка мешкала у Нижньо-Дуванській
волості Куп’янського повіту Харківської губернії, наро-
дився син Лев. Йому судилося стати відомим ученим
економістом-аграрником. Після жовтневого соціально-
політичного перевороту 1917 р. він займає позицію
щодо помірних ліберальних аграрних реформ, вільного
ринку – важливої умови природного функціонування
селянського господарства. Брав участь у складанні
балансу народного господарства. Разом з колишнім
земським статистиком П. Поповим керував створенням
першого міжгалузевого балансу. Репресований; реабілі-
тований посмертно.

У 1922 р. з-під його пера вийшла праця, наповнена
унікальними статистичними даними, зібраними під час
роботи в ЦСУ, Наркомфіні та Тімірязєвській сільськогос-
подарській академії (де він працював на посаді профе-
сора), а також у науково-дослідному інституті сільсько-
господарської економії і політики. Назва цієї роботи
«Соціалізація землі у Росії». Рукопис представляв широ-
кий опис процесу формування аграрної політики біль-
шовиків, який він ніколи не наважився опублікувати в
Радянській Росії. Текст цього дослідження, за відомих
обставин дії комісії АРА потрапив до американців, пред-
ставників цієї місії у радянській Росії і до кінця 1980-х рр.
перебував Гуверовському архіві Стенфордського уні-
верситету. Згодом американські колеги надали інфор-
мацію про цей рукопис видатному ученому-аграрнику
В. Данілову. Після уважного ознайомлення з ідеями ру-
копису, він усіляко сприяв доведенню його до опубліку-
вання, що відбулося 2001 р. [1] і до якого він написав
вступну статтю [2]. Праця Л. Літошенко відрізняється
глибоким критичним аналізом та власною позицією, яка
суперечила сільськогосподарській політиці більшовиків.

Поглиблення кризи сільськогосподарського вироб-
ництва, погіршення продовольчого становища у 1919 –
1921 рр., скорочення вільних лишків сільськогосподар-
ської продукції внаслідок впровадження більшовиками
продовольчої політики, призвело до масового зубожін-
ня населення. У відповідь селяни протиставляли як відкр-

иту збройну так і пасивну боротьбу. Л.Літошенко зазна-
чав, що «розруха сільського господарства набирала
розмірів всенародного лиха» [1, 291], а також збіднення
села «означало скорочення фондів для утримання соціа-
лістичного господарства» [1, 291]. Для нього «воєнний
комунізм» був головним чинником розорення селянсь-
кого господарства і загальної сільськогосподарської
кризи. Вплив війни на селянське господарство не
вичерпується прямою розрухою від воєнних дій. Варто
враховувати і мобілізацію людських ресурсів, і поста-
чання армії продовольством – продуктами селянської
праці. Однак, як вважає В. Данілов, «найбільш руйнів-
ною для селянського господарства … була тоді продроз-
кладка, яка визначалась із розрахунку вилучення харчів
у нормі, які не перевищували надлишків..., а на практиці
вилучала стільки, скільки потребувала держава» [1, 41].

Л. Літошенко приходить до висновку, що «боротьба
з розрухою могла йти тільки у двох напрямках: або пот-
рібно було відмовитися від примусових розкладок і віль-
ним оборотом сільськогосподарських продуктів заліку-
вати рани селянського господарства. Або, навпаки, пот-
рібно було розширити методи примусу і розповсюдити
їх на організацію виробництва» [1, 292]. Будучи знавцем
селянської психології та способу життя селянина-вироб-
ника, він писав: «Рядовий селянин кожен захід хто б його
б не організовував, розцінює перш за все з точки зору
впливу на його господарство. Все, що скорочує вироб-
ництво і обмежує самодіяльність, є зло, все, що дає йому
безпосередню матеріальну вигоду, є благо. Селянин –
природний фритредер і крайній індивідуаліст» [1, 315].

Впроваджені принципи нової економічної політики
змінювали основи регулювання всіх галузей народного
господарства: продовольства, землеробства, промисло-
вості і торгівлі. Щодо принципів нової продовольчої полі-
тики, автор наголошує, що прийняті партійні і радянські
директиви установлювали мінімальний податок і його
сума не повинна перевищувати «необхідних потреб
армії, міських робітників і неземлеробського населення»
[1, 325 – 326]. Розмір податку визначався для кожного
господарства окремо і вираховувався за кількістю орної
землі, числу їдоків у господарстві та за врожаєм у цій
місцевості. Одночасно із впровадженням податків, спе-
ціальними декретами була створена система адміністра-
тивно-правових гарантій, яка мала, з одного боку, забез-
печувати безперебійне надходження податків, а з іншого
– забезпечити права платників податків. Порівнюючи
два підходи в забезпеченні надходження податків,
Л. Літошенко прийшов до висновку: «Така була в загаль-
них рисах організація податкової системи, що змінювала
систему загальних реквізицій. Різниця між двома систе-
мами, звичайно, велика, хоча ті поверхневі переваги,
які надавав селянину податковий принцип, і не були в
дійсності такими, як це може здаватися на перший
погляд. Нове вино, – констатує автор, – значною мірою
було влито у старі міхи. Кількома декретами неможливо
було змінити звички і методи дій створених і вихованих
в інших умовах продовольчих органів… Мало змінилися
і форми збору податків. Правові гарантії нового законо-
давства значною мірою залишались на папері. За
несвоєчасну сплату податку без усілякого суду і слідства
відбиралася худоба, конфісковувався інвентар, здійсню-
вались обшуки, відбувалися арешти. Безграмотний селя-
нин не знав декретів і продовжував залишатися в руках
дрібних адміністраторів. Останні змінили свою назву, але
зберегли всі звичаї і методи епохи реквізицій» [1, 331,332].

Лише навесні 1922 р. продовольча політика набуває
«податкоподібного вигляду»: замість чисельних податків
запроваджувався «єдиний натуральний податок». Хоча
головне значення податкової системи полягало, як
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вважає автор, «не в упорядкуванні методів вилучення
продуктів селянського господарства і не у пом’якшенні
морального обличчя продовольчих органів. «Нова» по-
літика в галузі продовольчого питання принесла свободу
торгівлі продуктами сільського господарства, і у цьому
полягала її принципова відмінність від політики поперед-
ніх років» [1, 334]. Залишалася все таки та межа, яку не
вправі переступати держава і, тоді селянин міг на влас-
ний розсуд розпоряджатися лишками. По суті, відроджу-
валось право власності на продукт свого господарства.
Перший крок у напрямку до покращення становища
селянина має полягати в заміні комуністичних розкладок
продовольчим податком, з наданням селянину права
вільного обміну тих лишків, які залишаються у нього
після сплати податків.

Стосовно земельної політики автор вважає, що про-
тягом 1921 – 1922 рр. це був суцільний ланцюг відступів
від позицій, зайнятих у попередні роки: «Вона полягала
у значних поступках індивідуалістичному принципу, у
непрямому визнанні більшої продуктивності індивіду-
ального господарства порівняно з колективним і у мов-
чазній відмові від продовження досвіду негайного усус-
пільнення сільськогосподарського виробництва» [1, 343].

Л. Літошенко прийшов до висновку, що теорія і
практика нової політики в сільськогосподарській галузі
«означає відмову від негайного здійснення соціалізму.
Ідеал усуспільненого виробництва відсувається надалі.
Між другим пришестям соціалізму і першим намаган-
ням його втілення виступає невизначено довгий період
відновлення і розвитку продуктивних сил… Після чоти-
рьох років безплідних намагань заволодіти сільським
господарством і підкорити його соціалістичному керів-
ництву, Радянська влада повинна була схилитися перед
приватногосподарським інтересом селянина. Нова зе-
мельно-продовольча політика означає відмову від
безпосереднього усуспільнення сільськогосподарсько-
го виробництва. Залишається врахувати результати
цього безпрецедентного в історії людства соціального
досвіду» [2, 352].

У 1926 р. проф. Літошенко прибув до США у
Стенфордський університет, з метою участі у спільному
Проекті для досліджень «соціально-економічних
заходів» радянського уряду, починаючи з 1917 р. Через
рік він закінчив працю «Аграрна політика в Радянській
Росії до прийняття п’ятирічного плану», присвячену
аграрній політиці більшовиків з 1917 до 1927 рр. (рукопис
знаходиться в Інституті Гувера Стенфордського
університету) [3, 52]. Невдовзі Л. Літошенко повернувся
в Росію. Наступне його відрядження до США, на яке
сподівались і американські колеги, і сам учений
залишилося нездійсненним внаслідок змін у суспільно-
політичній ситуації та формування сталінського команд-
но-репресивного режиму [2, 40]. Відносно сприятливий
період для наукової діяльності як Л. Літошенко так і інших
учених, зокрема А. Чаянова, М. Кондратьєва, обірвався
з початком сталінської «революції згори» у 1929 – 1930 рр.
Усі вони потрапили у лабети ОДПУ, де їх звинуватили в
організації «антирадянської і контрреволюційної» Тру-
дової селянської партії. Відбувши трирічне покарання,
1932 р. Л. Літошенко повернувся до Москви. У 1938 р.
його знову заарештували, а особлива нарада НКВС пос-
тановила ув’язнити вченого на вісім років. В одному із
таборів Колими 27 листопада 1943 р. Л. Літошенко помер.
___________________
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ÏÎË²ÒÈÊÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²É ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ-ÂÈÇÂÎËÜÍÎÃÎ ÐÓÕÓ

1939 – 1945 ðð. ÙÎÄÎ ªÂÐÅ¯Â Â ÓÊÐÀ¯Í²:
ÑÓ×ÀÑÍÀ ²ÑÒÎÐ²ÎÃÐÀÔ²ß ÏÐÎÁËÅÌÈ

Упереджені думки та вислови, що стосуються біль-
шості досліджень українсько-єврейських відносин пер-
шої половини ХХ ст., відображені у сучасній національ-
ній історіографії, під впливом об’єктивних історичних
умов зазнали конструктивної наукової трансформації.
Зокрема, вони актуалізують проблему, пов’язану з виз-
наченням місця і ролі євреїв у політиці Організації
Українських Націоналістів (ОУН).

Мета статті – проаналізувати погляди сучасних
науковців на проблеми взаємовідносин єврейського
населення України з українським національно-
визвольним рухом 1939 – 1945 рр.

Сучасна історіографія переконує, що задля розкрит-
тя проблеми українсько-єврейських відносин першої
половини ХХ ст., надзвичайно важливим є розширення
наукових горизонтів у декількох науково обґрунтованих
та виважених напрямах. Сучасна історична наука вже
не скута ані традиційною радянською історіографією,
ані жорсткими рамками ідеології. Сьогодні науковці
здатні прослідкувати різні полюси “проблеми” та погли-
бити її громадянське розуміння, забезпечити широкий
базовий компаративний аналіз досліджень і внести певні
прагматичні пропозиції до нагальних питань національ-
ної політики [1].

Історії українського та єврейського народів багато
в чому схожі – їх лейтмотивом було збереження власної
національної ідентичності в умовах бездержавного існу-
вання, протистояння асиміляційним зусиллям сторонніх
сил, прагнення здобути державну незалежність. Шлях
до цього був нелегким, часто українці та євреї у боротьбі
за здійснення своїх прагнень опинялися по різні боки
барикад, історія обох народів сповнена важких моментів
їхнього співіснування на одній території, що іноді
переростало у міжетнічні конфлікти [2].

Питання місця і ролі євреїв в українському націона-
льно-визвольному русі оцінюється істориками неодно-
значно. Так, ще І. Лисяк-Рудницький вказував, що роз-
рив між євреями та українцями поглибився з появою
українського “інтегрального націоналізму”, який, на
противагу до старіших соціалістичної та націонал-демо-
кратичної ідеологій українського руху, запозичував
певні положення у режимів фашистського зразка в
тогочасній Західній Європі. “Інтегральний націоналізм”
аж до воєнних літ так і не став панівною силою в україн-
ському політичному житті, але в 1930-ті рр. здобув вели-
чезний вплив на мислення молодшого покоління. Прав-
да, український інтегральний націоналізм, на відміну
від німецького нацизму чи польського клерикального
націоналізму, на думку дослідника, ніколи не робив
першорядною метою антисемітизм; своїм основним
ворогом він уважав Росію та Польщу. Однак націоналіс-
тичні заяви й публікації рясніли згадками про євреїв і
антисемітськими шпильками [3].

Участь євреїв у політиці ОУН розглядає і львівський
історик Я. Грицак, на думку якого, антисемітизм не
завжди виступає у відвертій формі; часом дорогу йому
торували політичні програми і заяви, які безпосередньо
не ставили собі такої мети. У прийнятих на II (Краківсь-
кому) Великому зборі ОУН-б (квітень 1941 р.) програм-
них постановах засуджувалися антиєврейські погроми,
оскільки вони відвертали увагу українців від справжньо-
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го ворога – більшовицького режиму. Хоча водночас
стверджувалося, що євреї є його найвідданішою опорою
й авангардом московського імперіалізму в Україні [4].

У свою чергу, А. Подольський зазначає, що на тери-
торії Західної України в підпіллі продовжував існувати
український національний рух, що носив антипольсь-
кий, антирадянський і до середини 1940-х рр. антиєврей-
ський характер. Дослідник також стверджує, що роль
євреїв в українському національному русі 1917 – 1920 рр.
почала піддаватися ревізії після вбивства С. Петлюри в
Парижі 1926 р. С. Шварцбардом як помста за жорстокі
погроми 1918 – 1919 рр. [5].

М. Гон, досліджуючи українсько-єврейські стосун-
ки означеного періоду, стверджує, що організатором
масштабних виступів на Волині, спрямованих проти
євреїв, виступала саме ОУН. Такий висновок він робить
на основі аналізу матеріалів суду, що відбувся в січні
1937 р. у Рівному та, згідно яких, близько двадцяти засуд-
жених за членство в ОУН, крім проведення “антидержав-
ної діяльності”, одночасно були обвинувачені “в
підпалах жидівських крамниць” [6].

Натомість історик М. Царинник вказує, що антиєв-
рейські упередження ОУН-б були і програмними, і
погромними. Націоналісти вважали, що євреїв треба
позбутися, а суперечки точилися тільки навколо того,
як досягти цієї мети [7].

Аналізуючи ідеологічні засади визвольного руху,
В. Вятрович стверджує, що ідеологія українських націона-
лістів не містила положень, які давали б підстави звинува-
чувати ОУН в антисемітизмі. У відновленій незалежній
державі євреям гарантувалися рівні громадянські права
та обов’язки. Керівництво визвольного руху намагалося
залучити євреїв до спільної боротьби. Крім цього, вчений
переконує, що ОУН не дозволила собі в ідейно-політичній
площині опуститися до антисемітизму [8].

О. Гогун та О. Вовк зазначають, що випадки участі
бандерівців в єврейських погромах були, але мова йде
про окремі інциденти, а не про планомірну участь у ге-
ноциді. Автори стверджують, що діяльність українських
повстанців була не чужою євреям – вихідцям з України,
для яких українська мова нерідко була другою, а
можливо і першою рідною мовою [9].

У той же час Є. Наконечний стверджує, що припи-
сування структурам ОУН організації у Львові єврейсь-
ких погромів є зловмисною вигадкою українофобів з
метою дискредитації української визвольної боротьби.
Аналізуючи постанову Другого великого збору ОУН,
вчений доходить висновку: згідно наведеної постанови,
чітко й ясно випливає, що ОУН завбачливо виступила
проти єврейських погромів. Більше того постанова
виразно застерігала не ототожнювати антисовєтизм з
антисемітизмом [10].

Отже, в сучасній українській історіографії немає єди-
ного погляду на проблему політики організацій україн-
ського національно-визвольного руху 1939 – 1945 рр.
щодо єврейського населення. Проблема антисемітизму
в ідеології ОУН залишається дискусійною та потребує
подальшого ґрунтовного дослідження.
___________________
1. Потічний П., Астер Г. Українсько-єврейські відносини:

теорія та практика // Голокост і Сучасність. Бюлетень
українського центру вивчення Голокосту. – 2003. – № 11
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://
www.holocaust.kiev.ua/bulletin/vip11.

2. Вятрович В. Ставлення ОУН до євреїв: формування
позиції на тлі катастрофи. – Львів, 2006 [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrcenter.com.

3. Лисяк-Рудницький І. Українські відповіді на єврейські
питання // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: у 2 т. – К.,
1994. – Т. 1.

4. Грицак Я. Українці в антиєврейських акціях у роки Другої
світової війни // Незалежний культурологічний часопис
“Ї”. – 1996. – № 8 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ji.lviv.ua.

5. Подольський А. Проблема колаборації в добу Голокосту
на теренах України та Латвії: спроба компаративного
підходу // Голокост і Сучасність...

6. Гон М. Українці та євреї Західної України другої половини
1930-х років: латентна війна // Сучасність. – 2003. – № 9.

7. Царинник М. Золочів мовчить // Критика. – 2005. –
№ 10. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.ukraine-poland.com.

8. Євреї в Українському Визвольному Русі / Прес-центр ЦДВР,
за повідомленням Прес-центру СБУ [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://upa.in.ua/book/?p=88

9. Гогун А., Вовк А. Евреи в борьбе за независимую Украину
// Корни. – 2005. – № 25 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://oun-upa.org.ua/gogun/pub07.html

10. Наконечний Є. Шоа у Львові. – Львів, 2006.

Ã. Ì. Ãîëèø, Ë. Ã. Ãîëèø

ÑÒÀÍ ÂÈÂ×ÅÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÞ
²ÑÒÎÐ²ÎÃÐÀÔ²ªÞ Ó×ÀÑÒ² ÍÅÏÎÂÍÎË²ÒÍ²Õ
ÃÐÎÌÀÄßÍ Ï²ÄÎÊÓÏÀÖ²ÉÍÎ¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Â ÐÀÄßÍÑÜÊÎÌÓ ÀÍÒÈÍÀÖÈÑÒÑÜÊÎÌÓ

ÐÓÑ² ÎÏÎÐÓ 1941 – 1944 ðð.

Наукове сьогодення характеризується виразною
іманентною потребою вітчизняної історичної науки в
постійному з’ясуванні стану осягнення минувшини. У
цьому зв’язку гносеологічно перспективним є звернен-
ня до історіографії становища неповнолітніх українців
у роки війни СРСР з нацистською Німеччиною. На особ-
ливу увагу, з огляду науково-виховного потенціалу, за-
слуговує проблема участі юних українців в антинацист-
ській боротьбі. Попри очевидну актуальність теми, вона
залишається не вивченою й у контексті її історіографіч-
ного наповнення. Відтак, метою цієї статті є аналіз істо-
ріографічного доробку вчених проблеми участі дітей і
підлітків підокупаційної України в антинацистському
русі Опору.

Наукові дослідження з окресленої проблематики
умовно можна поділити на два періоди: українсько-ра-
дянський (1940-і – 1991 рр.) і сучасний (1991 – 2011 рр.).
Перший період історіографії питань участі неповноліт-
ніх українців в антинацистській боротьбі, на нашу
думку, включає в себе три етапи: 1) від початку 1940 –
до середини 50-х рр.; 2) від середини 1950-х – до 1985 рр.;
3) 1985 – 1991 рр.

Уже 1943 р. з’явилися перші праці, присвячені тяж-
кому становищу цивільного населення підокупаційної
України, включаючи і його наймолодшу частину. Після
визволення східних областей України побачили світ
публікації, присвячені подвигу юних підпільників м. Крас-
нодона [1]. Це були невеликі за обсягом праці, які не
завжди відповідали стандартам наукової літератури,
мали риторичний стиль викладу, а їх автори подавали
подекуди недостовірні факти і неадекватні оцінки. Про-
те, немає підстав заперечувати наукову цінність цих пер-
вістків історіографії проблеми, адже завдяки їх синхрон-
ності досліджуваним подіям, вони забезпечували
оперативне акумулювання важливої інформації.

У створення літопису війни певний внесок зробили
українські журналісти та письменники. Численні нариси,
вміщені на сторінках тогочасної періодики, подають
переважно достовірну, хоча й заідеологізовану, картину
подій війни. Безпосередньо становищу юних громадян
у воєнні роки присвячено чимало публікацій у
комсомольській та піонерській пресі [2]. На наш погляд,
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нелогічно заперечувати важливу роль такої публіци-
стики у нагромадженні фактологічної бази проблеми,
що досліджується.

У перше повоєнне десятиріччя спостерігалася
значна активізація досліджень з історії війни, але їх
людський вимір, особливо дитячий, здебільшого, зали-
шався поза увагою науковців. Утім, реверанси в бік озна-
ченої проблематики спостерігалися і на цьому етапі.
Деякі факти сприяння з боку неповнолітніх громадян
діям винищувальних батальйонів в період оборонних
боїв 1941 – 1942 рр. знаходимо на сторінках дисертації
П. Балкового [3]. Міфологізовані сюжети про участь
дітей та підлітків у антинацистській боротьбі містять і
видання ЦК ВЛКСМ [4]. Першим же до питання героїзму
українських школярів у роки війни звернувся Ф. Лисен-
ко [5]. Однак усі тогочасні публікації мали вади
радянської методології, основою якої був жорсткий
ідеологічний прес та безальтернативність.

Досить плідним у вивченні питань історії німецько-
радянської війни був наступний етап (до середини
1980-х рр.). У цей час, за підрахунками В. Стецкевича,
вийшло 70 % радянської наукової продукції з воєнної
тематики [6, 641]. Насамперед заслуговують на увагу
фундаментальні видання, які побачили світ у 1960 –
80-х рр. [7 – 9].

Так, вивчаючи розгортання патріотичних рухів,
деякі дослідники відводили у своїх працях, хоча й скром-
не, місце представникам підростаючого покоління. Так,
П. Балковий навів окремі приклади допомоги неповно-
літніх формуванням народного ополчення [10]. У свою
чергу, досліджуючи роль комсомольців у розгортанні
патріотичних рухів на початковому етапі війни, О. Перехрест
звернувся до окремих фактів життя підлітків тієї доби,
щоправда, подаючи цей матеріал як додатковий та ілю-
стративний [11]. Глибиною аналізу проблем становища
і життєдіяльності різноманітних верств цивільного насе-
лення періоду війни відзначається монографія М. Кова-
ля. Він висвітлив і окремі сюжети залучення неповноліт-
ніх громадян до патріотичних рухів через юнацькі
комуністичні структури [12].

В окремих дослідженнях простежується звернення
до фактів участі неповнолітніх у різноманітних формах
руху Опору. Досить ґрунтовно охарактеризував бороть-
бу молоді України з окупантами П. Тронько [13]. Участь
юних українців у спротиві нацистам згадується також у
працях М. Гриценко, В. Кульпинського, В. Кучера [14]
та ін. Фрагментарна інформація про неповнолітніх у
партизанських формуваннях та підпільних осередках
України подана у монографії М. Трущенка, присвяченій
подвигам комсомольців у роки війни [15]. До сприяння
радянським військам з боку неповнолітніх під час
Корсунь-Шевченківської битви звертався у своїй праці
В. Сергієнко [16].

Окремо слід згадати збірник „Діти-герої”, який
витримав чотири видання і певний час був важливою
складовою методичної бази військово-патріотичного
виховання підростаючого покоління у СРСР [17].
Фактично це перше спеціальне видання, присвячене
юним учасникам руху Опору. Позитивними рисами
книги є солідна фактографічна база, охоплення значного
кола персоналій, належна ілюстративність. З іншого
боку, матеріали видання добиралися відповідним
чином, залишаючи осторонь ідеологічно «невиграшні»
сюжети. Як і у всій тогочасній науковій літературі, в
ньому переважає мажорна тональність, приглушується
трагічність доби, домінує ідея багатоступеневого
керівництва комуністичної партії у справі мобілізації
підростаючого покоління на боротьбу з ворогом, міфо-
логізуються окремі події. У такому контексті написана і

брошура, присвячена подвигам юних киян в роки війни
[18]. Отже, на цьому етапі вже з’являються дослідження,
спеціально присвячені трагедії та героїзму представників
підростаючого покоління періоду Другої світової війни.

Третій етап радянської історіографії історії Другої
світової війни, початок якому дала горбачовська „пере-
будова”, не приніс суттєвих трансформацій у царині
методологічних пошуків. Відтак, праці другої половини
1980-х рр. містять рудименти попередніх заідеологізова-
них стереотипів. Однак саме в цей час була підготовлена
необхідна методологічна, світоглядна та певною мірою
фактографічна бази для наступних змін.

Підсумовуючи радянський період вивчення проб-
леми участі неповнолітніх громадян у антинацистській
боротьбі, слід наголосити на тому, що вона досліджува-
лася лише на дотичному рівні й, по-суті, жоден із науков-
ців не визначив її предметом окремого дослідження. На
зміст та якість досліджень негативно впливали жорсткий
прес партійного контролю за творчістю істориків та без-
роздільне панування марксистсько-ленінської методо-
логії з її недооцінкою людського виміру історії. До того
ж історія війни була значною мірою зретушована і
глорифікована, оскільки результати наукових досліджень
мали цілком узгоджуватися з ідеологічною доктриною.

Розпад СРСР і проголошення незалежності України
започаткували сучасний історіографічний період. Так,
переглянувши власні погляди, визнаний лідер воєнних
істориків М. Коваль низкою новаторських праць озброїв
українську науку новими орієнтирами [19]. Утверджен-
ню модерних методологічних підходів у вивченні історії
війни, зокрема принципів україноцентризму та гумані-
зму, істотно посприяли праці О. Лисенка [20], які відзна-
чаються глибиною аналізу та переконливістю концепту-
альних узагальнень. Вагомим здобутком стала і фунда-
ментальна праця „Безсмертя. Книга Пам’яті України”
[21], яка містить і окремі свідчення стосовно участі
неповнолітніх у антинацистському русі Опору.

Одним із перших у сучасній історіографії питання
про виокремлення історії дитинства із загальноісторич-
ного контексту поставив М. Гон [22]. На початку ХХІ ст.
з’явилися і спеціальні наукові праці, присвячені аналізу
місця неповнолітніх українців у розгортанні боротьби
цивільного населення підокупаційної України проти
гітлерівських загарбників [23]. Відрадно, що й у новіт-
ньому академічному виданні з історії Другої світової
війни знайшлося місце для розділу, присвяченого ста-
новищу неповнолітніх українців загалом і їхній участі в
русі Опору зокрема [24]. Вивчення «дитячого» сегменту
воєнної проблематики продовжується, що засвідчує дисе-
ртація Я. Овчинникової [25], де один із підрозділів при-
свячено юним учасникам народного спротиву окупантам.

Отже, незважаючи на накопичення певного фактич-
ного матеріалу дослідниками різних поколінь, проблема
життєдіяльності неповнолітніх громадян у воєнні роки
залишається недостатньо вивченою. Враховуючи фак-
тичний стан історіографії окресленої проблеми, варто
визнати її доволі перспективною в межах розвитку
сучасної української історичної науки.
___________________
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ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÃÎËÎÄ Â
ÍÎÂÅÉØÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈßÕ ÈÑÒÎÐÈÊÎÂ

(ÊÎÍÅÖ 1980-õ – 2000-å ãã.)

Голод 1946 – 1947 гг. – государственная политика
или последствия засухи? Эта дискуссия между истори-
ками началась еще в 1990-е гг. и продолжается до сегодня-
шнего дня. Одни историки делают акцент на природных
(засуха) и объективных (послевоенная разруха и нищета
деревни) причинах голода, другие возлагают ответствен-
ность на государство, которое своей экономической и
внешней политикой усугубляло вышеназванные фак-
торы, способствовало расширению масштабов голода,
снижению рождаемости в стране.

 Послевоенный голод почти не освещался в советс-
кой историографии. Это объясняется тем, что в Советс-
ком Союзе не было условий и возможностей для объек-
тивного исследования причин, масштабов и последст-
вий голода для страны, т.к. документы оказались недос-
тупны историкам. Завеса секретности была настолько
плотной, что писать и говорить о нем запрещалось. В
отечественной литературе робкое упоминание о голоде
было сделано в 4 томе коллективного труда по истории
крестьянства в 1988 г. [1, 182 – 183]. Ограниченность
информации создавала иллюзию сравнительно легкого
преодоления последствий засухи, неурожая и после-
военной продразверстки.

Первые научные работы по теме, включая публика-
ции ранее секретных архивных документов, относятся
к началу 1990-х гг. В Молдавии и Украине, где было наи-
большее число жертв, раньше приступили к изучению
послевоенного голода. Брошюра Б. Бомешко о голоде
1946 – 1947 гг. в Молдавии, построенная на неизвестных
ранее фактах, удивляла фиксацией сохранившихся по-
дробностей. Дополнительный свет в освещение про-
блемы голода в республике проливает сборник доку-
ментов, составленный и прокомментированный В. Пас-
сатом [2]. Украинские демографы А. Перковский и С. Пи-
рожков обнаружили в архивах сведения по естественно-
му движению населения Украинской ССР в 1940-е гг.,
свидетельствующие почти о двойном снижении коэф-
фициента «жизненности» в 1947 г. [3, 22 – 23]. И. Мако-
вейчук и Ю. Пилявец в своей статье, опубликованной в
1990 г. в том же журнале, со ссылкой на источники
изложили причины голода в Украине [4].

Статья И. Волкова являлась одной из первых работ,
посвященных послевоенному голоду в СССР, в которой
автор выдвинул как главные причины голода последст-
вия войны и засуху 1946 г. [5, 3 – 19]. В 1992 г. В. Попов
опубликовал рассекреченные документы по периоду
1946 – 1947 гг. на материалах республик, краев и областей
России. Среди них были документы и по голоду [6, 37 –
60]. Проблема серьезно рассматривалась в монографии
В. Зимы [7]. Основу его трудов составили неопубликова-
нные архивные документы, которые были рассекречены
в конце 1980 – начале 90-х гг. В его статьях и монографии
показаны причины, масштабы, тяжесть бедствия,
охватившего не только области, пострадавшие от засухи,
но и отразившегося на всей территории страны. В книге
В. Зимы показано, что голод 1946 – 1947 гг., в отличие от
подобных бедствий 1921 – 1922 и 1932 – 1933 гг. охватил
не только деревню, но и город. С 1946 по 1948 г. от голода
и вызванных им болезней, по примерным подсчетам
В. Зимы, погибли около 2 млн. человек, в основном
крестьян. По данным историка В. Попова, прямые поте-
ри от голода 1947 г. составили 770,7 тыс. человек. Именно
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такую цифру превышения количества смертей в 1947 г., в
сравнении с предшествующим 1946 г., зафиксировали
органы ЗАГС. В 1948 г. количество зарегистрированных
смертей по СССР снизилось на 694,2 тыс. человек, в
сравнении с 1947 г. [8, 72]. В. Зима приходит к выводу,
что голод был следствием трех главнейших причин: пос-
левоенных трудностей, засухи 1946 г., политики продраз-
верстки в отношении колхозов и совхозов и запоздалой,
неэффективной помощи голодающим. Это дает право
называть голод рукотворным, т.е. произошедшим по
вине правящих структур всех уровней [9, 12].

Однако И. Волков считает, что В. Зима недооцени-
вает роль природного фактора в трагедии засухи [10,
116]. В ряде других исследований показано, что засуха
1946 г. была одной из наижесточайших в ХХ в. И. Волков
пишет, что по силе и масштабам охвата территории
засуха 1946 г. была больше, чем в 1921 г., и напоминала
засуху 1891 г. В засушливом 1921 г. за май-июнь выпало
в два раза больше осадков, чем в 1946 г. [5].

Некоторыми историками в последнее время утвер-
ждается, что правительство располагало достаточными
возможностями для того, чтобы не допустить или хотя
бы серьезно ослабить остроту голода, использовав
часть государственного зернового резерва, расходова-
ния которого «с маниакальной» настойчивостью не
допускал Сталин [11, 90]. В. Попов считает, что «отнюдь
не погодные условия унесли жизни сотен людей. Вина
эта в большей степени лежит на властях, не позаботив-
шихся вовремя о продовольственном обеспечении на-
селения голодающих районов» [8, 73]. Историки А. Да-
нилов и А. Пыжиков отмечают, что положение дел в де-
ревне не являлось для властей секретом, об этом кре-
стьяне регулярно информировали вышестоящие инста-
нции в своих жалобах и письмах. В подавляющем боль-
шинстве случаев просьбы населения оставались без от-
вета. Данный факт говорит о том, что интересы кресть-
янства и правящей верхушки не только не пересекались,
но были прямо противоположными. Справедливость
подобного вывода подтверждает и государственная
политика в области налогообложения [12, 134 – 135].

Несомненно, ослаблению остроты голода способст-
вовало бы недопущение осуществленного правительст-
вом СССР в 1946 г. экспорта продовольствия. Впервые
И. Волков поднял вопрос об оказании продовольствен-
ной помощи странам Восточной Европы. Он приводит
данные, что в целом экспорт зерна из СССР в 1946 г.
составил 1,7 млн. т, или 10% всего заготовленного в том
году. Он подчеркивает, что такую щедрость за счет голо-
дающего населения собственной страны сейчас трудно
оценить [5, 3 – 9]. За 1946 – 1950 гг. из страны на экспорт
ушло около 10 млн. т зерна, чего вполне хватило бы,
чтобы избавить от голода миллионы собственных граж-
дан, считает В. Попов. Он пишет, что «однако у советс-
кого государства на первом месте были не заботы о
нуждах населения Советского Союза, а расчеты на
расширение сферы советского влияния» [13, 58; 11, 90].

Р. Хисамутдинова в своей монографии, рассматри-
вая осуществление аграрной политики государства на
Урале в послевоенные годы, наряду с другими пробле-
мами, рассматривает вопросы засухи и голода 1946 –
1947 гг. в регионе. Она отмечает, что власти, стремясь
не допустить сокращения государственного резерва
хлеба, пошли по пути организации дополнительных
хлебозаготовок, когда колхозы и совхозы в порядке
обязательной разверстки уже после выполнения плана
сдачи хлеба получили так называемую надбавку к плану.
Автор пишет, что если для областей, охваченных засу-
хой, планы хлебозаготовок были уменьшены, то с обла-
стей вне засухи наоборот был установлен дополнитель-

ный план хлебозаготовок. Был составлен список 37 обла-
стей, краев и республик, которые, как считало правитель-
ство, имеют возможность досрочно выполнить государ-
ственный план хлебопоставок и сдать зерно сверх плана,
в их числе оказались все 7 областей и автономных рес-
публик Урала. За счет сверхплановой сдачи зерна этими
областями, краями и республиками правительство рас-
считывало получить еще 36 180 тыс. пудов хлеба. Боль-
ше всех должны были сдать Казахстан – 9 млн. пудов,
Алтайский край – 8 млн. пудов и Новосибирская
область – 2,5 млн. пудов. Челябинская область и Башки-
рия должны были сдать сверх плана по 1 млн. пудов,
Курганская, Молотовская, Свердловская и Чкаловская
области – по 500 тыс. пудов, Удмуртия – 200 тыс. пудов.
Вскоре Башкирия взяла обязательства сверх плана сдать
1 млн. 136 тыс. пудов хлеба, Курганская область – 1 млн.
пудов хлеба. Алтайский край сдал сверх плана, вместо
6, – 10,4 млн. пудов [14, 214 – 215].

Вследствие этого, отмечает Р. Хисамутдинова, в 1946 г.
в Чкаловской области почти 2/3 колхозов, в Башкирии
более половины колхозов, в Удмуртии 46,4% и в Челя-
бинской области 41,8% не выдали хлеб на трудодни или
выдали его до 300 г. В среднем по стране в 1946 г. было
распределено на один трудодень 0,52 кг (а фактически
выдано меньше), в Молотовской – 0,7 кг, БАССР – 0,618
кг, Удмуртии – 0,460 кг, Челябинской – 0,4 кг, Чкаловской
– 0,300 кг, Курганской – 0,154 кг. Это привело к тому, что
люди стали голодать [14, 236 – 238]. Автор доказывает,
что последствия страшной засухи 1946 г., усиленные
продразверсткой, привели к голоду 1946 – 1947 гг. на
Урале, особенно в южных областях, всплеску заболева-
ний септической ангиной, дистрофии, истощения и бо-
лезней желудочно-кишечного тракта. По состоянию на
1 мая 1946 г. в Башкирии насчитывалось остро нуждаю-
щихся 125 354 человека, дистрофиков 11468, обследова-
но на лейкопению (подозрение на септическую ангину)
12 645 человек. Всего 149 467 человек, или 7,7% сельс-
кого населения республики [14, 482]. К сожалению,
архивные данные не все рассекречены, поэтому трудно
установить насколько возросла численность голодаю-
щего населения той же Башкирии после неурожая. В
1946 – 1947 гг. в Курганской области произошел всплеск
преступности, которая выросла в 1,5 – 2 раза, в том чис-
ле хищения соцсобственности – в 1,8 раза, личной собст-
венности – в 2,1 раза, спекуляции – в 2 раза [14, 486].

Историк В. Кондрашин, сравнивая три советских
голода (1921 – 1922, 1932 – 1933 и 1946 – 1947 гг.), приходит
к выводу, что «голод 1946 – 1947 годов, несмотря на
свои масштабы, все же существенно отличался от пред-
шествующего великого голода начала тридцатых. Преж-
де всего потому, что он разыгрался в стране, победив-
шей во второй мировой войне, разыгрался тогда, когда
сталинская модель экономики и государственной власти
уже утвердилась и более всего нуждалась в стабильнос-
ти. Поэтому он не мог быть, как в 1932 – 1933 гг., органи-
зованным голодом». По его мнению, «главной причи-
ной голода были последствия войны и засухи», т.е. в
своих рассуждениях о причинах голода он придержи-
вается взглядов И. Волкова [15, 298 – 312].
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ß. À. Ôåäîðåíêî

ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÄÓÕÎÂÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÑÅËÀ ÑÅÐÅÄÈÍÈ

1950-õ ðð.: ²ÑÒÎÐ²ÎÃÐÀÔ²ß ÏÐÎÁËÅÌÈ

Проблеми історичного розвитку, а надто культурно-
духовне життя українського села періоду хрущовської
«відлиги» давно приваблювали багатьох дослідників.
Сучасна історіографія містить десятки монографій і
дисертацій, які висвітлюють ключові проблеми цього
питання, а отже, налічує досить велику кількість літера-
тури, яка, проте, є надто неоднорідною і потребує певної
систематизації. Причому праці, присвячені аналізу істо-
ріографічного аспекту культурно-духовного життя ук-
раїнського села середини 1950-х рр. практично відсутні.
Однак без різностороннього наукового аналізу немож-
ливо повноцінно висвітлити означену проблематику.

Історіографію робіт, які так чи інакше торкаються
тематики цього дослідження можна поділити на
радянську (початок 1950 – кінець 80-х рр.) та сучасну
(1991 – 2000-ні рр.). У радянському періоді нами вио-
кремлено три підперіоди: 1953 – 1964 рр.; друга половина
1960 – середина 80-х рр.; друга половина 1980-х – 1991 рр.
Відтак, метою статті є загальний огляд історичних праць
у межах вказаних періодів.

Радянська історіографія в цілому є достатньо широ-
кою. Однак, в умовах тогочасної партійно-бюрокра-
тичної дійсності, висвітлення культурного життя в Укра-
їні, особливо в сільській місцевості, страждало від відвер-
тої тенденційності. Публікації радянських науковців,
присвячені культурному процесу періоду «відлиги» в
українському селі, перебували під жорстким контролем
партійного апарату і носили здебільшого агітаційно-
пропагандистський характер.

З ініціативи, а власне за завданням партійних орга-
нів, інтенсивно випускалася література, в якій робився
наголос щодо важливості політичної пропаганди та
агітації в роботі сільських закладів культури й освіти. У
1964 р. Політвидавом України видано працю «Опорні
пункти партійних організацій», в якій вся діяльність
клубних закладів розглядалась крізь призму радянської
ідеології [1]. Під таким же кутом зору висвітлювала

роботу клубних закладів і Л. Кривоносова [2]. Це зму-
шує, при зверненні до вказаних та подібних робіт, вноси-
ти суттєві корекції, критично ставитись навіть до суто
фактологічних матеріалів, викладених в них.

У середині 1950 – на початку 60-х рр. масово почала
виходити інформативно-методична література у вигляді
окремих видань, що вміщували різнопланові статті, при-
свячені пошуку шляхів поліпшення роботи клубів та
будинків культури – невід’ємних атрибутів культурно-
духовного життя українських селян: «Доходить до каж-
дого» [3], «Приходите в наш клуб» [4], «Каким мы хотим
видеть свой клуб» [5] тощо. Ці збірники містять багато
відомостей про в цілому прогресивні новації загально-
гуманістичного характеру щодо естетичного оформ-
лення тогочасних культурних установ та нові тенденції
щодо змісту їх роботи серед населення.

У цей час з’явилися роботи, присвячені окремим
сферам культурного життя, зокрема мистецтву. Значний
внесок у дослідження духовної культури села зробили
М. Долінська [6] та Б. Бутник-Сіверський [7], які на
великому масиві джерел намагались висвітлити духовне
життя українського народу. Так, М. Долінська уклала
довідник, до якого увійшли імена усіх відомих тогочас-
них митців – учасників обласних, республіканських,
союзних, міжнародних виставок, левову частку яких
складали жителі українських сіл. Не менш інформатив-
ною для вивчення змісту мистецького життя сільської
місцевості є праця Б. Бутник-Сіверського, в якій подаєть-
ся стан справ в усіх видах тогочасного народного мисте-
цтва України: вишивці, килимарстві, гончарстві, керамі-
чній скульптурі, станковій графіці. До того ж він дослідив
локальні особливості кожного із видів мистецтва у різних
регіонах УРСР.

На початку 1960-х рр. стрімко почав набирати при-
скорення процес штучної заміни народних традицій ра-
дянськими. Саме тому в цей час було опубліковано бага-
то досліджень, присвячених цій темі, зокрема, Т. Гірни-
ка [8] та О. Кувеньової [9]. Робота першого акцентувала
увагу на трансформації народних традицій та звичаїв у
суто радянську форму обрядовості і функціонування
їх у сільській місцевості. Аналіз цих публікацій дає під-
стави твердити, що у період «відлиги» не було проведено
комплексного дослідження культурно-духовного життя
тогочасного українського села. Більшість праць були
вузькопрофільними і лише у загальних рисах характери-
зували основні сфери багатогранної сільської культури:
освіту, заклади культури, мистецтво, звичаї. Використо-
вуючи роботи кінця 1950 – 60-х рр. слід критично аналізу-
вати їх зміст. Це однак не применшує їхню інформативну
цінність, яка полягає в яскравому відображенні живих
картин тогочасного культурного життя села.

У другій половині 1960 – середині 80-х рр. серед
наукових студій переважали теми, котрі стосувалися
лише внеску партійного керівництва у розвиток духов-
но-культурної сфери українського селянства. Такий різ-
кий контраст із попереднім історіографічним періодом
був зумовлений змінами у політичному керівництві
СРСР, поверненням до неосталінізму.

Здебільшого, праці науковців цього часу давали
характеристику значним, на думку авторів, культурним
перетворенням, здійсненим під керівництвом КПРС.
Багато публікацій було пов’язано з УРСР. Про позитивні
зміни в сфері культури республіки йшлось в монографії
О. Альтерович [10], який у загальних рисах описав куль-
турні процеси, що відбувались у Радянській Україні, в
тому числі й 1953 – 1964 рр.

Структура сільського населення, характер відмін-
ностей міста від села, перспективи розвитку культурної
сфери на селі – ці та інші питання стали об’єктом науко-
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вого вивчення Ю. Арутюняна [11]. У працях П. Великого
[12], Т. Кудриної [13], А. Воронцова [14] проаналізовані
особливості культурно-духовного життя села. Однак, ав-
тори відобразили лише досягнення радянського керівни-
цтва у культурно-духовній сфері українського села. Зміст
цих робіт позначений впливом ідеологічної кон’юнктури.

Одним із чітко визначених ідеологією напрямів нау-
кового пошуку кінця 1960 – початку 70-х рр. стало висвіт-
лення питань, пов’язаних із політико-ідеологічною робо-
тою на селі. Тому не дивно, що багато науковців намага-
лись розглянути їх у своїх дослідженнях. Так, С. Канавен-
ко [15] присвятив своє дослідження показу змісту і роз-
витку ідеологічної роботи на Україні, починаючи із сере-
дини 1950-х рр. На основі великої кількості фактологіч-
ного і статистичного матеріалів, зібраних у різних регіо-
нах України, він проаналізував розвиток системи пар-
тійної освіти і її вплив на політичну свідомість суспільства
та формування світогляду радянської людини, в тому
числі селянства, значне місце приділив опису основних
напрямів науково-атеїстичної роботи серед різнома-
нітних груп населення.

У другій половині 1960 – на початку 70-х рр.
з’явилося декілька праць, присвячених змінам матеріа-
льної культури і побуту в сільській місцевості. Серед
науковців, які працювали над цією проблемою, варто
назвати О. Гаврилюка [16], О. Кравця [17], В. Келембе-
тову [18]. Так, перу О. Кравця належить оригінальний
історико-етнографічний опис, в якому охарактеризова-
но сільський побут середини 1950 – початку 60-х рр.
Робота В. Келембетової містить важливі факти про
тогочасне харчування сільського населення.

Історіографічний процес другої половини 1980-х –
1991 рр. щодо вивчення культурно-духовного життя
українського села періоду хрущовської «відлиги» позна-
чений впливом процесів перебудови та «гласності».
Наприкінці 1980-х рр. опубліковано колективну
монографію П. Панченка та В. Чишка [19], в якій
охарактеризовано шлях українського села до науково-
технічного прогресу, досягнення і прорахунки 1960 –
80-х рр. У роботі містяться відомості про кадрову ситуа-
цію в українських селах періоду «відлиги». Історики
чітко сформулювали причини, які зумовили дефіцит
спеціалістів у сільській місцевості та гальмували куль-
турно-духовний розвиток села.

Сучасний етап розвитку історіографічної науки в
України характеризується підвищеним інтересом нау-
ковців до аграрної історії України. Так, з історико-філо-
софської позиції категорія селянства представлена у
роботах В. Нечитайла [20]. Вчений довів, що, опираю-
чись на поняття духовності, моральні норми, національ-
не виховання, українське селянство змогло зберегти свої
духовні цінності, вікові традиції, культуру. Визначальну
рису способу життя селянства, яка полягає у господа-
рюванні, всебічно розглянув А. Гордон [21]. Він увів у
науковий обіг нове поняття «землеробська творчість»,
яким позначив внутрішнє ставлення селян до найсвяті-
шого для них скарбу – землі.

Питання, присвячені розвитку матеріальної та
духовної культури українського села періоду «відлиги»
знайшли відображення у багатьох працях сучасних
українських істориків. Соціально-побутові умови життя
населення у контексті динаміки розвитку сільської
побутової інфраструктури змістовно проаналізував
І. Рибак [22], дослідивши ситуацію, що склалась у соціа-
льно-побутовій сфері сільської місцевості періоду «від-
лиги». Наповнена багатими статистичними даними,
робота подає проблему в динаміці і не втратила наукову
цінність дотепер. Широке коло соціальних проблем ук-
раїнського села 1953 – 1964 рр. висвітлено в монографії

Л. Ковпак [23], яка на базі широкого фактичного мате-
ріалу проаналізувала зміст і напрями соціальної політи-
ки радянської влади, її вплив на життя українського се-
лянства другої половини ХХ ст., спеціально зупинив-
шись і на періоді «відлиги».

Період хрущовських реформ, початок реабілітацій-
них процесів, період протиріч і змін в житті українського
села, його культурного розвитку цікавив багатьох вітчиз-
няних істориків, зокрема В. Барана [25], М. Ільницького
[26], Г. Кривчика [27], які дослідили ряд важливих аспектів
цієї проблеми. Вчені, виходячи з нових світоглядних
позицій, використовуючи сучасні методи дослідження
та раніше не відомі архівні джерела, глибоко і об’єктивно
розглядають складні процеси лібералізації суспільства,
а також вплив політики держави на духовний світ
українського селянства і розвиток культурного життя в
50 – 60-х рр. ХХ ст.

Таким чином, можна стверджувати, що науковцями
створено ряд праць, в яких досліджено питання,
пов’язані з культурно-просвітницькою, освітньою
роботою клубів, будинків культури, шкіл, соціальним
становищем та побутом селян. Водночас малодослід-
женими залиши-лись такі складові розвитку сільської
культури, як робота бібліотек, кіномережі та релігійно-
духовне життя на селі в 1953 – 1964 рр. Тому історію
культурно-духовного розвитку українського села цього
періоду безсумнівно необхідно ґрунтовно продовжу-
вати вивчати.
___________________
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Ó 1945 – 1991 ðð.

Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю
історіографічного осмислення доробку української
болгаристики у вказаний період, зважаючи на її значний
обсяг. Ця проблема є важливою ланкою у вивченні ста-
новлення та розвитку вітчизняної болгаристики і славіс-
тики. Тема в останні роки не була предметом спеціаль-
ного дослідження. Окремі її аспекти порушувались у
1960 – на початку 80-х рр. ХХ ст. П. Калениченком [1],
В. Павленко [2], В. Чорнієм [3], П. Соханем [4] та іншими
вченими. Проте, перелічені автори не мали можливості
цілком осягнути досліджуваний нами період, а відтак,
існує необхідність зробити це зараз.

Об’єктом вивчення є українська історична болгари-
стика 1945 – 1991 рр., а предметом – її тематичні
пріоритети. Ставиться мета визначити наукову «нішу»
української історичної болгаристики, з’ясувати її досяг-
нення у дослідженні окремих проблем історії Болгарії.
Обсяг статті не дозволяє назвати всі праці українських
істориків-болгаристів зазначеного періоду, що змушує
нас зосередитися, передусім, на розгляді дисертацій та
монографій, які були своєрідним маркером наукових
пріоритетів у цій сфері.

Болгаристика в УРСР була невід’ємною частиною
радянської болгаристики, проте мала певні особливості.
П. Сохань справедливо відзначає, що у повоєнний період
її здобутки стали найвагомішими після праць московсь-
ких та ленінградських колег. Окрім традиційних центрів
її вивчення (Київ, Харків, Одеса, Львів), з’явилися нові
(Донецьк, Рівне, Полтава, Луцьк, Дніпропетровськ,
Сімферополь). Згідно з підрахунками вченого, за період
1945 – 1975 рр. в Україні були захищені 52 дисертації з
історичної болгаристики та опубліковано 587 наукових
робіт [4, 113].

Одна з особливостей української історичної болга-
ристики виявилася у розподілі тематики досліджень за
хронологічними періодами. І. Калоєва, проаналізував-
ши тематику праць з історії Болгарії, виданих у СРСР
впродовж 1945 – 1980 рр., дійшла висновку, що більшість
з них присвячені так званому періоду «капіталізму»
(1878 – 1944 рр.). Дослідження періоду «феодалізму»
(до 1878 р.) та періоду «соціалізму» (після 1944 р.), яких
налічувалося майже порівну, помітно відставали. Най-
менше були представлені стародавня історія Болгарії та
проблеми етногенезу болгар [5, 158].

В Україні була дещо інша картина. Для коректності
порівняння візьмемо дані 1945 – 1980 рр., згідно з якими,
майже порівну представлені періоди 1878 – 1944 рр. та
після 1944 р., а кількість праць, присвячених періоду до
1878 р., значно відстає (причому вони переважно сто-
суються 60 –70-х рр. ХІХ ст., а робіт з історії середньовіч-
ної Болгарії взагалі дуже мало). Якщо ж врахувати праці,
створені за період 1945 – 1991 рр., то на перше місце
впевнено виходить «соціалістична» тематика. Іншою
специфікою української історичної болгаристики була
наявність праць з історії українсько-болгарських зв’язків
(щоправда, подібна риса притаманна й деяким іншим
республікам колишнього СРСР, наприклад, у Білорусі

досліджувалися білорусько-болгарські зв’язки, у
Вірменії – вірменсько-болгарські тощо).

Протягом досліджуваного періоду тематичні пріо-
ритети українських болгаристів змінювалися. У другій
половині 40 – першій половині 50-х рр. ХХ ст. перева-
жали праці, присвячені міжнародному становищу Бол-
гарії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Серед них можна назвати
дисертації С. Сідельнікова [6], О. Бейліса [7], А. Марти-
ненка [8]. Участь Болгарії у Балканській війні 1912 р.
досліджував В. Жебокрицький [9].

У другій половині 1950 – першій половині 60-х рр.
на перший план вийшли дослідження національно-
визвольної боротьби болгарського народу проти осман-
ського панування. Тут слід згадати передусім праці
С. Сідельнікова, присвячені постаті Г. Раковського [10]
та діяльності Болгарського центрального революційного
комітету [11], дисертації В. Чорнія та М. Подлєсного, у
яких досліджується Квітневе повстання 1876 р. Пізніше
праця В. Чорнія була видана у вигляді монографії [12].

З середини 1960-х рр. в українській болгаристиці
з’являються нові пріоритети – вивчення соціалістичних
перетворень у Народній Республіці Болгарії та російсь-
ко-радянсько-українських зв’язків із Болгарією. Ці теми
розроблялися й у попередні роки, але тепер стають ос-
новними. Роль Вітчизняного Фронту у встановленні ре-
жиму «народної демократії» в Болгарії дослідив А. Копи-
лов [13], соціально-економічні процеси були відображе-
ні у працях А. Чернія [14], В. Голуба [15], розвитку
культури присвячені праці Г. Попова [16], діяльність
молодіжних організацій розкрили М. Дізанова [17] та
С. Копилов [18].

Тема радянсько-болгарської співпраці виявилася
особливо популярною: наукова та культурна співпраця
була досліджена Л. Пашковським [19], К. Бахмат [20],
В. Бойком [21], Н. Мухіною [22], С. Страшнюком [23] та
Н. Самойленко [24], економічна – Е. Міщенко [25], А. Ту-
маковим [26], співробітництво громадських організацій
дослідив М. Туривненко [27], міжпартійні зв’язки КПРС
та БКП – М. Дихан [28] та ін.

Низку праць присвячено дослідженню історичних
зв’язків українського і болгарського народів та участі
населення й громадських організацій Української РСР у
радянсько-болгарському співробітництві. Серед них,
передусім, слід відзначити монографії П. Соханя [29 –
31]. В. Жук дослідила українсько-болгарські зв’язки 60
– 70-х рр. ХІХ ст. [32] та зв’язки Полтавщини із Болгарією
(у співавторстві із М. Кушнір) [33], В. Павленко вивчила
українсько-болгарські зв’язки у 20 - 30-ті рр. ХХ ст. [34],
Т. Полещук – у 1878 – 1914 рр. [35]. М. Станчев розглянув
участь комсомольських організацій України у радянсь-
ко-болгарському співробітництві 1959 – 1971 рр. [36]

Окрім названих тем, у 1945 – 1991 рр. українськими
болгаристами активно розроблялися й інші. Зокрема,
вплив Жовтневої революції на революційний рух в
Болгарії розглянули П. Рущенко [37], П. Сохань [38],
Г. Чернявський [39], М. Каністратенко [40]. Визволення
Болгарії від фашизму досліджували І. Ганевич [41],
М. Туривненко [42] та ін. Історія болгарського населення
в Україні знайшла відображення у працях А. Бачинсько-
го [43] та М. Дихана [44].

Таким чином, українська історична болгаристика
досліджуваного періоду, розвиваючись у рамках радян-
ської історичної болгаристики, мала свої особливості.
Її відрізняла, по-перше, незначна увага до стародавньої
та середньовічної історії Болгарії, і, навпаки, підвищена
увага, порівняно із загальносоюзним показником, до
проблем історії «соціалістичної» Болгарії та радянсько-
болгарських зв’язків. По-друге, науковці УРСР у цій
галузі спеціалізувалися на вивченні українсько-
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болгарських зв’язків. По-третє, протягом досліджувано-
го періоду тематичні пріоритети зазнавали змін: у другій
половині 40 – першій половині 50-х років ХХ ст. перева-
жали праці, присвячені міжнародному становищу Бол-
гарії кінця ХІХ – початку ХХ ст., у другій половині 1950
– першій половині 60-х рр. спостерігаємо активізацію
дослідження національно-визвольної боротьби болгар-
ського народу проти османського панування, з середини
1960-х рр. на перший план виходить вивчення соціаліс-
тичних перетворень у Народній Республіці Болгарії та
російсько-радянсько-українських зв’язків із Болгарією.
___________________
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Þ. Ï. Ïðèñÿæíþê

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ ÂÏËÈÂ ÍÀ ÌÎÄÅÐÍÅ
ÏÐÎÁÓÄÆÅÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÑÒÂÀ
Ó ÑÓ×ÀÑÍ²É ²ÑÒÎÐ²ÎÃÐÀÔ²¯

Хронологічні рамки цієї розвідки дещо “розмиті”,
бо охоплюють складний і суперечливий процес форму-
вання української модерної спільноти. Він же, як відомо,
є проблемою дискусійною – історики не знаходять
спільного знаменника навіть у вимірі століть. Утім,
беручи до уваги усталену на сьогодні традицію історіо-
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писання, зазначимо, що формально йдеться про “довге”
ХІХ століття.

Претензія на повноту пропонованого аналізу є хіба
що гіпотетичною, адже, поточнимо, варто було б про-
стежити трансформацію низки чинників: релігійних ві-
рувань, історичної пам’яті, мови, формування про-
шарку інтелігенції, ба ширше – інтелектуального сус-
пільства. Одним словом, увесь той латентний світ, який
містить безкінечно розмаїту сукупність культурних
зв’язків, що “в’яжуть” дві епохи – ранньомодерну (ко-
зацько-державну) та власне модерну (національно-дер-
жавну). Утім, це надто громіздка робота, позаяк тільки
в релігійному питанні потрібно відмовитися від того,
аби конфесійний чинник розглядати й оцінювати ви-
ключно у фокусі церковного протистояння, натомість
транслювати його в царину еволюції уявлень, смислів,
ролей, функцій.

Особливості “розставання” з козаччиною (як соціо-
культурним явищем), самобутність виявлення патріо-
тизму в умовах кріпаччини, постаті видатних і “масових”
інтелектуалів – далеко не повний перелік тих проблем,
на тлі з’ясування яких, на часі поглибити знання реалій
епохи модерності. До того ж, вочевидь, суттєво “напов-
нити” їх європейським впливом.

Потреба такого дослідження визначає мету цієї роз-
відки. Задля її досягнення обрано сферу модерного
(вужче – національного) пробудження української
спільноти в умовах активізації інтеграційних процесів
ХІХ ст. Маємо надію вийти на візію додаткових аспектів
тлумачення подій “довгого” століття і, як кінцеву мету,
– на більш синтезоване пояснення всієї модерної історії.
Продуктивнішим у такому разі буде й компаративний
аналіз українського та зарубіжного європейського досві-
ду. Приміром, дослухаючись до вже зробленого виснов-
ку, що енергія протестантизму як релігійного та соціаль-
но-політичного явища перетворила Німеччину на най-
могутнішу державу Європи наприкінці ХІХ ст., логічно
буде простежити роль релігійного чинника в історії крі-
посницької й посткріпосницької української спільноти.
Дотепер же дослідники, здебільшого, обмежувалися
констатацією еволюції на кшталт: у ХІХ ст. “христовір-
ський і скопецький аскетизм, песимістичні, а то й ворожі
настрої, різке протиставлення себе, свого вчення ото-
чуючому світу” змінювалися на протилежне…” [1, 17].

Особливістю пропонованого аналізу є звернення
до дисертацій, тобто виду праць, які визначальною
мірою характеризують рівень розвитку науки як такої,
у цьому випадку – історичної. Усього опрацьовано 38
досліджень, із них – 9 докторських. Вони захищені у
спеціалізованих вчених радах України протягом 2005 –
2008 рр. і присвячені різним антропологічним аспектам.
Віддаючи належне авторам за суттєвий внесок в істо-
ричну науку, основну увагу зосередимо на запропоно-
ваних ними висновках (фактично положеннях, які ви-
носилися на захист), що не тільки відображають резуль-
тати конкретних наукових пошуків, а й дають нагоду
скласти адекватне враження щодо фахового рівня самих
здобувачів дипломів, їхнього теоретико-методологіч-
ного проникнення в контекст заявлених проблем.
Критичний підхід, сподіваємося, допоможе з’ясувати
загальний рівень сучасної української історіографії,
одним із визначальних завдань якої є творення праць
синтетичного плану.

Ґрунтовністю теоретичних положень, які безпосе-
редньо дотичні до проблем європейського впливу на
модерне пробудження української спільноти, вирізня-
ється докторська дисертація С. Стельмаха. У прикінце-
вих положеннях він зазначає, що протягом ХІХ –
початку ХХ ст. українське суспільство пройшло складну

і тривалу трансформацію. Вектори цих процесів загалом
співпадали із загальноєвропейськими, хоча і мали своє-
рідні особливості. Інтелігенція становила невелику част-
ку населення, але, як і в більшості країн Старого Світу,
своєю науковою творчістю та громадською діяльністю
формувала елементи публічності й закладала основи
громадянського суспільства. Альтернативні “державни-
цьким” ідеям тлумачні моделі базувалися на європейсь-
ких теоретичних концептах, які широко використовува-
лися у сфері “всесвітної історії”, характерною ознакою
котрої був “універсалізм” [2, 23]. Інтерес до соціальних
та економічних проблем історії європейських країн,
передусім Франції та Великобританії, був зумовлений
суто науковими завданнями і практичними потребами
власної нації. Пропонуючи новий погляд, С. Стельмах
вважає, що виправдано “говорити не про впливи західно-
європейських ідей на вітчизняних вчених, а на органіч-
ний, гомогенний процес їх поширення та сприйняття в
європейському інтелектуальному просторі, не-
від’ємною частиною якого була Україна ХІХ – початку
ХХ ст.” [2, 23].

Природно, що окреслені зміни генерували ті
осередки освіченої людності, які були сконцентровані в
Харківському, Київському, Новоросійському та інших
університетах, а також у наукових товариствах –
самобутніх комунікаційних центрах, де знайшли
поєднання фахові й аматорські студії.

Подібне твердження, тільки на досвіді Галичини,
взялася відстоювати інша дослідниця – Н. Мисак. Вона
зазначає, що формування української інтелігенції зосе-
реджувалося навколо трьох осередків – середніх і вищих
навчальних закладів, студентських товариств. Окрім того,
підтверджує положення, що фактично до кінця ХІХ ст.
в інтелектуальному середовищі “українського П’ємон-
ту” домінували вихідці з духовенства [3, 17].

Тож не дивно, що соціальні зміни, надто під впли-
вом реформ 1860-х рр., призвели до появи в Україні но-
вої генерації істориків, яка, на основі здобутого досвіду
політичної соціологізації своєї епохи, сприймала позити-
вістську філософію і як наукову, і як світоглядну концеп-
цію. Соціальний контекст визначав спрямованість легіти-
маційної функції історіографії. В європейському порів-
нянні поширення позитивізму з оптимістичною теорією
прогресу і таке суспільне значення історичної науки
було характерним для тих країн, які розв’язували анало-
гічні політичні завдання, наприклад, для Франції періоду
Третьої республіки; Норвегії, Польщі та ін. [2, 25].

Ближче до кінця ХІХ ст., в європейських науках
відбувалися інтенсивні інтеграційні процеси, що варто
розглядати як результат внутрішнього розвитку окремих
наукових дисциплін: накопичення знань, опрацювання
методології досліджень, усвідомлення факту, що наука
є комунікативним процесом, який неминуче призво-
дить до її інтернаціоналізації. Безумовно, каталізатором
цих процесів виступало створення єдиного європейсь-
кого інтелектуального простору, в якому представники
наукової і культурної еліти різних націй відігравали
провідну роль.

У цьому контексті особливого значення мали б набу-
вати дослідження реґіональної історії з використанням
переваг мікроісторії. Проте, на жаль, в останні роки
такого не трапилося. Отак, О. Двуреченська, торкаю-
чись на досвіді міста Катеринослава “соціокультурних”
проблем ХІХ ст. (зростання економічної потужності,
збільшення фінансових надходжень до міського бюджету
та ін.), природно звернула увагу на розвиток в останній
третині століття такого напряму роботи місцевої Думи,
як доброчинність, допомога незаможним прошаркам
населення. При цьому нічого не зазначила стосовно



ÃÓÐÆ²¯ÂÑÜÊ² ²ÑÒÎÐÈ×Í² ×ÈÒÀÍÍß        Âèïóñê 4 – 201148

культурної модернізації спільноти. Оминула це питання
навіть тоді, коли повела мову про зміну соціального скла-
ду Думи, зростання питомої ваги в ній інтелігенції [4, 20
– 21]. Також обійшла осторонь і проблему європеїзації.

“Грішить” відсутністю інтересу до європейського
впливу на модерне пробудження українства дисертація
М. Вороніної. Дослідниця робить акцент на “абсолютній
пасивності держави” і ним фактично обмежує “тиск
об’єктивних обставин” на поведінку жінок, інтерес до
дискримінації яких є предметом її зацікавленості [5, 16].

Не натрапляємо “на Європу” в дисертаціях
О. Федорчук, Ю. Коптюха, І. Гурака, Е. Зваричука,
Л. Чорної, М. Караванської, Д. Кураса, Ю. Войтенка,
В. Гриценка, О. Скус та ін. Навіть у дослідженні Б. Яки-
мовича, присвяченого І. Франку як книгознавцеві і
видавцеві, автор не вважає за потрібне репрезентувати
книговидавничі концепції Каменяра, його видавничу
діяльність на тлі європейської залежності, що “потрап-
ляла” до Галичини з інтелектуально-культурних центрів
Австро-Угорської імперії.

У деяких роботах на європейський вплив вказано,
проте зроблено це надто скромно, що в контексті запро-
понованих положень і прикінцевих висновків не дає
змоги належно відчувати “детермінацію епохи”. Так, в
авторефераті кандидатської дисертації Н. Лагунової
читаємо лише: “Тривале перебування І. Лучицького за
кордоном вплинуло на суспільно-політичні погляди вче-
ного, що знайшло своє відображення і в його творчості”
[6, 17]. Проте, як відомий історик вбирав у себе той
колорит французького політичного, культурного та нау-
кового життя, як і італійських, іспанських, німецьких
архівів, залишилося нез’ясованим.

Схожий підхід спостерігаємо в дослідженні О. Каза-
кевич, присвяченого не менш плідній діяльності П. Жи-
тецького. Авторка скромно вказує, що “написані на ви-
сокому науковому рівні, праці вченого здобули визнан-
ня як в Україні, так і за її межами, двічі були відзначені
нагородами Російської академії наук. Вони привертали
увагу до України представників європейського науко-
вого загалу” [7, 15].

Маємо визнати, що в дисертаціях останніх років чи-
мало уваги приділено відомим особистостям. Такий
вибір “предмету” досить зручний, бо дає можливість
тлумачити історичні події відразу у кількох методологіч-
них парадигмах. Це справді полегшує роботу дослідни-
кам, хоча інколи є перешкодою до оптимізації пізнаваль-
ного пошуку як такого. Приміром, у ХІХ ст., одним із
численних та провідних в Україні, був шляхетський рід
Тарновських. Як справедливо зазначає Н. Товстоляк, ці
дідичі складали міцний поміщицький прошарок, зай-
мали ключові посади не лише в провідних українських
губерніях, а й імперії в цілому [8, 10]. З-поміж іншого,
В. Тарновський зібрав унікальний музей української ста-
ровини. Першим в Україні почав колекціонувати доку-
менти відомих діячів українського національного відрод-
ження, зокрема Т. Шевченка, П. Куліша та ін. Започат-
кував та фінансово підтримував створення меморіаль-
них комплексів і заповідних територій, зокрема в
Качанівці та на Тарасовій горі, а також. А ще матеріально
допомагав встановленню пам’ятників.

Серед персоналістичних досліджень, спрямованих
на залюднення історії України, є дисертація, присвячена
О. Кониському. Її авторка, О. Дяченко, дійшла висновку,
що головними у діяльності відомого народолюбця були
зусилля, спрямовані на консолідацію українства [9, 20].
Однак, запропонувавши ґрунтовний аналіз багатогран-
ної праці О. Кониського, вона (як і Н. Товстоляк) усе ж
уникла нагоди простежити вплив на його судження
європейських ідей.

Еволюція поглядів, наукового світогляду В. Антоно-
вича, пов’язана з польською культурою та західноєвро-
пейськими впливами, що мали своє підґрунтя переваж-
но у французькому раціоналізмі ХVІІІ ст., представлена
в дослідженні кіровоградського науковця О. Кіяна. Він
зазначає, що на формування романтичних уявлень
історика, опріч іншого, мала спадщина Й. Лелевеля та
його наукової школи. Водночас, через доробок М. Мак-
симовича, М. Костомарова, М. Іванішева Антонович
сприйняв думки про континуїтет українського історич-
ного процесу, ідеалізацію вічових форм давньоукраїнсь-
кого громадського устрою, теорію федералізму, етно-
психологічну мотивацію при визначенні характеру істо-
ричних стосунків між слов’янськими народами. З дисер-
тації дізнаємося, що В. Антонович прагнув показати
відмінності еволюції українського народу, порівняно з
поляками і росіянами, а отже, виділити історію України
в осібну наукову галузь зі своїми методологічними
принципами й специфікою дослідження [10, 34 – 35].

Водночас О. Козирев приходить до висновку, що
“участь Володимира Мальованого одночасно в україн-
ському і російському народницькому рухах є свідчен-
ням маргіналізації його громадсько-політичної діяльно-
сті на окремих етапах” [11, 17]. Широке полотно діяльно-
сті цього політичного діяча соціалістичного напрямку,
зокрема і його спроба створити українське політичне
товариство “Вільна Спілка”, досить тісна співпраця з
М. Драгомановим у Женеві, усе ж висвітлено без належ-
ної уваги до європейського чинника.

Спадщини видатного історика М. Костомарова тор-
кнулася у своїй роботі О. Гончар. Вона показала, що в
дослідженнях М. Костомарова такі знакові постаті, як
Б. Хмельницький, І. Мазепа займали центральне місце,
а пізнавальний процес мав кілька етапів: етнографічні
пошуки, збирання, обробка і публікації історичних
джерел, аналіз. І все ж наріжним каменем усього життя
і творчості історика стало “українське питання” [12, 13 – 14].

Більш європейський контекст запропонував В. Кос-
тюк. Виходячи з розуміння цивілізаційної єдності
слов’янських народів, його “об’єкт” – М. Павлик звертав
увагу на осмислення ключових подій європейської й
української історії. У громадсько-політичній і науковій
діяльності М. Павлика особливе місце займало націона-
льне питання, в осмисленні якого він пройшов еволюцію
до радикального руху “з європейським” визнанням собор-
ності та державної незалежності українських земель [13, 19].

Схожу “повагу до Європи” спостерігаємо в дослід-
женні О. Малюти, присвячене історії “Просвіти”. Ця
структура, будучи суб’єктом українського націотворен-
ня, виконувала роль одного з центрів консолідації,
пробуджувала в українців національну свідомість,
ставила в основу діяльності національну ідею, яку було
піднесено “до рівня ідеології” [14, 21].

Дещо інакше, до розуміння урбанізованої пробле-
матики, підійшов Д. Чорний. Аналізуючи міста Лівобе-
режної України ближче до рубежу ХІХ – ХХ ст., він
синтезував зміни, що відбувалися в їхньому матеріально-
му й духовному житті. Найважливішим модерним
зрушенням визнав поширення розуміння, що міста
Лівобережжя належать до простору, який не вписується
ані в адміністративні кордони, ані у старі історичні ви-
міри, відрізняється від імперського, російського і зама-
лий для губернського, міського. Ця думка співвідносить-
ся з досвідом тогочасної Європи, яка рухалася до модер-
ного світу власним шляхом [15, 37].

Поява “польського” та “єврейського”, а з другої
половини ХІХ ст. і “українського” питань розглянуто в
дисертації Н. Щербак. Зроблено це ґрунтовно, не лише
в політико-адміністративному та правовому, а й почасти
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соціокультурному контекстах [16, 29 – 31]. Щоправда,
ментально-світоглядні трансформації ідентичностей
(“жидів” у “євреїв”, “малоросів” в “українців”) потре-
бують ще додаткових студій. Поки що відповіді на ці
“незручні” питання прийнято трактувати за логікою
чинної політичної кон’юнктури.

Якісно інакше підійшла до методології пізнавально-
го процесу Т. Портнова. На її переконання, з-поміж ін-
шого, “ХІХ ст. стало часом формування нового погляду
на неелітарні суспільні прошарки” [17, 18]. Це відбувало-
ся у річищі, поширюваних із Європи, романтизму,
ранньосоціалістичних вчень. У пореформений період
селянство, його побут і культура потрапили до провідних
тем інтелектуальних рефлексій. З 1870-х рр. виразності
набула властива всім східноєвропейським національним
рухам тенденція переходу від відстороненої ідеалізації
селянства як носія народного духу і моральних чеснот
до реалістичнішого його бачення. Як наслідок, українсь-
кий національний проект був побудований на основі
селянської культури і культу народу, і це, як стверджує
Т. Портнова, було єдиним можливим варіантом. Утім,
такий підхід не дав змоги ліпше простежити залежність
того самого освіченого українства від “ще більш освіче-
них” європейців [17, 19 – 20].

Кілька студій вирізняє загалом поважне ставлення
авторів до модерного пробудження посткозацького ук-
раїнства. Певною мірою показовою у контексті залучен-
ня теорії модерності для дослідження історії цілого (пів-
денноукраїнського) реґіону є робота запорізької дослід-
ниці Г. Турченко. І хоча інтеграційні процеси подано
нею в обхід європейських впливів (окрім того факту, що
“українське питання” вийшло на міжнародну арену під
час Першої світової війни), власне через процеси інтен-
сивної соціальної мобілізації, кардинального оновлення
соціальної структури, пробудження національної
свідомості висвітлено українське модерне творення в
Новоросії – одному з найпотужніших індустріальних і
аграрних реґіонів тогочасної імперії, який дотепер багато
хто стереотипно сприймає як “неукраїнський” [18, 16].

У свою чергу Б. Гудь доводить, що на всій Наддніп-
рянщині українсько-польський конфлікт мав більшість
рис етносоціального протягом усього ХІХ ст. (аж до
1917 – 1918 рр.). У періоди польських повстань 1830 –
1831 і 1863 – 1864 рр. значення етнічного чинника зро-
стало, бо національні й релігійні відмінності між ук-
раїнцями та поляками посилювалися за допомогою офі-
ційної російської і проросійської пропаганди. Натомість
у Східній Галичині українсько-польський конфлікт
трансформувався в етнополітичний ще з кінця ХІХ ст.,
тобто раніше. Тим самим європейськість впливу
присутня у визнанні пришвидшеної модернізації міжна-
ціональних стосунків [19, 5 – 6].

Дослідження, присвячене образам університетів
другої половини ХІХ – початку ХХ ст., виконав С. Посо-
хов. Їх, як з’ясувалося, репрезентовано в тогочасній пуб-
ліцистиці та наукових студіях наступних радянської і пост-
радянської епох [20, 5]. Із метою оптимізації методології,
автор використав поняття “історіографічний образ”, тим
самим небезуспішно синтезував тексти з історичними
контекстами, а також виявив не лише стилістичні, а й
логічні основи їхньої побудови. Відповідно залучив
методологію інтелектуальної історії, яка базується на
розумінні нерозривного зв’язку минулого самих ідей
та ідейних комплексів, із одного боку, й минулим умов
і форм інтелектуальної діяльності, з іншого [20, 24].

Ще в одній дисертації досліджено процес формуван-
ня, розвитку і втілення історичних поглядів “європейця”
І. Франка. Її автор, І. Мохнатюк, визначив погляди
Каменяра на історичний розвиток українського народу,

які ґрунтувалися на наукових позиціях, високому рівні
національної самосвідомості, ідеях розбудови суспіль-
ного устрою на засадах громадівського суспільства та
історичності соціального поступу. Показав алгоритми
еволюції ідейних принципів від соціалістичних до
ліберально-демократичних та зроблені перестороги сто-
совно способів побудови соціалістичного ладу. Також
з’ясував погляди І. Франка на винятковість соціальної
ролі інтелігенції щодо піднесення загальнокультурного
й освітнього рівня спільноти, здобуття політичної і
національної незалежності [21, 4 – 5,11].

Проведений аналіз дає підстави вважати: порівняно
ліпше європейський вплив на модерне пробудження
українства представлено в докторських дисертаціях, що
логічно, з огляду на вищий теоретико-методологічний
рівень цих праць. Водночас помітно переконливішим є
залучення європейських чинників для тлумачення
модерної історії на західноукраїнському досвіді. Утім,
це не зменшує загалом сумної картини мінімального
“включення Європи” у процеси модерної трансфор-
мації, що помітно збіднює цей бік дисертаційних робіт,
як і наших знань про українців епохи модерності.
Вважаємо, що проблема європейського впливу на
модерне пробудження українства в широкому значенні
лише поставлена сучасною історіографією.
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ÐÓÊÎÏÈÑÍ² (ÀÐÕ²ÂÍ²) ÄÆÅÐÅËÀ Ç ²ÑÒÎÐ²¯
ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ØËÞÁÍÎ-Ñ²ÌÅÉÍÈÕ

Â²ÄÍÎÑÈÍ ÌÈÐßÍ XVIII ñò.

Останнім часом у системі гуманітаристики спосте-
рігається переорієнтація дослідницького мислення, змі-
нюються напрямки вивчення минулого. Українська нау-
кова думка рухається у напрямі інтеграційних процесів
у світовий історичний простір. Наслідком цього є антро-
пологічний поворот у наукових дослідженнях, які від-
дають перевагу людинознавчим тенденціям у дусі соціа-
льно-психологічно спрямованої історії. У зв’язку з цим,
на дослідницькій арені зміцнює позиції історія повсяк-
денності – галузь історичного знання, предметом вив-
чення якої є сфера щоденного життя людини. Зростання
уваги до історії шлюбно-сімейних відносин пов’язане з
посиленням важливості цього інституту в соціальному
житті суспільства і підвищенням інтересу до сучасної
сім’ї. Зважаючи на це, актуальності набувають дослід-
ження джерельної бази з історії шлюбно-сімейних від-
носин мирян XVIII ст., зокрема рукописні (неопубліко-
вані) документи, які є основним типом джерел.

Аналіз архівних документів з історії шлюбно-сімей-
них відносин мирян належить до маловивчених про-
блем. Однак ця стаття була б неможливою без наявності
певної кількості праць, які так чи інакше торкаються
питання. Так, російські правознавці М. Антокольська
[1] і Н. Нижник [2], український історик І. Лиман [3],
вітчизняний літературознавець М. Сулима [3] проаналі-
зували деякі особливості архівних документів єпархіаль-
ного рівня з історії шлюбно-сімейних відносин мирян у
XVIII ст. Проте, комплексного дослідження неопубліко-
ваних (архівних) документів з історії шлюбно-сімейних
відносин мирян у XVIII ст. поки що немає. Ліквідувати
цю лакуну і покликана пропонована стаття.

Метою статті є спроба аналізу особливостей руко-
писних (архівних) документів духовних судів як джерела
з історії дослідження шлюбно-сімейних відносин мирян
у XVIII ст.

У XVIII ст. більшість шлюбно-сімейних справ пере-
бувала у компетенції духовних судів. Діловодна (справо-
чинна) документація духовних судів становить собою
один із найбільш численних і різноманітних типів
історичних джерел. Цей пласт джерел поділяється на
підвиди: слідчі матеріали (протоколи слідства, допитів
звинувачених і свідків, очних ставок, листування слідчих
органів); судові документи (протоколи судових засідань,
допитні листи у справі, вироки судів); матеріали
прокурорського (обер-прокурорського) контролю
(запити).

Серед діловодних джерел слід особливо відмітити
«Описание документов и дел, хранящихся в архиве Свя-
тейшего Правительствующего Синода» [1], де вміщені
різноманітні шлюбні справи, які в рукописному варіанті
зберігаються у фонді Синоду. Це джерело є особливо
важливим, адже синодальні справи дають можливість
аналізувати родинні конфлікти мирян, для вирішення
яких він і був найвищою інстанцією.

Незважаючи на різноманітність опублікованих
джерел, основою для дослідження шлюбно-сімейних
відносин мирян є діловодна неопублікована докумен-
тація, зокрема матеріали судової й адміністративної
практики. Це зумовлено тим, що опубліковані джерела
переважно офіційні і публічно-правові. Архівні, руко-
писні матеріали містять матеріал індивідуального рівня.
Документальну базу дослідження складає і комплекс
джерел, що зберігається в канцеляріях церковно-адміні-
стративних установ південно-західних єпархій РПЦ –
Слов’яно-Херсонській, Київській, Переяславсько-
Бориспільській, Чернігівській, Слобідсько-Українській
та Святійшого Синоду.

Першорядним за значенням є комплекс документів,
представлений у Центральному державному історич-
ному архіві України (м. Київ) (далі – ЦДІАК України),
Державних обласних архівах Дніпропетровської (далі –
Держархів Дніпропетровської обл.), Одеської (далі –
Держархів Одеської обл.), Полтавської (далі – Держархів
Полтавської обл.), Чернігівської (далі – Держархів Черні-
гівської обл.), Харківської областей (далі – Держархів
Харківської обл.) областей, Державному архіві м. Києва
(далі – Держархів м. Києва), Інституті рукопису Націона-
льної бібліотеки України ім. В. Вернадського (далі –
ІР НБУВ).

Важливим є використання діловодних архівних
джерел єпархіального рівня, зокрема фондів духовних
консисторій – найвищого колегіального органу в системі
єпархіального управління та духовних правлінь – колегі-
альних органів єпархіальної влади на місцях. Цінними
виявилися матеріали фондів «Киевская духовная конси-
стория» (ф. 127), що зберігається в ЦДІАК України і
«Киевская духовная консистория» (ф. 232) – ІР НБУВ.
Фонд, збережений у ЦДІАК України, є найбільшим
серед існуючих консисторських архівів єпархій, що
функціонували на українських землях. Київській духов-
ній консисторії належала адміністративна, виконавча і
судова влада.

При дослідженні шлюбно-сімейних відносин мирян
цінними є документи фондів інших духовних консисто-
рій – Переяславсько-Бориспільської (ф. 990), Білгородсь-
кої (ф. 2009), Слобідсько-Української (ф. 2012), Чернігів-
ської (ф. 2011), що зберігаються в ЦДІАК України; Чер-
нігівської (ф. 679) і Новгород-Сіверської (ф.712) – Держ-
архів Чернігівської обл.; Харківської (ф. 40) – Держархів
Харківської обл.; Катеринославської (ф.106) – Держархів
Дніпропетровської обл.; Херсонської (ф. 37) – Держ-
архів Одеської обл.

Цінним джерелом є також матеріали фондів духов-
них правлінь – місцевих колегіальних церковних судово-
адміністративних органів, підвідомчих єпархіальному
архієрею і духовній консисторії. До компетенції духовних
правлінь як нижчої інстанції духовного суду належав
розгляд справ: богохульних, єретичних, про розкольни-
ків, розірвання і насильних шлюбів тощо. Духовні прав-
ління були допоміжними органами єпархіального уп-
равління, через які проходили справи, що підпадали під
компетенцію єпархіальної влади. Вони були виконавчими
органами влади і самі мали право вирішувати деякі справи.

Духовні правління являли собою проміжну ланку
між духовенством єпархії і консисторією. До їхніх функ-
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цій належало: оголошення розпоряджень єпархіальної
влади і стеження за їхнім виконанням, здійснення нагляду
за веденням актів громадянського стану (реєстрація
шлюбів, народжень, смертей), приймання звітності
церков, передача їх до консисторій, проведення слідства
щодо провини духовних осіб, вирішення поточних
питань церковного життя на території підпорядкованої
їм округи. Потім вони зобов’язані були тричі на рік
надсилати в консисторію донесення («доношения» – фор-
ма звертання до вищих органів влади) з відомостями
про порушені справи і винесені, в результаті розсліду-
вання, рішення чи причини того, чому певна справа не
була завершена і рішення не було прийняте. Про стан
розслідування тієї чи іншої справи духовні правління
надсилали рапорти в духовну консисторію. Різні духовні
правління переписку між собою вели у формі промеморій.

У фондах духовних правлінь містяться справді уні-
кальні документи, на основі яких ми маємо можливість
відтворити повсякденне життя пересічної людини XVIII ст.,
реконструювати життєві цінності та ідеали, проаналізу-
вати шлюбно-сімейні відносини, встановити передумо-
ви родинних конфліктів, а також дослідити причини і
наслідки розлучень. Зокрема, такими є документи ду-
ховних правлінь: Охтирського (ф. 1975) і Білгородського
(ф. 1981), що зберігаються в ЦДІАК України;
Куп’янського (ф. 574) і Харківського (ф. 578) – Держархів
Харківської обл.; Катеринославського (ф. 104) – Держ-
архів Дніпропетровської обл.; Пирятинського (ф. 801) і
духовного правління Сорочинської намістії (ф. 1029) –
Держархів Полтавської обл.; Києво-Печерського (ф. 314)
– Держархів м. Києва.

Одним із основних джерел дослідження шлюбно-
сімейних відносин мирян XVIII ст. стали матеріали, які
містяться в особовому фонді історика О. Левицького
(ф. 81), що зберігається в ІР НБУВ. Учений зібрав і зберіг
багатий, справді унікальний актовий матеріал, який
містить цінні відомості про особливості шлюбно-сімей-
них відносин українців XVII – XVIII ст. Цінні матеріали
містяться у фондах – «Історичні матеріали» (ф. ІІ),
«Синод» (ф. ХІІІ), «Фортеця Св. Єлизавети» (ф. ІХ), які
зберігаються в ІР НБУВ.

Зважаючи на те, що на затвердження Синоду
шлюборозлучні справи надходили лише з 1805 р., фонд
«Святейший Синод» (ф. 796), що зберігається в Російсь-
кому державному історичному архіві (м. Санкт-Петер-
бург, Російська Федерація) містить лише ті справи, які
відсилалися туди на остаточне затвердження, коли
сторони не були задоволені рішенням єпархіальної вла-
ди. Велика ж кількість клопотань вирішувалася місцевою
єпархіальною владою. Вони включають у себе важливі
наративи – прохання, свідчення, матеріали судових засі-
дань, вироків тощо. Тому, зважаючи на це, фонд не
містить тих справ про розлучення, які не були вирішені
чи анульовані на єпархіальному рівні. Це ще раз підтвер-
джує важливість використання при дослідженні шлюбно-
сімейних відносин джерел єпархіального рівня. Незважа-
ючи на це, у матеріалах фонду «Святейший Синод»
зосереджується чимала кількість матеріалів про розірва-
ння шлюбу, адже єпархіальна влада зобов’язана була
надсилати туди звітну інформацію. Синодальні докумен-
ти, як правило, складалися з трьох частин: «доношения»
від єпархіального єпископа, де викладалася суть справи;
рішення Синоду; «рапорта о получении указа» на місця.

Отже, основними рукописними (неопубліковани-
ми) джерелами для дослідження шлюбно-сімейних
відносин мирян у XVIII ст. став комплекс документів
єпархіального рівня. Зокрема, фонди духовних консис-
торій – найвищого колегіального органу в системі
єпархіального управління та духовних правлінь –

колегіальних органів єпархіальної влади на місцях. Ці
документи зберігаються в центральному та місцевих
архівах. Російські архіви дають можливість доповнити
дослідження документами, яких бракує в українських.
Основною джерельною базою дослідження є тексти –
прохання, свідчення під присягою, матеріали судових
слухань. Часто вони рясніють недомовками і відвертою
неправдою, з метою очорнити іншу сторону й отримати
розлучення. Зважаючи на це, документи потребують
критичного осмислення. Однак слід враховувати і те,
що навіть брехун намагався переконати суд і задіяти ті
норми і закони, якими керувалися церковні суди. Крім
того, позивачі не могли уникнути впливу ряду життєвих
факторів, головними з яких були соціальний статус,
конфесійна приналежність і гендерна позиція.
___________________
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ÊÎËÅÊÖ²¯ ÇÅÌÑÜÊÈÕ ÂÈÄÀÍÜ
Ó Á²ÁË²ÎÒÅ×ÍÈÕ Ç²ÁÐÀÍÍßÕ

ÄÅÐÆÀÂÍÈÕ ÀÐÕ²Â²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ:
ÏÎÕÎÄÆÅÍÍß, ÑÊËÀÄ, ²ÑÒÎÐÈ×ÍÀ ÄÎËß

Важливе місце в структурі джерельної бази дослід-
ження регіональної історії України належить докумен-
тальним матеріалам земських установ. У документах
земського походження міститься цінна інформація не
лише про функціонування органів самоврядування, але
й широкий спектр аспектів місцевого культурно-
господарського життя. Їхнє ґрунтовне джерелознавче
дослідження – передумова повноцінної реконструкції
розвитку українських регіонів у другій половині ХІХ –
на початку ХХ ст.

На сучасному етапі документальна спадщина
земств сконцентрована передусім у фондах державних
архівів України та їх довідкових бібліотек. Земськими
документами активно користуються як вчені-земство-
знавці, так і дослідники різних аспектів регіональної
історії України. Втім, традиційно в полі зору науковців
фігурують лише архівні фонди, сформовані на основі
збережених фрагментів земських архівів [1 – 2].
Маловідомими залишаються колекції земських видань
у бібліотечних зібраннях архівів. Цьому сприяє не лише
справедливе тяжіння дослідників до первинних джерел,
але й набагато кращі умови доступу користувачів саме
до архівних документів.

У середовищі архівістів періодичні сплески уваги
до бібліотечних зібрань архівів відбувалися переважно
під впливом адміністративних чинників. Серед найбільш
вдалих спроб оцінити їх наукову вагу є роботи з
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укладання путівників по фондах державних архівів
України у 1950 – 1970-х рр. і на початку ХХІ ст. У
структурі подібного путівника окреме місце було відве-
дене описовій статті про науково-довідкову бібліотеку
архіву з короткою характеристикою складу друкованих
видань. Спеціальні дослідження шляхів формування та
складу бібліотечних колекцій у державних архівах
України практично відсутні [3 – 6].

Вперше інтерес до друкованих видань земств у
державних архівах України виявився наприкінці 1920 –
на початку 30-х рр., що зумовлювалося суттєвим зро-
станням попиту на документну інформацію з боку різ-
них планово-господарських і науково-дослідних установ
республіки. У багатьох випадках наявність комплексу
земських видань дозволяла оперативно задовольняти
наявні запити. На сторінках фахових часописів з’явля-
ються публікації, покликані привернути увагу архівістів
до друкованих видань земств, а також розробити реко-
мендації щодо їх впорядкування, обліку й використання
в науково-практичних цілях [7 – 8]. Втім, нові ідеологічні
акценти на тривалий час змінили пріоритети радянських
архівістів. Тому чимало пропозицій, озвучених архівіс-
тами 1920 – 30-х рр., зберегли свою актуальність й до
сьогодення. Останнім часом у низці публікацій охарак-
теризовано історію формування, склад, джерельне
значення колекцій земських видань окремих державних
архівів України [9 – 10].

Ця стаття має на меті з’ясувати умови та шляхи фор-
мування колекцій земських видань у довідкових бібліо-
теках державних архівів України, охарактеризувати їх
склад, розкрити умови доступу для користувачів архівів.

Сучасні колекції земських видань в українських
архівах ведуть своє походження від залишків архівно-
бібліотечних зібрань земських установ, які діяли на
території України в другій половині ХІХ – на початку
ХХ ст. Після остаточної ліквідації органів земського
самоврядування на українських землях у 1920 р. їх доку-
ментальна спадщина виявилася здебільшого непотріб-
ною новій радянській владі. Земська документація стала
об’єктом посиленої господарської експлуатації різних
установ [11, 123 – 124]. На початку 1920-х рр., за
відсутності ефективної системи охорони культурної
спадщини лише невелика частина бездоглядних
земських архівів і бібліотек змогла уникнути загибелі в
розпалі масштабної утилізаційної кампанії.

Упродовж 1920-х рр. вцілілі фрагменти земських
архівно-бібліотечних зібрань були сконцентровані в
новостворених державних архівах УСРР та Кримської
АСРР. У 1929 р., за даними картотеки ЦАУ УСРР, у складі
ЄДАФ обліковувалися фонди більш ніж півсотні земств
України, зокрема, восьми губернських і 47 повітових
земських управ [12, 28 – 29]. Крім цього, п’ять фондів
кримських земств перебували на обліку ЦАУ Кримської
АСРР [13, 21; 14, 29 – 30]. Частина документальних
зібрань земств України опинилася на території Польщі.
Рівень збереженості земських документів істотно коли-
вався в залежності від місцевих умов. Найкраще зберег-
лася документальна спадщина губернських земств,
найгірше – повітових земств (особливо на Правобережжі
та Півдні України). У довоєнний період найбільші за
обсягами комплекси земської документації були пред-
ставлені у фондах Чернігівського губернського земства
за 1865 – 1919 рр. (259 л.м.) та Київського повітового
земства за 1904 – 1919 рр. (90 л.м.) [12, 29].

У другій половині 1920 – на початку 30-х рр., під
впливом зростаючого попиту на інформацію земського
походження, архівісти провели оперативне розбирання
та впорядкування основних масивів земської докумен-
тації. Найчастіше доводилося здійснювати значну

роботу з розмежування комплексів архівних документів
і друкованих видань земств. Перші склали основу фондів
земських установ, а інші поповнили «земські відділи»
архівних бібліотек. У багатьох архівах наявність значного
обсягу земських видань дозволила певною мірою ком-
пенсувати часткову або повну втрату відповідних архів-
них документів. Так, у віданні Херсонського окрарху
перебувало менше 3 лінійних метрів архівних справ
місцевих земств, а кількість їх друкованих видань сягала
4750 од. зб. [15, 147; 16, 19]. Нерідко формування
довідкових бібліотек в архівах розпочиналося саме
завдяки надходженню великих за обсягом комплексів
друкованої продукції земств.

Найперше довідкові бібліотеки з окремими «земсь-
кими відділами» оформилися в складі державних архівів
УСРР, які вже мали значний досвід практичної діяльності
(центральний історичний архів у Києві, губернські істо-
ричні архіви в Чернігові, Полтаві, Харкові). Стимулом
для цього, з одного боку, стало надходження величезних
масивів документації місцевих земств, а з іншого – необ-
хідність оперативного задоволення численних запитів
на інформацію земських документів. У цьому відношен-
ні показовими були масштабні роботи щодо впорядку-
вання комплексу земських видань, проведені в 1924 –
1925 рр. чернігівськими й полтавськими архівістами під
керівництвом завідувачів губернських історичних архівів
П. Федоренка та В. Щепотьєва [17, 130; 18, 52 зв.; 19,
30 зв., 35 зв., 52 зв., 71]. На Полтавщині губернське архів-
не управління здійснило безпрецедентну спробу ціле-
спрямованого формування колекції земських видань
історичного архіву за рахунок збирання на місцях
зразків друкованої продукції різних земств через інститут
окружних уповноважених губарху [20, 133]. Набутий
місцевими архівістами досвід став у нагоді в процесі
розробки ЦАУ УСРР нормативно-методичних докумен-
тів щодо функціонування архівних бібліотек, створення
обмінного фонду друкованих видань тощо.

«Положення про Центральне архівне управління
УСРР, установи при ньому та його місцеві органи» (1928)
підкреслювало обов’язковість існування науково-довід-
кових бібліотек при «науково-організованих» архівосхо-
вищах (центральних і крайових історичних архівах у
Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Полтаві, Чер-
нігові). Їх склад і порядок діяльності визначалися окре-
мими правилами, затвердженими ЦАУ УСРР [21, 6 – 8].
Наприкінці 1920 – на початку 30-х рр. створення довід-
кових бібліотек розпочали й архівні установи в інших
регіонах України. За обсягом фондів деякі архівні бібліо-
теки конкурували з місцевими державними бібліотека-
ми. Так, зокрема, у другій половині 1920-х рр. бібліотеч-
не зібрання Центрального історичного архіву ім. В. Ан-
тоновича в Києві нараховувало понад 25 тис. примірни-
ків [22, 114], а Харківського крайового історичного
архіву вимірювалося 342 лінійними метрами [23, 22].

Вагому частину бібліотечного фонду становили
колекції земських видань. Уявлення про їх обсяг і склад
формують відомості про наукову бібліотеку Чернігівсь-
кого крайового історичного архіву – зразкових за рівнем
організації фонду та постановки роботи. Увесь друкова-
ний матеріал у бібліотеці був розподілений за відділами
й розміщений у чотирьох кімнатах. «Земський відділ»
нараховував понад 8400 примірників видань (більше 40%
складу всього фонду). У підвідділах видань губернського
і повітових земств містилося понад 2200 од. зб., найбіль-
ша ж кількість земських видань (понад 6200 од. зб.) зосе-
реджувалася в третьому підвідділі – друкованої продук-
ції земств інших губерній, яка свого часу надходила до
Чернігівського губернського земства в обмін на його
видання [24, 31]. Земські видання було систематизовано
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за географічною, алфавітною та хронологічною ознака-
ми, заінвентаризовано в описах видань. Для полегшення
користування ними складено відповідні топографічні
покажчики. У 1929 р. за допомогою студентів Чернігів-
ського ІНО було розпочато каталогізацію земських
видань [25, 140]. Виділені, за впорядкування «земського
відділу», дублетні примірники утворили частину книж-
кового обмінного фонду Чернігівського крайового істо-
ричного архіву. Щоправда приклад чернігівських архівіс-
тів являє собою скоріше приємний виняток у постанов-
ці бібліотечної справи в місцевих архівах України 1920 –
30-х рр. У значній кількості архівних установ друковані
видання продовжували зберігатися в хаотичному стані,
що унеможливлювало повноцінне використання їх
документної інформації [26, 57]. У 1930-х рр. саме ці
нерозібрані масиви видань виявилися першими жертва-
ми чергових макулатурних кампаній.

Досвід функціонування науково-довідкових бібліо-
тек при державних архівах України засвідчив інтенсифі-
кацію процесів користування фондом друкованих
видань. Документальна спадщина земств ставала більш
доступною для користувачів архівів. Підвищений інтерес
до земських видань виявляли представники планово-
господарських і науково-дослідних установ, навчальних
закладів [10, 26 – 27]. Друкована продукція земських
установ розглядалася в якості першорядного джерела
ретроспективної інформації про культурно-господарсь-
кий розвиток різних регіонів України.

Непоправних збитків колекціям земських видань у
державних архівах України було завдано в роки Другої
світової війни. Архівні бібліотеки Чернігівського й
Полтавського обласних державних архівів, які володіли
найбільшими зібраннями друкованих видань земств на
території України, разом з більшою частиною відповід-
них фондів, майже повністю загинули в результаті
обстрілів і пожеж. У Чернігові, зокрема, було знищено
увесь бібліотечний фонд архіву обсягом понад 102 тис.
од. зб. [27, 15]. Серйозних втрат зазнали бібліотечні зі-
брання архівних установ на території Дніпропетровсь-
кої, Донецької, Київської, Одеської, Сумської, Харківсь-
кої, Херсонської, Хмельницької та інших областей.
Встановити частку земських видань у загальному обсязі
втрачених друкованих видань державних архівів не
уявляється можливим через загибель відповідних
облікових документів.

У перше повоєнне десятиріччя українські архівісти
провели значну роботу з науково-технічного впорядку-
вання залишків фондів архівних бібліотек. У цей період
уцілілі колекції земських видань активно поповнювалися
за рахунок надходжень дублетних примірників з обмін-
ного фонду, а також передавання непрофільної літерату-
ри з архівних установ інших республік СРСР. Наприклад,
у Державний архів Полтавської області лише в 1954 р. з
інших архівів було передано майже три сотні примір-
ників земських видань [28, 1, 3 – 15, 16, 18, 20 – 21]. Відтак
створювалися передумови для часткового відновлення
складу колекцій довоєнного часу.

Упродовж 1950 – 70-х рр. відділи науково-довідкової
літератури державних архівів України приділяли увагу
створенню обліково-довідкового апарату архівних біб-
ліотек. Друковані видання були заінвентаризовані, роз-
почалося складання карткових каталогів (алфавітних,
систематичних, предметно-тематичних) [3, 47; 4, 91].
Склад фондів архівних бібліотек відображався в описових
статтях путівників по державних архівах УРСР.

Однак загальний рівень постановки бібліотечних
робіт у державних архівах залишався досить низьким.
Перспективи розвитку архівних бібліотек не фігурували
серед пріоритетів керівництва архівних установ. Через

брак фахівців з бібліотечної справи фонди друкованих
видань нерідко залишалися невпорядкованими, обтя-
женими непрофільною літературою, створення обліко-
во-довідкового апарату відбувалося повільно, інколи з
порушеннями існуючих вимог [29, 39 – 40]. Звідси тра-
плялися випадки, коли, не маючи можливості створити
оптимальні умови для користування колекцією земських
видань, архівісти вилучали її з бібліотечного зібрання та
приєднували до відповідних архівних фондів [30, 20].
Чимало актуальних питань функціонування архівних
бібліотек не вдалося розв’язати дотепер.

На сучасному етапі колекції земських видань різ-
ного обсягу та складу представлені в довідкових бібліо-
теках практично всіх державних архівів України (крім
західного регіону). Найбільш повним зібранням друко-
ваної продукції земств різних регіонів України нині во-
лодіє Державна наукова архівна бібліотека у м. Києві,
створена в січні 1972 р. на базі бібліотечних фондів
ЦДАЖР УРСР, ЦДІА УРСР у м. Києві й ЦДАКФФД
УРСР [31, 36]. Її колекція земських видань (понад 1500
од. зб.) була успадкована від ЦДІАК УРСР та його
попередників – Центрального історичного архіву
ім. В. Антоновича (1922 – 1932) й Київського обласного
історичного архіву (1932 – 1941), а також ліквідованої у
1970 р. філії ЦДІА УРСР у м. Харкові. Звідси у її складі
найкраще представлені видання земств Правобережної
і в меншій мірі Лівобережної України, тоді як друкована
продукція південноукраїнських земств у ній практично
відсутня. Особливу цінність бібліотечному зібранню
надає наявність багатьох комплектів земської періодики,
зокрема, малотиражних земських газет 1917 – 1919 рр.,
зібраних у другій половині 1920-х рр. за ініціативою ЦАУ
УСРР у газетному фонді Центрального архіву революції
(з 1943 р. – ЦДАЖР УРСР). Орієнтуватися в комплексі
земських видань допомагають алфавітний і систематич-
ний каталоги, а у випадку з газетною періодикою –
алфавітний, географічний і хронологічний каталоги.

Серед місцевих державних архівів найбільша за обся-
гом і найповніша за складом колекція земських видань
знаходиться в розпорядженні Державного архіву Хер-
сонської області. Історія її формування сягає своїм корін-
ням часів функціонування центральної бібліотеки Хер-
сонського губернського земства, фрагменти якої восени
1926 р. надійшли на зберігання до Херсонського окруж-
ного архівного управління [10, 25 – 26]. Загальна кількість
окремих видань колекції сягає понад три тисячі примір-
ників. Вони репрезентують друковану спадщину пере-
важно Херсонського й частково Таврійського губернсь-
ких земств, а також окремих повітових земств відповідних
губерній. Інтелектуальний доступ до земських видань
бібліотеки забезпечують чотири інвентарні описи, побу-
довані за змішаною схемою систематизації видань
(поєднує галузеву, номінальну й хронологічну ознаки).

 Досить репрезентативні колекції земських видань
зберігаються у фондах науково-довідкових бібліотек
державних архівів АР Крим, Дніпропетровської, Жито-
мирської, Запорізької, Сумської, Харківської, Чернігів-
ської областей. Їх склад відображений в інвентарних опи-
сах, алфавітних і систематичних каталогах. На Чернігів-
щині удоступненню інформації про наявний у фондах
архівної бібліотеки комплекс друкованих видань земств
значно посприяло видання зусиллями архівістів, музей-
ників і бібліотекарів каталога-довідника місцевої
періодики (до 1917 р.) [32].

У складі колекцій земських видань провідне місце
займають опубліковані матеріали чергових і позачерго-
вих сесій губернських та повітових земських зібрань 1865
– 1918 рр., а саме: журнали, протоколи, стенограми
засідань земських зібрань, звіти і доповіді земських
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управ, інших земських установ (лікарень, притулків,
училищ, дослідних станцій, кас дрібного кредиту та ін.),
кошторисна документація. Значну джерельну цінність
мають наявні в бібліотечних фондах окремих архівів
систематичні зводи постанов земських зібрань, у яких
вміщувалася досить повна довідкова інформація про
постановку, обговорення й вирішення різних питань
земської діяльності. Крім того, чисельністю відзначають-
ся матеріали (протоколи, доповіді) земських з’їздів і
нарад з питань народної освіти, медицини, ветеринарії,
агрономії, статистики, страхової справи тощо. Самостій-
ну групу становлять статистичні матеріали, які публіку-
валися у формі серійних видань (матеріали подвірних
переписів, оціночних описів, санітарних обстежень),
щорічників (оглядів, календарів), окремих монографіч-
них праць. У деяких архівах збереглися досить повні
комплекти земських періодичних видань (журналів, га-
зет, бюлетенів) як універсального, так і спеціального змісту.

Отже, починаючи з 1920-х рр., у складі бібліотечних
фондів державних архівів України сформувалися цінні
колекції земських видань. Їх склад відображає увесь
спектр друкованої продукції земств. Вивчення кількісних
та якісних характеристик цих документальних комплексів
засвідчує їх вагоме (а в багатьох випадках незамінне)
джерельне значення для реконструкції історії земського
самоврядування в регіонах України. Оптимізація умов
доступу дослідників до фондів друкованих видань
державних архівів сприятиме актуалізації документної
інформації земських видань.
___________________
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Â. Î. Âîëîøåíêî

«ÍÀÐÎÄÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ» ÍÀ ÑÒÎÐ²ÍÊÀÕ
«Ê²ÅÂÑÊÎÉ ÑÒÀÐÈÍÛ»

Намагаючись показати різні аспекти життя селянст-
ва («народу») інтелектуали ХІХ – початку ХХ ст. не
обійшли увагою питання «народної медицини». Ця тема
знайшла своє відображення й на сторінках «Кіевской
старины» (далі – «КС») – наукового часопису з українсь-
кої історії, етнографії і літератури, у 1882 – 1907 рр. – ви-
знаного центру українознавчих досліджень та культур-
но-просвітницького руху. Особливості репрезентації
«народних» медичних практик на сторінках видання
стали важливою характеристикою проблеми сприйняття
селянського світу українськими інтелектуалами, причет-
ними до конструювання національної ідеології, на основі
вивчення життя «народу» – виразника національної сут-
ності. Зміст публікацій «КС» не раз потрапляв до поля
зору науковців [1; 2], але питання висвітлення у журналі
теми «народної медицини» окремо не ставилося. До-
слідницький аналіз тематики селянського лікування та
знахарства на зламі ХІХ – ХХ ст. пов’язаний із розглядом
роботи земств, інтересом до демонологічної тематики,
проблем селянського світогляду та менталітету [3].
Метою цієї статті є огляд способів трактувань авторами
«КС» поняття «народна медицина», селянського
пояснення хвороб і методів їх лікування.
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Як «царина минулого» тема лікування «народу»
на сторінках «КС» підіймалася у публікаціях про існува-
ння шпиталів, але питання «народної медицини» пору-
шувалося передусім у розвідках етнографічного харак-
теру. З практичної точки зору воно актуалізувалося у
світлі земської боротьби з епідеміями та епізоотіями та
заходів з впровадження наукової медицини для народу
(у кількох матеріалах «КС»1 побіжно згадувалося про
поширеність на селі хвороб, спалахи епідемій, незадо-
вільні санітарні норми життя, нестачу професійної
медичної допомоги, зусилля земств у покращенні
медичного обслуговування [4, 233 – 234; 5, 337; 6, 466; 7,
144 – 147; 8, 321]; деякі автори2 пропагували земську
медицину в художній формі [9; 10]). Відомими були су-
перечки між земцями та селянами через існування в оста-
нніх системи уявлень про причини хвороб та засоби лікування.

У статтях «КС», написаних науковцями-етнографа-
ми3, можна знайти описи хвороб селян, «яскравих»
випадків захворювань, «народних» рецептів їхнього
лікування, «народні уявлення» про будову та діяльність
тіла, догляд за хворими, пораненими та отруєними [8;
11; 12]; зазначення значущості здоров’я, втрата якого
загрожувала «нездатністю до селянської праці» [9; 13],
особливостей ставлення оточення до хворих [14]. Відбір
та інтерпретація емпіричних фактів здійснювалися на
основі підходів західноєвропейської науки. Більш того,
саме звертання до цієї теми було зумовлено тим, що у
Західній Європі «народна медицина» вже потрапила до
кола проблем, вартих «серйозної уваги» медиків та
етнографів [12,163].

 У «КС» поняття «народної медицини» розглядали-
ся не у медичній, а «культурно-історичній» площині.
В. Милорадович відзначав, що центральне місце відво-
див «сторонам народного лікування», відомим у фран-
цузів під назвою «medecine surnaturelle» і розглядав
селянські методи лікування у рамках «народного світо-
гляду». Слідом за М. Сумцовим, він констатував, що у
селянському сприйнятті головною причиною хвороб
було потрапляння до тіла чужого духу, тому ліки – це
способи видалення духу з організму [11, 46 – 47], чим
мали займатися знахарі. За спостереженнями Л. Ленчев-
ського смертельні хвороби пов’язувалися з діями самої
смерті [14, 70 – 71].

Досліджуючи «народний світогляд», різні автори
відзначали подвійний «язичницький та християнський
вплив на народне лікування». Поряд з «амулетами»
(вовчий зуб, зміїна голова тощо), «охоронцями» від
хвороб та порчі вважались «предмети християнського
релігійного благочестя» – освячені свічки, пасхальний
хліб, ладан, смирна, апокрифи, святі образи, віск [15; 16,
505; 11, 57 – 59]. Особлива сила надавалася заговореній
та «свяченій» воді та рослинам, які «святили», та й

збирали зі згадками про святих [13, 52 – 59; 16, 505; 17,
34; 18, 419]. Синкретизм селянських вірувань виявлявся
у прикрашенні хат знахарів (багато образів та «різного
зілля»), змісті їхніх звертань та «нашіптувань» – поєднан-
ні прадавніх звернень із молитвами [8, 300 – 327; 11, 56 –
57]. Для видалення «закруток» на рослинах запрошували
спеціальних знахарів (один з них радив молитися архі-
стратигу Михайлу) або просили священика відслужити
молебень і вирвати «закрутку» хрестом («у старинних,
могилянських требниках» навіть існували спеціальні
молитви) [19, 139 – 141]. До священика посилали і під
час надто важких пологів, щоб він «розчинив у церкві
царські врата» [20, 260].

Згідно еволюціоністської моделі, дописувачі «КС»
розглядали зміну «народних» поглядів та практик по лінії
від примітивного стану до цивілізованого (за Р. Келлі,
вся європейська етнологія ХІХ ст. «засновувалася на
припущенні, що примітивні у технологічному відношен-
ні народи являють собою точні еквіваленти більш ранніх
стадій у розвитку продвинутих суспільств» [21, 97]).
Етнографи розходилися у визначенні засобів лікування,
що «мали бути» притаманні «народній медицині»: час-
тина практик була віднесена до «віджилих анахронізмів»
і тільки окремі з них (узгоджені з науковими підходами)
«заслуговували» на подальший вжиток.

До поняття «народної медицини» переважно відно-
силося лікування травами, особливо якщо ті згадувалися
у західній науковій літературі. Хоча загальноприйнятої
думки про те, дію яких рослин можна було визнавати,
не існувало. В.Маркович описував вживані знахарями
трави, орієнтуючись на французькі дослідження [18,
420], але у примітці до його статті редакція, погоджую-
чись із необхідністю «ретельного вивчення так званого
народного життя і тих медичних засобів, які емпіричним
шляхом застосовуються знахарками», зазначала, що всі
перелічені трави апробовані медициною і більшість із
них не має «жодного фармацевтичного значення» [18, 413].

Між тим, В. Маркович визнавав ефективність
поєднання лікування травами із заклинаннями та молит-
вами, які під видом «магнетизму, гіпнотизму» також
почали цікавити лікарів. Ці явища він відніс до «народної
психології» [18, 420 – 422]. М. Сумцов до засобів «народ-
ної медицини», крім трав, відносив масаж, застосування
якого «на Заході та у Росії» довго залишалося «у руках
народу». Тільки з 1860-х рр. він «набув права громадянст-
ва у науці й перейшов до медичної практики». Підкре-
слював задавненість масажу в історії різних народів,
описував техніки «українського народного масажу»,
зазначаючи, що у розумінні селян їхня полегшувальна
дія посилювалася заклинаннями [22, 338 – 341].

Своєрідно трактував поняття «народної медицини»
В. Милорадович, розуміючи під ним всі відомі йому
способи вигнання духа: видалення силою слова; заля-
кування; символічне ув’язнення; направлення на якусь
рослину, тварину або іншу людину; виманювання при-
гощаннями; викликання у духу відрази до тіла через об-
курювання або введення неприємних речовин [11, 56].
До цих схем вкладався опис О. Малинкою способів до-
помоги повивальних «бабок», хоча він і не згадує проти-
дії духам [20, 255]. Втім, незвичні представникам «осві-
ченої культури» способи лікування характеризувалися
як «пережитки» та «відгомін вікових традицій». В. Мар-
кович назвав «макбетовськими відьмами» знахарок, які
радили запарити зілля у бані і облитися 3 рази, щоб ця
вода, потрапивши на іншу людину, перенесла на неї
хворобу [18, 417]. Як «забобонні» Ф. Кудринський
описує дії знахарки та селян під час епізоотії: «тикання»
худобі хліба та води у зуби з нашіптуванням, рахування
реву корів – «до пари або ні», закопування корів «стой-

____________________________________________

1 Їх авторами були М. Щербаківський – священик с. Шпи-
чинці на Київщині, Л. Лічков – статистик, публіцист, працював
секретарем Саратовської губернської земської управи, І. Па-
вловський – історик, викладач Полтавського кадетського корпу-
су, член Полтавської губернської вченої комісії [1, 355,273,303].

2 Ю. Левицька-Пащенко – письменниця, народилася у дворян-
ській сім’ї на Поділлі; Ф. Кудринський – письменник, етнограф,
фольклорист, педагог, закінчив Московську духовну академію [1,
266,256].

3 М. Сумцов – фольклорист, етнограф, літературознавець,
громадський діяч, професор Харківського університету; В. Мило-
радович – фольклорист, етнограф, у 1875 – 1890 рр. – мировий
суддя Лубенського повіту; М. Стороженко – історик, педагог,
земський діяч на Пирятинщині, член Київської археографічної
комісії; О. Малинка – фольклорист, етнограф, викладач, член Това-
риства любителів природознавства, антропології та етнографії
при Московському університеті, Полтавської вченої архівної комі-
сії, Етнографічної комісії ВУАН; П. Литвинова (Бартош) – етно-
граф та громадський діяч, народилася у Чернігівській губернії,
закінчила Московський університет [1, 334,287,332,280,272].
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мя», пояснення причин епізоотії наговорами, укусом
собаки, проїздом чужого пана, який «розвозив хворобу
по людях» [9].

Додержуючись засад еволюційної компаративісти-
ки, вчені вважали існування «забобонів» характерним
для певного етапу розвитку і «дикунів», і «давніх та нових
цивілізованих народів», з тією лише різницею, що у
народів «варварських» вони відіграють важливу роль, а
для «культурних» – маловажні й існують лише як «ула-
мок глибокої старовини, у нижчих класах населення».
Залишки «пережитків» пояснювали «відомим, взагалі
низьким станом культури народу». Наводили приклади,
які підтверджували наявність таких явищ у різних народів
[11, 55; 15, 54; 23, 124; 24, 273; 25, 88].

Інтелектуали були впевнені у необхідності роз’ясне-
ння селянам «безглуздості» марновірств, сприяння
утвердженню «раціонального розуміння природи»,
протиставляння «темних знахарів» «науково-освіченим
лікарям» [8, 324; 23, 124]. На сторінках «КС» представлені
і народні уявлення про те, хто міг стати знахарем [8, 326;
19, 141; 20, 256], і раціонально витлумачені припущення
авторів про те, що людиною, яка «щось знає», можна
було стати завдяки збігу обставин та індивідуальним
рисам характеру – обережності, вмінню «доречно»
говорити [8, 324; 10, 162 – 163]. Разом з тим, М. Сумцов
переконував, що знахарі «підтримують у народі забо-
бони» та шкодять здоров’ю й одночасно вважав, що,
доки на селі не вистачає лікарів, до сільського знахарства
не можна ставитися тільки «з презирством та осудом»
– у «народному світогляді» «знахар такий сильний, що
обіймає розумом духовний та речовий світ», «лікує,
підбадьорює, втішає», і якщо б «вирвати його з сучас-
ного народного життя», простому народу причинено
було б «страждання». У екстрених ситуаціях, наприклад,
за укусів змій або скажених собак, вони були просто
незамінні, бо «наукова медицина» не мала радикальних
засобів лікування цих хвороб [8, 321 – 324].

Зрештою, звертає на себе увагу власне означення
«народна» (а не «селянська») медицина. У його межах
не розрізнялись прошарки селян – у цьому сенсі всі
вони мали в очах інтелігенції однакові інтереси. Як і «на-
родна освіта», це було модерне поняття, яке засновува-
лося на певній уявній моделі організації лікування
«народу» й відображало оптимістичний погляд на
процес модернізації суспільства. Не випадково у творі
Ф. Кудринського «правильний» підхід до лікування
худоби виказували персонажі, дотичні до міської куль-
тури – «проїжджий пан», «зухвалий» Іван (підробляв
на фабриці), та лікар, який з’явився після закінчення
«пошесті», але встиг виступити з промовою щодо «шкід-
ливості забобонів». В іронічному тоні автор характери-
зує розповіді селян про «свою медицину» [10, 164 –
183]. В. Маркович підкреслював позитивний вплив
міської культури на прикладі образу «окультуреної
знахарки». Вона отримала знання від покійного чоловіка
(який «читав книжки»), вживала нову лексику («болість
у животі» називала «татар (катар) шлунку»), розповіда-
ла про важливість «здоров’я», окрім трав та шептань,
використовувала мінеральні речовини (соду, сіру, залізо
тощо) та аптечні препарати [18, 413 – 422].

Прикметно, що селяни «відповідали» «освіченому
товариству» тим самим. Для них «псувачами», «змов-
никами проти добробуту православних людей» були
передусім представники «чужої» культури – пани,
інтелігенція (у т.ч. лікарі), містяни, священнослужителі
та селяни, які «ходили на роботу на фабрику» [8, 324;
26, 174; 10, 175]. Поряд з цим, у матеріалах «КС»
зустрічаються й побіжні згадки про випадки станової
взаємодії у медичній сфері. Так, на початку століття

лікуванням іноді займалися дворянки, відставні офіцери,
євреї та підлікарі з поміщицьких «людей» [4, 233 – 234].
У свою чергу послугами знахарів користувалися не
тільки «люди з неосвічених класів», але й представники
інтелігенції, пани та євреї [24, 273; 8, 324; 18, 414; 23, 121],
що засвідчувало наявність у них певного спільного
простору уявлень та взаємодії.

Отже, на сторінках «КС» поняття «народної меди-
цини» не мало усталеного значення, конструювалося з
окремих елементів селянських практик лікування, із
виділенням серед них тих, які підлягали «онаучненню»
й використанню у модерному житті; їхній зміст та
кількість варіювалися у різних дослідників, залежно від
розуміння «науковості» та «прогресивності». Розгляда-
ння «культури» як синоніму «цивілізації» дозволяло
протиставляти селянські уявлення науковим медичним
методам, вважати ці уявлення відсталими, а самих селян
– упослідженими та нижчими, що певною мірою
сприяло формуванню негативних стереотипів щодо
селянської візії природи хвороб, способів лікування та
постаті знахарів. Втім, подібна оцінка вказаних явищ не
була єдино можливою для науковців, які, ретельно вив-
чаючи селянський побут, намагались виявити «народну
самобутність», що робить «Кіевскую старину» важли-
вим джерелом для подальших досліджень як особливо-
стей селянського світу, так і його сприйняття представ-
никами «освіченої культури».
___________________
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²ÑÒÎÐ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ ÎÑÂ²ÒÍ²Õ
ÇÀÊËÀÄ²Â ÍÀ ÑÒÎÐ²ÍÊÀÕ ÆÓÐÍÀËÓ

«ÐÓÑÑÊÀß ÑÒÀÐÈÍÀ» (1870 – 1918 ðð.)

В останні десятиліття окреслився досить перспек-
тивний напрям історичних досліджень – вивчення
історичної періодики, історії її виникнення, взаємосто-
сунків із органами цензури, тематики і напрямів
публікацій, їх впливу на розвиток історіографії, джерело-
знавства та історичної науки в цілому. Дореволюційні
історичні почасові видання являють собою особливий
предмет історичних досліджень. З одного боку, вони
можуть виступати джерелом вивчення конкретної
історичної проблематики, а з іншого – самі є об’єктом
історичних студій.

Одним із найбільш авторитетних і популярних жур-
налів історичного спрямування була “Русская старина“
(1870 – 1918), що належала до т.зв. публікаторського
напряму. Часопис відзначався друкуванням на своїх
сторінках в основному неопрацьованих документаль-
них матеріалів, відтак є унікальним джерелом з росій-
ської історії, у тому числі з історії українських земель.
Дослідження публікацій “Русской старины“, що стосу-
валися української історії, їхньої наукової цінності та зна-
чущості є важливим завданням сучасної історіографії.

В українській історичній науці є низка досліджень
історичних журналів, на сторінках яких з’являлися
матеріали на українську тематику [1]. Започаткував
розробку цієї проблематики О. Кіян, який окреслив
напрями досліджень публікацій на українознавчу
тематику в російських дореволюційних історичних
журналах “Русский архив“, “Русская старина“,
“Исторический вестник“, “Древняя и новая Россия“ [2].
С. Сініченко у своїй статті спробував дослідити
співпрацю з “Русской стариной“ українських істориків
[3]. Однак українознавча історична тематика в

публікаціях “Русской старины“ недостатньо висвітлена
в історичній літературі і потребує подальшого
опрацювання.

Загалом публікації з української історії у виданні
можна умовно розділити на кілька тематичних напря-
мів: публікації соціально-економічної тематики, з історії
суспільно-політичних рухів, козацтва, джерела і мате-
ріали з історії української культури, освіти, окремо мож-
на виділити публікації з історії церкви. Ми пропонуємо
звернути увагу на публікації журналу, що стосуються
історії української освіти та освітніх закладів. Завданнями
цієї розвідки є виявити, систематизувати й узагальнити
публікації журналу, що стосувалися історії виникнення
й розвитку освітніх закладів та освіти на українських
землях у ХІХ ст.

В “Русской старине“ вийшло друком кількадесят
публікацій на українську освітянську тематику. У
їхньому числі варто виділити мемуарні та епістолярні
джерела, офіційні документи, біографічні розвідки, авто-
біографічні матеріали. Тематично їх можна поділити за
територіально-адміністративною ознакою – джерела з
історії харківського, київського та одеського учбових округів.

У кількісному відношенні більшість публікацій скла-
дають документи та матеріали про Харківський універ-
ситет. Значну цінність для дослідження історії першого
в Україні університету мають ряд публікацій стосовно
його засновника В. Каразіна. Серед них варто виділити
біографічний нарис, написаний одним із вихованців
університету 1820-х рр. [4]. Він складений на основі того,
що автор “слышал об этом предмете как от самого В. Ка-
разина, так и от других харьковских старожилов“, і
присвячений опису історії створення Харківського
університету. Автор наголошує, що цей університет був
першим, який створили на громадські кошти. В. Каразін,
виходець із Харківської губернії, виступаючи перед
місцевими дворянами з ідеєю створення університету,
наголошував: “Я смею думать, что губерния наша пред-
назначена разлить вокруг себя чувство изящности и
просвещения“ [4, 334]. У липневій книзі “Русской сари-
ны“ за 1899 р. надруковано указ імператора Олександра І
про пожалування Катеринославського предводителя
дворянства кавалером ордена Св. Анни ІІ ступеню за
пожертвування місцевих дворян на Харківський універ-
ситет [5]. У листі до князя А. Чарторийського В. Каразін
пише: “Вам известно, до какой степени разстроено мое
состояние безумными усилиями содействовать блиста-
тельно к просвещению и процветанию Украйны, моей
родины. Мне больно видеть ее, богатую и дарами при-
роды и талантами ее обитателей, в поругании и презре-
нии“ [6, 704]. Цей лист був використаний Я. Абрамовим
при написанні науково-популярної біографії В. Каразі-
на, що вийшла в серії “ЖЗЛ“ [7]. Ряд матеріалів щодо
історії Харківського університету, які були надруковані
в “Русской старине“, використані Д. Багалієм при напи-
санні його фундаментального дослідження “Опыт исто-
рии Харьковского университета (по неизданным мате-
ріалам). В 2-х томах“ [8]. Крім вказаних матеріалів, у
“Русской старине“ вийшла низка публікацій, які стосува-
лися діяльності В. Каразіна на ниві поширення освіти,
його наукової, просвітницької та державної діяльності.

Заслуговує на увагу біографічний нарис про Т. Оси-
повського, професора математики Харківського універ-
ситету з дня його заснування та незмінного ректора
цього закладу упродовж багатьох років (1813 – 1821) [9].
Дослідження написане на основі архівних матеріалів
колишнім студентом фізико-математичного факультету
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Харківського університету, помічником бібліотекаря
університету, письменником Г. Чіріковим.

Цікавих рис історії університету та харківського
періоду життя М. Костомарова надає публікація
О. Багалій, доньки історика [10]. Нарис складений з
використанням відомостей автобіографії М. Костомаро-
ва, мемуарних та епістолярних матеріалів, у тому числі
раніше не опублікованих. Так, у рамках дослідження
вперше надруковані листи М. Костомарова до професо-
ра Харківського університету І. Сокальського, у якого
історик проживав під час свого навчання в університеті.
О. Багалій доводить, що М. Костомаров був надзвичайно
відданий Харкову та Харківському університету.

На сторінках “Русской старины“ надруковано кілька
спогадів колишніх студентів університету – Л. Нічпаєв-
ського, О. Воронова, видатного російського ботаніка
М. Леваковського [11 – 13]. Ці мемуари дозволяють
зануритися в атмосферу вищого навчального закладу
ХІХ ст. Про значущість Харківщини як освітнього осе-
редку свідчать матеріали про відвідування навчальних
закладів харківського учбового округу особами імпе-
раторської родини – спадкоємцем цесаревичем Олек-
сандром Миколайовичем у 1837 р. та імператором
Миколою І 1848 р. [14; 15].

Не обійшла увагою редакція “Русской старины“ й
історію Київського університету Св. Володимира, хоча
публікацій щодо нього порівняно небагато. З-поміж них
слід виділити спогади колишнього студента університету
1870-х рр. В. Чиважевського, який ставив за мету “по
возможности объективно изложить факты из универси-
тетской жизни, из жизни бытовой и школьной киевского
студенчества и профессуры“ [16]. До 50-літнього ювілею
відкриття університету Св. Володимира у вересневому
випуску “Русской старины“ за 1884 р. вийшла невелика
замітка, присвячена визначній даті [17]. У ній подано
витримки із “Санкт-Петербургских Ведомостей“ про від-
криття у липні 1834 р. університету у Києві.

Певний інтерес викликає записка ректора Київської
духовної академії, єпископа чигиринського Інокентія
(Борисова), який був другом першого ректора універ-
ситету Св. Володимира М. Максимовича. Вона написана
у формі запитань – відповідей. Автор робить спробу
проаналізувати стан справ, який склався на середину
1838 р. в університеті, у зв’язку з існуванням у ньому
впливового польського чинника [18]. Про вплив польсь-
кого елемента в Київському університеті йдеться й у
нарисі, складеному на основі спогадів колишніх студен-
тів, документів і листування професора й ректора цього
університету М. Бунге з офіційними особами [19]. Ці
матеріали були надані редакції “Русской старины“
ректором університету протягом 1883 – 1890 рр. проф.
М. Ренненкампфом. У нарисі окреслюються загальні
суспільно-політичні настрої, що склалися на початок
1860-х рр. у середовищі київської інтелігенції й громадсь-
кості та їхня проекція на стан справ і морально-психоло-
гічну атмосферу в університеті Св. Володимира, в якому
майже половину студентства й значну частину профе-
сорсько-викладацького колективу складали поляки.

Завдяки публікаціям в “Русской старине“ можна
простежити деякі моменти історії Новоросійського уні-
верситету від проекту створення “по предписанию Дю-
ка-де-Ришелье“ “новаго училища в Одессе“ [20] – до
записки попечителя одеського учбового округу М. Пи-
рогова, в якій він обґрунтовував соціально-економічни-
ми та релігійними причинами необхідність перетворен-
ня Одеського ліцею на університет [21]. 1892 р. в “Русской

старине“ надруковано біографічний нарис видатного
славіста, випускника Харківського університету, профе-
сора Казанського, Московського і Новоросійського уні-
верситетів В. Григоровича авторства колишнього його
студента О. Колянковського [22]. У ньому подані біо-
графічні відомості видатного ученого, описується його
наукова, громадська та навчальна діяльність на посаді
професора Новоросійського університету з дня його
відкриття; відзначається значний внесок В. Григоровича
у вітчизняну науку. Автор нарису високо оцінює і
людські якості свого учителя.

В одному із перших випусків “Русской старины“
надруковано матеріали про створення ніжинської
гімназії. Ідея відкриття навчального закладу належала
О. Безбородко. Після смерті канцлера його рідний брат
І. Безбородко “исполняя желание покойнаго, учредил в
память его, в Нежине, для дворянства учебное заведение
и обезпечил его… доходом с свого родового, недвижи-
мого имения“ [23, 298]. У вказаній публікації вміщено
також листування щодо створення гімназії рідного
племінника князів Безбородко В. Кочубея, який брав
активну участь у підготовці створення “Гімназії вищих
наук князя Безбородко“.

У “Русской старине“ надруковано кілька спогадів
студентів Київської духовної академії [24; 25], в тому
числі автобіографічна записка ординарного професора
Санкт-Петербурзького університету Я. Толмачова, в
якій він описує роки власного навчання в Харківському
колегіумі та Київській духовній академії, а також своє
учителювання в Харківському колегіумі.

Публікації “Русской старины“ щодо історії розвитку
освіти на українських землях у кількісному відношенні
можна назвати досить фрагментарними, але, з огляду
на їхню історичну інформативність, вони є унікальним
джерелом вивчення стану розвитку української освіти
у ХІХ ст. Серед цих джерел переважають матеріали
мемуарного, епістолярного та біографічного жанрів.
Тематично публікації журналу “Русская старина“ з цієї
проблематики охоплюють всі три учбові округи в межах
українських земель Російської імперії. Подальше
дослідження історії української освіти і культури загалом
у публікаціях “Русской старины“ є перспективним
напрямом студіювань.
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Під час революційних подій 1905 – 1907 рр. підпільні
організації Миколаєва розгорнули активну діяльність
щодо мобілізації трудящих на боротьбу з самодержавст-
вом. У місті широко розповсюджувалися листівки,
газети, брошури та інша нелегальна література, що
закликала робітників, солдатів і матросів виступити

разом з робітничим класом проти царату. Серед них
листівки, що були видані місцевим комітетом об’єднаних
соціал-демократичних організацій РСДРП та іншими
партіями, а також різноманітна друкована література
революційного змісту.

В існуючій літературі питання розповсюдження
нелегальних видань у Миколаєві періоду революційних
подій 1906 р. не відображена [1]. Тому ми намагаємося
надолужити цю прогалину. Це тим більш важливо і
необхідно, оскільки революційні організації Миколаєва
займалися не лише видавництвом, але й активно розпов-
сюджували підпільну літературу.

Документи про поширення в Миколаєві нелегаль-
них видань сконцентровано, головним чином, у відповід-
них фондах. Це здебільшого матеріали про слідство в
справах осіб, звинувачених у зберіганні та розповсюд-
женні листівок, газет, брошур. У фондах є відомості про
діяльність революційних організацій і вилучення при їх
арешті нелегальних видань. Крім того, в архіві
зберігаються рапорти приставів поліцейських дільниць
Миколаєва, повідомлення місцевого поліцмейстера про
нелегальну літературу, вилучену під час обшуків у
робітничих кварталах, а також знайдену городовими та
двірниками на вулицях і біля різних установ.

Найбільш оперативною і дієвою формою з
пробудження революційних настроїв у робітників були
листівки. У той період вони мали диференційований
характер і адресувалися безпосередньо до робітників,
робітниць, солдатів, інших верств. Саме листівки – тексти
особливого змісту – були розраховані на масове
використання, виконуючи агітаційно-пропагандистські
та виховні функції. Видання листівок розпочалося ще в
1901 – 1902 рр., спочатку в кілька десятків примірників,
але вже 1906 р. їх наклад сягнув кількох тисяч.

Нелегальні видання, виявлені в Миколаєві, й їхня кіль-
кість за вказаний рік, подані у таблиці 1 (див с. 59 – 60).
За попередніми підрахунками тут виявлено 22 газети,
42 брошури та 75 листівок у кількості 118 екземплярів.
Зокрема листівки Миколаївського комітету РСДРП
відзначали, що грудневі події 1905 р. залучили до рево-
люційних лав нових борців, показали, що збройне пов-
стання можливе та довело, що центр готовий до проти-
стояння з самодержавством [2].

На розповсюдження листівок і їх роль у розгортанні
революційної боротьби змушене було звернути увагу
Міністерство внутрішніх справ. Воно вважало, що
помітну роль у розвитку визвольного руху відігравала
провінційна преса, яка стояла найближче до населення
і своїми описами життєвих подій надавала найбільшу
конкретність.

Отже, нелегальні видання відігравали роль не лише
агітатора і пропагандиста, але й організатора мас. Саме
завдяки широкій листковій пропаганді в Миколаєві
відбувалися страйки та виступи робітників.
___________________
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Табл. 1 
Нелегальні видання, виявлені 1906 р. у Миколаєві [3] 

 
Дата 
вияв-
лення 

Найменування видання 
(б. – брошура, г. – газета, л. – листівка) 

Місце виявлення 
і кількість (шт.) 

3.01 л. „Ко всем рабочим г. Николаева” у М. Білого (7) 
8.01 л. „К рабочим” 

л. „Ко всем рабочим и гражданам г. Николаева” 
л. „Братья- крестьяне” 

у М. Позіна (2) 
там же (2) 
там же (2) 

9.01 г. „Начало” (1905, 18 ноября) 
л. „Умирающее самодержавие и новые органы народной власти”. 
б. „Извещение о Ш съезде РСДРП” 
б. „Всеобщая стачка и социальная революция” 
б. „Социализм в Японии” 
л. „К русской армии” 
л. „Ко всем рабочим г. Николаева” 
л. „К революционному народу” 
л. „Товарищи” 
л. „Да здравствует вооруженное восстание” 

у Г. Єрмакова (7) 
у Х. Шапіро (1) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (4) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (1) 

22.01 л. „Ко всем рабочим и гражданам г. Николаева” 
л. „Ко всем гражданам” 
л. „В память павших борцов за свободу” 
б. „Программа Российской социал-демократической партии” 
г. „Известия Совета рабочих депутатов г.Одессы” (1905, 13 декабря) 
л. „Что можно ожидать от Государственной думы?” 

у П. Шейнова (3) 
там же (2) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (1) 
у И. Бєлова (1) 

23.01 л. „Что такое либералы?” 
б. „Программа РСДРП”, принятая на ІІ съезде партии” 
б. „Извещение о ІІІ съезде РСДРП” 
лист. „Кровавое воскресенье 9 января” 
б. „Сборник революционных песен” 
б. „Эрфуртская программа” 
б. „История Французской революции” 

у Д. Дикіна (1) 
у Г. Сисоєва (2) 
там же (2) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (1) 

24.01 г. „Известия Совета рабочих депутатов г. Одессы”, (№№ 3, 4) 
лист. „Ко всем рабочим и гражданам г. Николаева” 
г. „Известия Совета рабочих депутатов г. Одессы” (№№ 2, 3) 
г.-л. „Летучий листок” Одесского объединенного комитета РСДРП 
б. „Наши цели” 
б. „Классовая борьба во Франции” 
б. „Рост социализма в Соединенных штатах” 
б. „От обороны к нападению”  

у М. Щеглова (2) 
там же (2) 
у І. Грабова (2) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (1) 

26.01 л. „Ко всем рабочим и гражданам г. Николаева” 
г. „Искра” (№№ 96, 100) 
г. „Известия Совета рабочих депутатов г. Одессы” (№№ 3, 4) 
г.-л. „Летучий листок” Одесского объединенного комитета РСДРП 
б. „Наши цели” 
б. „Классовая борьба во Франции” 
б. „От обороны к нападению” 
б. „О социал-демократах и социал-революционерах”  

у М. Щеглова (17) 
там же (2) 
у І. Грабова (2) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (1) 
Чорноморський завод (ЧЗ) (декілька) 

27.01 б. „Программа РСДРП, принятая на ІІ съезде партии” 
г. „Пролетарий” 
г. „Новая жизнь” 

у М. Басіста (1) 
у О. Касьянова (1) 
там же (10) 

29.01 л. „Новая Дума” 
л. „Что можно ожидать от Государственной думы?” 

місто (2) 
там же (15) 

16.02 л. „Пролетарии всех стран, соединяйтесь” 
б. [без названий] 
б. А. Бебель „Труд и капитал” 
б.А. Бебель „Антисемитизм и пролетариат” 

у К. Брон (1) 
там же (12) 
там же (1) 
там же (1) 

9.03 л. „И казаки - люди и они граждане” 
г. „Николаевская газета” 

поштова скринька (1) 
там же (1) 

29.03 б. А. Бебель. ”Антисемитизм и пролетариат” 
б. „Программа РСДРП, принятая на ІІ съезде партии”. 

у М. Ротаря (1) 
там же (1) 

1.04 б. „Немецкий труд и капитал” 
б. „Интеллигенция и пролетариат” 
б. „Песни свободы”  

на вул. Московській (1) 
там же (1) 
там же (1) 

2.04 г. „Пролетарий” (1905, сентябрь) місто (1) 
6.04 л. „Граждане” Николаевского комитета РСДРП” в театрі (82) 
14.04 л. „Партийные известия” 

г. „Казарма” 
у М. Тараєва (1) 
там же (1) 

21.04 л. „Ко всем рабочим и работницам г.Николаева” Суднобудівний завод (СЗ) (2) 
22.04 л. „Ко всем рабочим и работницам г. Николаева” у театрі (51) 
27.04 л. „Ко всем рабочим и работницам г. Николаева” ЧЗ (5) 
29.04 л. „Не работайте 1 Мая” 

л. „Товарищи” 
л. „Не работайте 1 Мая” 
л. „Ко всем рабочим и работницам г. Николаева” 
л. „1 Мая” 

ЧЗ (1) 
там же (3) 
місто (2) 
там же (3) 
там же (2) 
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30.04 л. „Ко всем рабочим и работницам г. Николаева” місто (29) 
4.05 л. „Ко всем солдатам Одесского гарнизона” біля казарм (37) 
8.05 л. „Ко всем рабочим и работницам г. Николаева” місто (2) 
11.05 л. „Ко всем матросам, солдатам и казакам Николаевского гарнизона” ЧЗ (1) 
8.06 г.-л. „Летучий листок” №2 Херсонского союза социалистов-революционеров місто (21) 
13.06 л. ” Ко всем товарищам” серед солдатів Лиманського полку (декілька) 
16.06 г.-л. „Летучий листок” № 3 Херсонского союза социалистов-революционеров у Г. Падурець (149) 
23.06 л. „Солдаты” 

г. „Вперед” 
г. „Известия Совета рабочих депутатов г. Одессы” 
л. „Казарма” 
л. „Бойкотировать ли Государственную думу? ” 
б. „Пауки и мухи” 
б. „Аграрный вопрос в России” 
б. „Рабочее дело в России” 
б. „Коммуна 71 года” 

місто (1) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (1) 
там же  (1) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (1) 

1.07 б. „Очерк развития социал-демократии в России” 
г. „Колокол” 
б. „Рабочее дело в России” 
л. „Письмо по партийным организациям” №1 
л. „Ко всем” 
л. „Ко всем рабочим и работницам г. Херсона” 
л. „Ко всем рабочим и работницам г. Николаева” 
б. „Взятие Бастилии” 
відозва „Ко всем железнодорожникам” 

місто (1) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (5) 
там же (1) 
у Півеня (1) 

13.07 б. „Настоящее политическое положение” 
л. „Политическая стачка в России” 
л. ”Как смотрят социалисты-революционеры и социал-демократы на 
крестьянский и земельный вопрос?” 
л. „Народ и земля” 
г. „Колокол” №88 
г. „Письмо к крестьянам” Херсонского губкома организаций РСДРП 
б. „Программа РСДРП”, принятая на ІІ сьезде партии 
л. „Ко всем рабочим и работницам г. Николаева” 
л. „Солдатчина и присяга” 
відозва „Маніфест колишніх членів Державної думи” 

у М. Опанаса (1) 
у О. Гмирьова (1) 
 
там же (1) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (1) 
там же (1) 
у Півеня (1) 
у А. Бабчинського (2) 
місто (1) 

літо л. „Ко всем рабочим и работницам г. Одессы” 
відозва „Декларация Думской фракции Российской социал-демократической 
рабочей партии” 

у І. Порторескула (1) 
 
там же (1) 

29.07 л. „Манифест ко всему российскому крестьянству” 
л. „Ко всем рабочим и работницам г. Николаева”” 

ЧЗ (1) 
там же (1) 

30.07 л. „Манифест от трудовой группы и социал-демократической фракции 
Государственной думы к армии и флоту” 

 
у М. Федорова (1) 

початок 
серпня 

л. „Манифест ко всему российскому крестьянству” 
б. „Профессиональное движение и социал-демократия” 
л. „Народная программа” 
л. „Как русские крестьяне потеряли землю и волю” 
б. „Революционное движение в России” 

на вул. Екіпажній 
(всього 27) 

7.08 л. „Манифест ко всему российскому крестьянству” 
л. „Ко всему Николаевскому гарнизону” 
б. „Программа РСДРП, принятая на ІІ съезде партии” 
л. „Извещение о ІІ съезде РСДРП” 
б. „Постановления ІІ съезда РСДРП” 

на вул. Московській (4) 
там же (1) 
там же (2) 
там же (1) 
там же (1) 

8.08 л. „Манифест ко всему российскому крестьянству” 
л. „Ко всему Николаевскому гарнизону” 

у П. Шилкіна (3) 
там же (25) 

16.08 л. „Ко всем гражданам” 
л. „Ко всему Николаевскому гарнизону” 
л. „Манифест ко всему российскому крестьянству” 

місто (3) 
там же (1) 
там же (1) 

9.09 л. „Манифест ко всему российскому крестьянству”  
л. „Ко всем крестьянам” 
л. „Манифест от трудовой группы и социал-демократической фракции 
Государственной думы к армии и флоту” 
л. „Ко всем крестьянам” 
л. „Манифест ко всему российскому крестьянству” 
л. „Ко всем рабочим”  

у Ф. Петруні (181) 
там же (100) 
 
на вул. Глазенапівській , №19 (970) 
там же (114) 
там же (522) 
там же (278) 

30 .10 л. „Ко всем гражданам г. Николаева” 
г. „Последние Московские новости” 
б. „Сборник известий крестьянских депутатов и трудовой России” 

на вул. Потьомкінській (35) 
там же (1) 
станція Миколаїв (1) 

23.11 л. „Чего мы требуем?” СЗ (1) 
23.12 л. „Чего мы требуем?” 

г. „Борьба” Николаевского комитета РСДРП 
г. „Социал-демократ”, №2 

у П. Волкова (24) 
там же (17) 
там же (1) 
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Î. Î. Ëàâðóò

«ÎÄÅÑÑÊÈÉ ÑÒÓÄÅÍÒ Â ÖÈÔÐÀÕ»
ßÊ ÄÆÅÐÅËÎ ÄÎ ÂÈÂ×ÅÍÍß ÏÎÁÓÒÓ

ÑÒÓÄÅÍÒÑÒÂÀ ÓÑÐÐ ÏÅÐ²ÎÄÓ 1920-õ ðð.

Вивчення джерельної бази проблеми є запорукою
критичного і всебічного її висвітлення й осмислення.
Цікавими і багатоманітними є матеріали, присвячені
характеристиці життя молоді вищих навчальних закладів
(далі – в.н.з.) Української СРР 20-х рр. ХХ ст. Це був час
зміни влади, суспільства, поглядів, світогляду. Студент-
ство стало яскравим доказом цих процесів. Зокрема, важ-
ливим джерелом до вивчення його становища на зазна-
ченому етапі є збірник «Одесский студент в цифрах» [1].

Дослідники вже зверталися до цієї проблеми. Так,
І. Прилуцький досліджував питання побуту студентів:
матеріальні, житлові [2, 23 – 26], В. Липинський –
напрями діяльності студентських організацій [3]. О. Ряб-
ченко вивчила питання трансформації соціального
портрету молоді в.н.з., їх поведінку, взаємовідносини [4,
268 – 269]. О. Комарніцький [5], О. Завальнюк [6] зупини-
лись на характеристиці життя студентів Кам’янець-По-
дільського університету. Нами раніше з’ясовано стан здо-
ров’я молоді в.н.з., проблеми житлового, майнового забез-
печення юнаків і дівчат зазначеного періоду [7, 68 – 76].
Частково тематика відображена у працях з історії в.н.з.
м. Одеси [8]. Проте, комплексного дослідження, присвя-
ченого вивченню саме «Одесского студента в цифрах»
як джерела до побуту студентства УСРР дотепер не було.
Це і визначило мету цієї статті.

Цього можна досягти шляхом виділення раніше
невідомих фактів, вивчення умов створення документу,
техніки проведення анкетування, з’ясування різних по-
бутових аспектів і причин їх виникнення, ставлення моло-
ді до анкети, характеристики інформаційного потенціа-
лу документу. Теоретичне використання нашого матеріа-
лу можливе в курсах вітчизняної історії, соціології моло-
ді, практичне – в процесі вирішення актуальних проблем
сучасної молоді.

Протягом 1920-х рр. проводились дослідження, які
стосувалися різних аспектів життя молоді. Актуальним
було питання побутового забезпечення студентів. Май-
же у кожному місті, де функціонували в.н.з., проходили
обстеження життя молоді. Одеса – значний культурно-
освітній центр, у якому теж пройшло таке опитування.
Одним із них є «Одесский студент в цифрах». Мета обсте-
ження полягала у вивченні економічного побуту одесь-
кого студентства шляхом анонімного анкетування. Тех-
нічними питаннями займалась спеціально створена ко-
місія з обстеження побуту (КОП), куди ввійшли представ-
ники бюро комітету з поліпшення побуту студентства
(копопуч) (2 особи), студенти (із політехнічного інсти-
туту, робітничого факультету – робітфака), 2 представ-
ники від губернського відділу статистичного бюро,
головою став завідуючий статистичною частиною (від-
ділу) копопучу – Л. Шмульян. Фінансове забезпечення
здійснював Одеський губвиконком, який виділив 200
товарних крб. Кошти були витрачені на друковані
матеріали, технічну, організаційну роботу, канцелярію,
платню за роботу [1, 12].

Комісія почала працювати 4 березня 1923 р. із
засідання, на якому обговорювались питання обстежен-
ня, розроблявся план його проведення. Вона вирішила
з’ясувати виключно питання економічного побуту, оскіль-
ки анкета була б перевантаженою і громіздкою. Питання
суспільного, культурного життя залишились осторонь,
що пояснювалось відсутністю довіри з боку студентів
щодо цього і відповідно – зниженням нанівець результа-
тивності. Комісія зупинилась на використанні анонімної

анкети, оскільки у цей період відбувались «чистки», «ака-
демічні перевірки» студентів, контроль їхньої діяльності,
пересуди товаришів. Анкета не вимагала вказувати зак-
лад освіти, факультету, курсу, адреси проживання тощо.

Проте, молодь, намагаючись ввести в оману ко-
місію, писала друкованими буквами, змінювала почерк,
чим засвідчила недовіру до анкетування. Вони писали:
«Не чекайте правди!», «Не вірю в анонімність». Щоб
завірити студентів у щирості копопучу, їм повідомили
про обробку результатів анкетування у них, оскільки мате-
ріали не надходили до управлінь та адміністрацій в.н.з.
Самі організації акцентували увагу на з’ясуванні і вирішен-
ні проблем всього студентства, а не окремих осіб, до
чого прагнула адміністрація. Молодь певного в.н.з. не
була закріплена за якимсь ящиком, а мала змогу вкинути
свою анкету у будь-який інший. Заповнену анкету кида-
ли в закритий ящик (урну), який був наглухо забитий,
обв’язаний шпагатом із поставленою печаткою. Ящики
були розставлені у найбільших місцях скупчення
студентів: їдальнях, бібліотеках.

Після закінчення терміну опитування комісія відкри-
вала ящики і здійснювала підрахунки, на основі яких дій-
шла до певних висновків. Згідно з офіційними даними,
в Одесі на березень 1923 р. навчалися 7673 студента, але
не всі вони взяли участь в опитуванні, лише близько
половини – 3682 особи. 3605 карток були дійсними.
Якщо в одному в.н.з. нараховувалось 200 анкет, вони
оброблялись окремо, інші – об’єднувались в групи,
згідно виробничого принципу. Таким чином, вийшло
10 груп, над якими в подальшому працювала комісія.
Перші 4 групи стосувалися старих в.н.з., які виникли ще
до 1917 р. (дореволюційні): Одеський медичний інститут
(ОМІ), політехнічний (ОПІ), інститут народної освіти
(ІНО), народного господарства (ІНГ), далі – робітфак,
вищі школи мистецтва (мистецький, музичний інститути,
театральний технікум), хімічні заклади (хімічно-фармацев-
тичний і хімічний інститути, фармацевтичний технікум),
індустріально-технічні (будівельний, вечірній робітфак
тощо), транспортні (залізничний технікум, водного та залізни-
чного транспорту), сільськогосподарські (сільськогосподар-
ський інститут – СГІ, земельний гідротехнікум) [1, 10].

Аналіз отриманих даних почався з кінця травня і
продовжувався протягом місяця (до 20 червня 1923 р.).
Опитування в Одесі включало такі розділи: «Загальні
відомості», «Харчування», «Житлові умови», «Одяг,
взуття, білизна», «Стан здоров’я», «Гігієна», «Бюджет».

Перший – презентував статевий, віковий, територіа-
льний, професійний, соціальний, національний склад
студентів в.н.з. м. Одеси в 1923 р. Так, близько 70 % їх
становили чоловіки (переважно у залізнично-дорожно-
му, водному, ОПІ, індустріальних закладах); 32 % – жінки
(в хімічних, медичних, педагогічних закладах). Середній
вік молоді – 23 роки, проте студентки – молодші за сту-
дентів на 2 – 3 роки. Більш зрілі навчались у в.н.з., які бу-
ли засновані до 1917 р. Вік 2/3 всіх студентів складав 19 –
26 років. Одеситами або осілими в місті вважали себе
близько 70 % (причому більшість – молодь із в.н.з. після-
революційного типу), інші – приїжджі. За професією
батьків – 38 % були службовцями, по 20 % – робітника-
ми і селянами, 16 % – торговцями, ремісниками,
промисловцями і близько 7 % – вільних професій. За
етнічним походженням переважали євреї, за ними
слідували українці, росіяни, інші представники. Тобто,
з одного боку, склад був досить колоритним, з іншого –
відображав специфіку розвитку міста і регіону. До того
ж, стає помітним зміна або намагання змінити соціальне
обличчя молоді. Так, у в.н.з. дореволюційного типу
переважали службовці, торговці, ремісники і представ-
ники робітничо-селянського походження, що цілком
відповідало встановленому класовому підходу щодо
контингенту суспільства.
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«Одеський студент» презентував і дані Харківської
анонімної анкети 1909 р. Комісія з обстеження побуту
звертала увагу на зростання кількості студентів селян-
ського, пролетарського, службового походження, порів-
няно з 1909 р., що було цілком зрозумілим. За сімейним
статусом більше 83 % складали «холості і дівиці», сімейні
– 15 %; крім них, були вдові і розлучені. Інститут народ-
ного господарства й медичний займали провідні позиції
щодо першого показника.

Другий розділ обстеження був присвячений пробле-
мам харчування. На запитання: «Скільки разів студент
харчується в день?», близько 50 % відповіли про трира-
зове харчування, 40 % – дворазове, 10 % – одноразове.
Причому чоловіки харчувались частіше за жінок. Оди-
нока молодь дотримувалась режиму не так чітко, ніж
та, котра мала власну сім’ю або жила з рідними. Особи,
які харчувались один раз на день, здійснювали це в сту-
дентських їдальнях, що були їх єдиним джерелом. Близько
60 % молоді приймали їжу саме там: в трьох їдальнях
Американської секції європейської студентської допомо-
ги і одній – копопуча. У них харчувалась більшість одина-
ків – 80 %, сімейних – 50 %. Робітфаківці частіше корис-
тувались послугами закладів, що пояснювались їх відір-
ваністю від домівки, студенти дореволюційних в.н.з. –
рідше, що обумовлювалось їх територіальним походжен-
ням, стабільнішим матеріальним становищем. Молодь
індустріальних і транспортних в.н.з. була територіально ближ-
чою до родичів, тому в їдальнях її бачили не так часто, і зв’я-
зок 19 – 21-річні студенти із сім’ями не порвали. Молодь тех-
нікумів користувалась послугами їдалень найбільше [1, 15].

Калорійність обідів коливалась в межах 1,5 тис. ккал.
Щодо інших разів харчування, то це чай (6%) або чай з
хлібом (близько 70 %), із закускою (30 %). Дещо ліпше ста-
новище було у студентів ОПІ і інгоспу. Якщо порівнюва-
ти харчування студентів перепису 1909 р. і 1923 р., то
перші віддавали перевагу домашньому, а не громадсько-
му харчуванню, що було пов’язано з місцем проживан-
ня, забезпеченням [1, 16].

Щодо житлового питання, то близько 64 % прожива-
ли в центрі Одеси, інші – у приміській території. Серед
перших переважали робітфаківці, оскільки тут зосереджу-
вався їх гуртожиток, потім – молодь інститутів народно-
го господарства, медичного, хімічних закладів. Найдалі
проживали майбутні залізничники – на околицях близь-
ких до станцій. Житлові умови не задовольняли більше
80 % студентів, серед них переважали дівчата, що
пояснювалось їх вибагливістю і господарністю, більшою
охайністю до цього, ніж хлопців. Студентів найбільше
не задовольняла сирість, на яку скаржилось 50 %,
неосвітлені кімнати – 25 %, холод, шум, незручність,
відсутність належних меблів – 60 %. Більше 80 % молоді
страждали від низької температури. Виходячи із цього,
60 % молоді опалювали приміщення переносними
залізними печами («румунками») [1, 17].

У ліпшому становищі перебували майбутні транс-
портники, техніки, господарники, митці, що пояснюва-
лось кращою забезпеченістю їх та родичів власним
опаленням. Недивно, що сирість і хвороби були постійни-
ми супутниками молоді. Студенти страждали і через
незадовільне освітлення: 54 % користувались електри-
кою, 24 % – керосиновими лампами, лампадками або
«кіптявками». Тому не дивно, що освітлення було
незначним, часто нагадувало слабке мерехтіння. Найбіль-
ше у цьому відношенні, як не дивно, страждали студенти,
котрі навчались у медичному, сільськогосподарському,
педагогічному, транспортних, індустріальних закладах.
Серед робітфаківців переважало електроосвітлення. У
таких кімнатах жило 82 %, у іншої частини студентів цей
показник склав близько 54 %.

Житлові умови одинаків були гіршими, ніж одруже-
них чи заміжніх, і тих, хто проживав з рідними. Найбіль-

ше страждали приїжджі. Серед умов, що їх не задовольня-
ли були такі: невлаштованість кімнат, сирість, віддале-
ність місця навчання, проживання в підвальних та напівпід-
вальних помешканнях, темне приміщення, відсутність
опалення. Щодо інтер’єру, то він був небагатим та одно-
манітним. На одного студента доводилось 1 ліжко, 1 стіл,
2 стільця, етажерка, шафа, софа, дзеркало, вмивальний
стіл. Так мало бути, але частіше в кімнаті, окрім ліжка,
столу, кошику, який одночасно був і стільцем, і книжко-
вою шафою, і скринькою для одягу, нічого не було [1, 18].

Забезпеченість одягом і зовнішній вигляд студентів
були різними. У ліпшому становищі перебувала молодь
політехнічного інституту й інституту народного господар-
ства, в гіршому – індустріально-технічних, транспортних
закладів. Близько половини студентів мали 1 – 2 пари
білизни. Краще забезпеченою була молодь закладів
післяреволюційного типу. Щодо жінок і чоловіків, то
перші були не у такому скрутному становищі, по-перше;
по-друге, навіть, якщо у деяких в.н.з. їх забезпеченість
була гіршою, вони частіше її прали, були охайнішими.
Все ж більше 1/3 студентства зазначили про існування
1 пари білизни, яку й носили на собі. 2/3 – мали 1 пару
взуття, яка перебувала в аварійному стані, інші – дві:
черевики, туфлі, калоші тощо [1, 20].

Під час анкетування з’ясувалося, що 40 % студентів
мали 1 костюм. Костюмом у чоловіків вважалися піджак
або френч, або тужурка зі штанями, у жінок – костюм,
плаття або блузка (кофта) зі спідницею. Жінки були більш
вибагливі до білизни, одягу, взуття, ніж чоловіки. У
гіршому становищі перебувала молодь індустріально-
технічних закладів, проте вона була менш вибагливою,
ніж молодь дореволюційних закладів, що пояснювалось
їх соціальним корінням і матеріальними факторами. Із
одягу деяка частина зовсім не мала ніякого пальто: ні
зимового, ні демісезонного. Такі студенти бігли на лекції
зігнувшись, накинувши «ветхий френч или старую
тужурку». Ті, котрі вважали, що мали пальто, були схожі
на «ветхие остатки, напоминавшие бывшие шинели».
Тобто, більше половини студентів носили на собі все,
що мали. Потребу в білизні мали 70 %, у взутті – 60 %,
одязі – 50 % молоді. Невирішеність житлового і матеріаль-
ного питань зумовлювали санітарно-гігієнічні пробле-
ми. Студенти міняли білизну 1 раз на 10 днів, жінки – часті-
ше чоловіків. Теж саме стосувалось купання. Чоловіки
частіше за жінок переодягались не миючись [1, 20].

Це, а також суспільні трансформації, перенесені
роки війн, голоду позначились на стані здоров’я молоді.
Населення Одеської губернії перенесло епідемії висипно-
го, брюшного тифів, холери, дезинтерії. Студенти протя-
гом останніх років перенесли щонайменше 1 – 3 інфекцій-
ні захворювання. Більше страждали чоловіки, що зумов-
лювалось їх участю у військових діях, мобільністю і
відповідно більшою кількістю контактів, спілкування,
через які відбувалось їх зараження. Найбільше страж-
дали на різновиди тифу. На 100 студентів доводилось 84
хвороби. В цілому 54 % молоді скаржились на стан
власного здоров’я. Найбільший відсоток незадоволених
навчались у дореволюційних в.н.з. (від 50 до 65 %). Це
пояснювалось їх своєрідним захистом перед радянською
владою, з одного боку, з іншого – віковим складом. Хворо-
би, котрі найбільше впливали на самопочуття студентів,
були пов’язані із недостатнім харчуванням і зумовлюва-
ли виснаження організму. Більше страждали жінки,
оскільки були емоційнішими за чоловіків, можливо
частіше перебували у стресовому стані, що впливало
на розвиток хвороб кишково-шлункового тракту. У в.н.з.
ці показники були такими: на зазначені хвороби більше
страждали студенти ІНО, майбутні хіміки, робітфаківці,
медики, сільськогосподарники, транспортники; на
хвороби внутрішніх органів – молодь ІНГ, мистецьких,
сільськогосподарських закладів, ОПІ; на сухоти –
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студенти ОМІ, ІНГ, мистецьких закладів, робітфаку, на
венеричні – ІНГ, закладів транспорту, індустрії. На
хвороби серця, нирок, нервової системи скаржились
близько третини хворих, 13% – на сухоти, інші – на
виявлені венеричні хвороби [1, 24].

Найбільш «популярними» хворобами були цинга,
виснаження, гонорея, сифіліс. Студенти не звертали
увагу на своєчасне проведення профілактичних заходів
і звертались за допомогою до фахівців у крайніх випад-
ках, а лікування отримували менше 10 % тих, хто цього
дійсно потребував. Причинами цього були відсутність
коштів і часу. Такі фізичні і соціальні потрясіння впли-
вали на психічний стан студентів і тривалість життя. Якщо
в середньому вважати смертність від епідемій минулого
8 %, то при 60 % тих, хто переніс різні епідемії і тих, хто
вижив після них – не менше 5 % студентів загинуло, що
на 7,5 тис. молоді Одеси складало 350 осіб. Сюди відно-
сились і жертви періоду 1917 – 1923 рр. У мирні роки
відсоток смертності осіб віком 21 – 26 років складав 0,1
% на рік. Рівень смертності студентів від епідемій за цей
період зріс щонайменше в 10 разів. Про причини смерт-
ності в роки війни і голодомору анкета даних не містила.
Комісія, котра обробляла матеріали, била на сполох, спра-
ведливо акцентуючи увагу на тяжкому становищі молоді,
закликаючи місцеві і державні органи на допомогу [1, 25].

Комісія зауважила, що питання бюджету не були ти-
пічними і обумовлювала це: а) регламентацією бюджету
сім’ї і власне студента, б) квітневими і травневими свята-
ми, в) відсутністю відомостей про деякі дані, оскільки на
поставлені питання молодь не дала відповіді, г) стипендіаль-
ною, матеріальною допомогою, на які розраховували
студенти, д) платнею за право навчання, що складала
певну частину бюджету [1, 12].

Тобто, побутові умови студентів різних в.н.з. можна
виокремити в три групи. До першої групи відносилась
молодь ІНГ, ОПІ, мистецьких закладів; до другої –
медичного, ІНО, хімічних; до третьої – робітфаки, вищі
школи транспорту (технікуми: залізничний, залізнич-
ного транспорту, водного транспорту) і сільського
господарства (СГІ, земельного гідротехнікуму) [1, 26].

Як відносився копопуч до власної діяльності? Він
порівняв дані студентських переписів ще 1907 та 1909 рр.,
у яких взяли участь близько 40 і 46 % студентів відповідно.
У 1923 р. ці показники склали близько 52 – 53 %. Проте,
студенти в.н.з. по-різному взяли участь у ньому. Ці
показники коливались від 22 до 85 %, що комісія пов’я-
зувала із типами в.н.з. Вона акцентувала на соціальному
складі молоді: у технікумах був більший відсоток про-
летаризації, в інститутах – відносини «между разными
группами были весьма обострены». Причинами також
були: незацікавленість в окремих в.н.з. студентських
комітетів у цій діяльності (наприклад в ОПІ і СГІ);
незацікавленість студентських організацій, які відно-
сились до обстеження як ще до одного завдання, яке
треба було виконати, завантаженістю компаній: антире-
лігійних (в переддень Великодня), коли частина студентів
не з’являлась у в.н.з., інша – роз’їхалась по домівках;
заходів щодо студентських податків, організованих
копопучем, що вороже сприйняли студенти, власне
анкетування, яке молодь сприйняла негативно. Час,
обраний для обстеження, можливо, теж дався взнаки:

доречніше було б провести його у листопаді – грудні,
коли кипіло академічне життя і побачити реальні житлові
умови, організацію допомоги з боку рідних, різних орга-
нізацій, харчування, дотримання санітарно-гігієнічних
норм тощо. Копопуч не отримав належної підтримки з
боку фахівців, господарських органів. Він провів обстежен-
ня і обробку результатів фактично власними силами.
Протягом опитування і обробки матеріалу були різні ро-
бочі моменти, деякі прогалини, проте їх учасники отрима-
ли досвід роботи і передали його своїм наступникам [1, 11].

У своєрідній післямові автори відзначили певну
динаміку поліпшення справ, пов’язану з допомогою сту-
дентських, державних організацій, відбудовою господарст-
ва республіки, наслідком чого стало поліпшення житлових
умов у гуртожитках, відкриття будинку відпочинку і полі-
клініки. Господарські органи збільшили кількість стипен-
дій. Певний внесок здійснило місцеве відділення Амери-
канської секції європейської студентської допомоги. У
додатках висвітлені статистичні дані обстеження, які
дозволяють наблизити читача до реального стану речей
через демонстраційний матеріал: таблиці, діаграми.

Проте, у «Одеському студенті» не знайшли відо-
браження деякі питання анкети, а саме: «Чи є ви годува-
льником сім’ї?», «Скільки карбованців для вас коштує
харчування на місяць?», «Скільки хліба і якого ви з’їдаєте
щодня?», «Якими нежилими приміщеннями у квартирі
ви користуєтесь?», «Статура тіла», «Переривала собі
штучно вагітність. Кількість разів, причини» (для жінок),
«Скільки разів на місяць буваєте у перукарні?». Розроб-
ники анкети просили студентів також внести можливі
пропозиції, ознайомити їх із фактами власного щоден-
ного життя. В цілому матеріал не був аналітичним, що
дозволило дослідникам у майбутньому здійснити власні
розвідки і висновки з цього.

Отже, студентське обстеження в Одесі 1923 р. є
одним із колоритних джерел до вивчення історії молоді
в.н.з. загалом і побуту зокрема. Врахування досвіду
минулого сприятиме вирішенню багатьох питань сучас-
ної молоді. На майбутнє варто вивчити інші джерела до
історії побуту студентства УСРР періоду 1920-х рр.
___________________
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Культурно-релігійна ситуація на Русі після прийнят-
тя християнства склалася таким чином, що давньоруське
суспільство-неофіт (як йому й належить бути) разом із
ортодоксальним вченням прийняло й різноманітні відхи-
лення від останнього – єретичні системи світосприйняття.

Щодо історіографії проблематики давньоруських
єресей, то маємо зазначити, що вона не досліджувалася
аж до другої половини ХІХ ст., оскільки єресі як куль-
турно-історичне явище не сприймалися російськими
вченими-істориками через засудження церквою. Про-
цес вивчення єресей пожвавлюється внаслідок відділен-
ня богослів’я від світського наукового знання та викори-
стання соціального підходу до вивчення певних історич-
них сюжетів, до яких відносилися й єресі, що тепер спри-
ймалися як форма опозиції феодальному суспільству.
Такий підхід сповідував Г. Плєханов. Єресі розглядалися
також як явище бродіння умів у суспільстві (Г. Флоровсь-
кий); як один із засобів придбання віри та особистісні
устремління до праведного життя (І. Шаховський, М. Бер-
дяєв); як мимовільні вияви глибоко язичницької релігій-
ної свідомості (Г. Федотов). У радянській історіографії
виділялися такі інтерпретації єресей: як антифеодальний
протестний рух (О. Замалєєв, Є. Овчинніков, Д. Козачко-
ва, Д. Ангелов); як явище, пов’язане із збереженням
язичницьких традицій у народній свідомості та поступо-
вому, але не вичерпному викоріненні цих традицій під
впливом християнства (Б. Рибаков, Г. Носова, В. Міль-
ков). Єретичні течії розглядалися і як культурне явище
(О. Клібанов, Ю. Бєгунов). У 90-х рр. ХХ ст. єресі почали
розглядатися як самостійний релігійний феномен (М. По-
пович, С. Іконнікова, В. Большаков) і в контексті вивчення
суспільної думки Київської Русі (А. Болебрух).

Ми пропонуємо вважати процес християнізації
Київської Русі у зв’язку із єресями початковим етапом
пізнання ортодоксального вчення суспільством-неофі-
том, на тлі культурно-релігійної ситуації, що була спрово-
кована офіційним та, як наслідок масовим (формально,
а не за суттю) та недобровільним (для більшості давньо-
руського населення) прийняттям християнства (так,
князь Володимир казав: «Якщо хтось не прийде завтра
на річку – чи то багатий чи бідний, чи жебрак, чи раб, –
буде мені ворогом») [1, 146].

Для пізнання «початкового етапу» (під яким ми
розуміємо різноманітні вияви єресей та єретичного)
долучення неофітів до ортодоксального вчення ми
пропонуємо застосувати так звану «єретичну пірамі-
ду», яка, однак, не є екстраполяцією на процеси у
давньоруському суспільстві, пов’язані із християніза-
цією, а є усього лише засобом пізнання. Розберемо
структуру цієї піраміди: в її основі лежить так звана
фундуюча частина – це явище (власне єресь), яку ми
розуміємо як вчення (усвідомлений системний інтелек-

туальний продукт). Наступний рівень піраміди – це є
єретичне, яке ми трактуємо як «фрагментарну систем-
ність» (так би мовити, «напівсистема» світобачення).
Тут треба зазначити, що прикметник «фрагментарний»
можна сприймати як синонім слову «примітивний»,
бо вияви єретичного, як правило, неусвідомлені, бо при-
чиною його (єретичного) виявів могла бути елементар-
на неосвіченість та поверховість суджень, а також арха-
їка уявлень щодо світобудови та сприймання навколиш-
нього світу і людей в ньому неофітом, який став офіційно
християнином, а за суттю лишився язичником. Зреш-
тою, третя частина «єретичної піраміди» – це таке єре-
òè÷í å, ÿêå çà ï åâí èõ î áñòàâèí  ì î ãëî  сприйматися пев-
ними колами сучасників (тут, звичайно, маємо на увазі
вищі клерикальні кола) як єретичне, але таким об’єк-
тивно не було або бути не могло.

Почнімо з «фундуючої частини піраміди». Для
Київської Русі Х ст. був досить актуальним культурний
обмін із Болгарією. Важливою передумовою для цього
стало не тільки релігійне (після офіційного хрещення
Русі), але й етнічне, і мовне споріднення між болгарами
та русами. Серед книг, які надходили з Болгарії, були не
тільки твори офіційної літератури, призначені для по-
треб церкви, але й твори апокрифічного та єретичного
характеру, пов’язані з вченням богомилів. Тож, це перше
для русів єретичне вчення й «лягло» в основу згаданої
«піраміди». Слід зазначити, що апокрифічна література
в Київській Русі знаходила попит переважно серед
нижчого кліру. Вона була написана зрозумілою мовою
і це створювало умови для відчутного впливу на
народну свідомість.

Згідно концепції богомилів, світом правлять добро
й зло, персоніфіковані відповідно в образі Бога і сатани.
Останній, за цим вченням, створив матеріальний світ та
людей зокрема. Виходячи із цих дуалістичних поглядів,
богомили заперечували все земне, матеріальне («…глаго-
лють, яко несть Бог сотворил небесе, ни земля, ни всех
сил видимых» [2, 232]). Для ілюстрації схожості поглядів
деяких представників давньоруського населення та бого-
милів, візьмемо епізод з Повісті минулих літ щодо супе-
речки волхвів з князівським воєводою Яном Вишатичем
у Ростові 1071 р. На питання воєводи, як, на їх погляд,
була створена людина, волхви відповіли: «Бог мився у
лазні та упрів, утерся лахміттям і кинув його з небес на
землю. І засперечався сатана з Богом, кому з нього сотво-
рити людину. І сотворив диявол людину, а Бог душу в
неї вклав. Ось чому, якщо помре людина, – в землю йде
тіло, а душа до Бога» [1, 78]. З цих слів бачимо, що рос-
товські волхви дотримувались у своїх поглядах бого-
мильських поглядів, що, звісно, могло бути спричинено
і суто руським варіантом двовір’я, що виникло на межі
язичницької та християнської систем світосприйняття.

Наступним прикладом боротьби проти усвідомле-
ної єресі є два джерела, автором яких є Кирило Туровсь-
кий – «Слово на собор святих отець» та «Притча про
хромця й сліпця», які являють собою викривання єресі
ростовського єпископа Федора. Дослідник Л. Левщун
вважає, що ростовського єпископа можна вважати
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представником «язичницької» партії на Русі [3, 115].
Кирило Туровський характеризує єпископа Федора як
такого, який «изволи тьму паче, нежели свет» [9, 116].
Л. Левщун нагадує, що протиставлення «пітьма –
світло» є традиційним (йде ще від біблійної образності)
для означення опозиції «християнин – язичник» [3, 116].

Наступний рівень піраміди – вияв єретичного як
«фрагментарної системності». На цьому рівні ми може-
мо побачити різноманітні вияви єретичного не як устале-
ної та свідомо сприйнятої системи світобачення, а як
вияви різних випадкових помилок щодо догмату орто-
доксального вчення та архаїчні риси у свідомості давньо-
руської людини під час трансформації язичницької
свідомості у християнську. Зауважимо, що серед насе-
лення вплив та авторитет волхвів був досить великим.
Наприклад, у Повісті минулих літ є згадки про волхвуван-
ня та «прильщения людей», волхвів Новгорода, волхва
у Ростові та про «знамення» [1, 193,195,235]. У «Поуче-
нии к простой чади» – творі ХІІ ст. зустрічаємо такі ряд-
ки: «… не велит Бог болезни лечить колдовством и закля-
тьем, ни бесов просить – на охоту идя, или торгуя, или
милости царской надеясь. Беда христианам, так посту-
пающим, и мученье страшнее языческого, если того не
оставят и не покаются!» [4, 403].

Святий Феодосій у Києво-Печерському патерику
стверджував, що «врятуватися… від язичницької єресі
можна» [5, 615]. Таким чином, для ортодокса та ченця
Феодосія, прекрасно обізнаного з догматичним вчен-
ням будь-які вияви язичницького (у культі чи у вчинках
людей) сприймалися як єресь. Він не припускає можли-
вості існування у не дуже розвинутому розумі людини
із народу архаїчних традицій (на рівні підсвідомості).
Причому він знайомий із свідомістю своїх сучасників
не за сторонніми оповідями, а з власного досвіду, бо
ходив «в люди з проповіддю» [6, 390].

Звернемося тепер до київських князів, які, звісно,
належали до церкви та шукали у неї підтримки своїй
владі. Водночас це не заважало їм відстоювати, наприк-
лад, необхідність під час з’їздів князів, за давньою тра-
дицією, їсти м’ясо, не дивлячись на те, що в цей час був
піст, або влаштовувати язичницькі свята з акторами й
іншими розвагами. У Житії Феодосія Печерського
читаємо: «…як це у звичаї у князів» [6, 381]. У Повісті
минулих літ є згадка про поховання князя Володимира:
його завернули у ковдру після смерті, а, між іншим, це
є ритуал язичницький [1, 145].

Підведемо підсумок аналізу тієї частини «єретичної
піраміди», яка «спеціалізується», на нашу думку, на
«єретичному» як «фрагментарній системності» світо-
бачення людини, наверненої у християнство, але такої,
яка залишається язичником та кваліфікується ортодок-
сом як єретик. Зазначимо, що на цьому рівні виявів
єретичного, його характерними представниками-но-
сіями є народ і волхви. Діяльність останніх засуджується
церквою, простих же людей церква прагне навчити
слідувати ритуалам та найголовніше охороняти себе,
додержуючи християнських заповідей. Отже, середньо-
вічні книжники, які повчали і народ, і князів, мали на
меті обернути людей до «світла», з яким асоціювалася
віра православна та одвернути від «темряви», під якою
розумілося язичництво. У свідомості ж наставника-орто-
докса будь-хто, прихильний до виявів язичницького у
своєму світобаченні, чи то пересічна людина, чи волхв,
чи представник вищого кліру, вже є представником
«язичницької єресі».

Наступний рівень «єретичної піраміди» – це таке
єретичне, яке могло сприйматися певними клерикаль-
ними колами як єретичне, але таким об’єктивно не
було. Цей рівень, на наш погляд, представлений «По-

сланням пресвітеру Фомі». Суперечка між Климентом
і Фомою відбувалася стосовно припустимих пропорцій
між богослів’ям і філософією в рамках християнської
думки. Виходячи з цього, Климент був прихильником
традиції александрійсько-каппадокійської школи бого-
слів’я, що максимально з’єднувала християнську догма-
тику з ідеями давньогрецьких філософів. Це, імовірно,
пояснює і те, що в літописі він названий «філософом».
Таке визначення засвідчує захоплення античною спад-
щиною та користування логічним методом тлумачення
Писання. Так, у «Посланні»: «...ти кажеш мені: «Марно-
славишся, пишучи, ліплячи із себе філософа», і сам
перший себе викриваєш: хіба я щось до тебе писав; не
писав і не збираюсь писати. Кажеш мені: «Філософськи
пишеш»; и вельми несправедливо говориш, начебто я,
полишивши шановані писання, став писати з Гомера, і
Арістотеля, і Платона, які уславилися еллінськими хитро-
щами. Якщо я й писав, то не до тебе, а до князя, та й до
того не скоро. А якщо ти засмутився, що я чимось тебе
образив, то Бог свідок, що я просто писав, не спокушаю-
чи твого розуму» [7, 123]. Як бачимо, Климент Смоля-
тич не приховував своїх філософських пристрастей, нав-
паки, прямо говорив про них, не вбачаючи в цьому жо-
дного відступу від церковної традиції. Нікому не заборо-
нено додавати розум до божественних заповідей, заявляє
митрополит. Біблія не скрізь зрозуміла, тому треба чи-
тати її не за буквою, але шукати в ній духовний зміст. У
той же час його опонент Фома, як бачимо з тексту, нале-
жав до тієї християнської традиції, що надзвичайно нега-
тивно ставилася до язичницької мудрості, ґрунтуючись
на буквальному розумінні Біблії. Саме тому у «Послан-
ні» Климент активно відстоює право тлумачити Біблію
не буквально, а алегорично. Ці особливості інтелекту-
альних шукань та суджень митрополита й давали його
сучасникам привід вважати його до певної міри відступ-
ником. Звісно, митрополит Климент Смолятич не відноси-
вся до будь-яких єретичних течій. Тому він зі своїм
«Посланням» є вершиною нашої «єретичної піраміди».

Згідно обраної нами моделі дослідження єресі та
єретичного як піраміди, ми, окрім висвітлення різних
рівнів єретичного, розмістили останнє за ступенем його
«вивітрювання» із структури, починаючи із «фундуючої
частини», де єресь представлена як усвідомлена систе-
ма світобачення та світосприйняття, потім, переходячи
до менш єретичного – неусвідомлені вияви серед наро-
ду, князів чи нижчого кліру, але сприйнятого обізнаними
ортодоксами саме як єретичне та, закінчуючи верши-
ною піраміди – відповідь-послання митрополита Кли-
мента Смолятича пресвітеру Фомі, яке, як ми розуміє-
мо, відхиленням не було, по-перше, тому що не пропагу-
вало чогось недогматичного (освіченість митрополита
у догматиці не підлягає сумніву), а по-друге, тому, що
добре аргументовані відповіді митрополита не зали-
шають ніяких питань щодо його належності до ортодок-
сального християнського вчення. Хоча слід зауважити,
що погляд Смолятича на ортодоксальне вчення не є ти-
повим для свого часу – він (погляд) має певне раціональ-
не зерно, яке дозволяє митрополиту осмислювати
Писання, «докладати» розум до його трактувань.

Таким чином, доходимо висновку, що, завдяки
обраній структурі у вигляді піраміди, ми показали
різновиди єретичного на Русі у домонгольський період,
а також етап прилучення неофітів до нової релігії через
двовір’я та через єретичні моделі світу.
___________________
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Політична історія Київської Русі, незважаючи на
досить тривалу традицію вивчення, не являє собою ви-
черпану тему для дослідників й до сьогодення. Здобутки
у царині теорії історичного пізнання дають нам можли-
вість більш глибоко занурюватися до проблематики,
подивитися на події минулого з іншої точки зору, розши-
рити інструментарій для інтерпретації джерел за допомо-
гою появи нових методологічних підходів.

З приводу нашої проблематики казати про певний
історіографічний пласт можемо лише з певними засте-
реженнями, оскільки за категорією «корпоративності»
дослідження не велися. Водночас дослідження у прос-
торі соціальних відносин та політичної історії доби Київ-
ської Русі можуть стати першим етапом у побудові пев-
ної історіографічної моделі з проблематики. У руслі по-
літичної історії Давньої Русі необхідно відзначити доро-
бок таких дослідників, як П. Толочко, О. Толочко, Б. Свер-
длов, Т. Вілкул, О. Назаренко [1 – 4] та ін.

Питання про доцільність використання сучасних
термінів щодо минулих історичних подій тривалий час
зумовлюють дискусії. З іншого боку, ми розуміємо, як-
що науковець буде знаходитися в одному замкненому
термінологічному просторі, то казати про пізнавальні
можливості наукового інструментарію маємо з досить
скептичних позицій.

Одним з таких термінів є корпоративність – катего-
рія, яка побутує у політологічних колах. Політична корпо-
ративність – «термін, що характеризує сутність політич-
ної системи через панування політичних корпорацій, –
сукупності людей, що об’єднуються для досягнення мети
– реалізації державної влади. Корпоративність є харак-
терною для середньовічного суспільства й означає його
побудову через наявність корпорацій (цехів, комун,
станів). Взаємодія політичних корпорацій дозволяє їм
поділити ринок влади. Щоб політична корпорація була
життєздатною вона повинна мати монополію на свою
сферу діяльності. Між корпораціями діє механізм
«ув’язки», узгодження інтересів їх членів» [5, 295].
Розглядаючи корпоративність у просторовому полі
Середньовіччя, неможливо обійти увагою таке явище
як corpus fratrum (досл. – тіло братів) – за своєю суттю є
порядком володарювання, коли влада є прерогативою
не однієї особистості, а всього правлячого роду. Вважа-
ється, що першопочатково це могло бути пов’язано з
уявленнями про сакральну природу влади, яка розгляда-
лась як власність пануючого роду. Отже, типовим для
corpus fratrum є співправління усіх братів після смерті
батька, що відбивалося у територіальних розподілах між

ними, створення князівств-уділів при збереженні єдності
як ідеальної норми.

Враховуючи розподіл влади, котрий є притаманним
для середньовічної корпоративності, пояснимо, що ми
у дослідженні розглядаємо князя як окрему корпорацію,
а на етапах розгалуження й появи значної кількості гілок
роду корпорацією буде виступати саме гілка, оскільки
родинне серед представників однієї гілки переважає.
Оскільки мова йтиме з приводу «гілкової» влади, що скон-
центрована у руках старшого з роду, то й проблеми, які
виникають у середині гілки нас не турбують, адже, для
нашого дослідження головними героями є князі першого
щабелю.

Звернемо увагу ще раз на corpus fratrum, традиції
якого передбачають колективне співправління на рівних
умовах, не виокремлюючи «головного» володаря. Це
положення є важливим, оскільки у людини, яка не зай-
мається середньовіччям може виникнути питання, чому
саме маємо вважати, що князівська еліта та літописці,
котрі фіксували інформацію, не розглядали себе/князів
лише в межах родинних зносин? Чи правомірно казати
про корпоративність? Виходячи з суті самої форми
corpus fratrum, можемо зробити висновок, що ні, кожен
князь в першу чергу розумів себе як володар та носій
влади (але в рамках роду), що надана йому від народ-
ження. Однак за форми corpus fratrum він розумів, що і
його брати також є з ним рівними, оскільки за такої форми
володарювання старшинство не відігравало ролі. Дже-
рела подають нам інформацію, що за заповітом Яросла-
ва, який наказує: «Се же поручаю в себе мhсто столъ
свой старhйшому сынови своему, брату вашему
Изяславу – Кыевъ, сего послушайте, якоже послушасте
мене, да ть вы будеть вь мене мhсто» [6] – тут вже бачимо
зміну форми переходу влади.

У цій розвідці метою є відображення елементів
корпоративності давньоруської князівської влади крізь
призму повідомлень «Повісті минулих літ». Для її досяг-
нення вважаємо за доцільне простежити висвітлення
елементів корпоративності у джерелах; виокремити
форми корпоративності та визначити характерні риси
сприйняття корпоративності літописцем. Об’єктом
дослідження виступає форми корпоративності давньо-
руської князівської еліти. Предметом є форми корпо-
ративності еліти за «Повістю минулих літ».

Умовним хронологічним відрізком беремо час
існування на Русі corpus fratrum. Джерельною базою
виступає текст «Повісті минулих літ». Свідомо у розвідці
використовуємо суто наративне джерело, відкидаючи
документальні, агіографічні як давньоруського походже-
ння, так і іноземного, тобто, робимо спробу відобразити
та накреслити основні вектори для початкового вио-
кремлення форм корпоративності за джерелами «світ-
ського» походження. Під останніми ми розуміємо: згід-
но сучасних досліджень історико-лінгвістичного напря-
му, можемо казати про побутування та використання
на всьому християнському просторі певної моделі укла-
дання літописів у східній традиції та хронік на Заході,
тобто, існувало певне тіло тексту, яке залишалося напов-
нити описом історичних подій за допомогою стилізації
під біблійні взірці. Розуміючи, що всі джерела давньо-
руського походження є просякнутими провіденціона-
лістською атмосферою, яка була домінуючою за часів
їх створення, можемо казати про нашарування при
фіксації інформації як мінімум трьох свідомостей:
християнська (тобто, стилізація під біблійні взірці),
наступна – літописця (і можливо її требо поставити на
перше місце, адже він, послуговуючись своїми суто
внутрішніми мотиваціями, обирає сюжети, які мають
бути зафіксовані, літописець обирає форми через які
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мають бути подані події, тощо) і, гадаємо, для літописів
можемо виокремити третій рівень свідомості – це те,
що було додано з часом до літописних текстів людьми,
які складали у ХІV – XV ст. літописні списки. Отже, врахо-
вуючи специфіку нашого джерела спробуємо відтвори-
ти образ корпоративності, присутній у «Повісті минулих літ».

Оскільки, на нашу думку, першопочатково необхід-
но накреслити основні теоретичні постулати, то у цій
розвідці підемо позитивістським шляхом аналізу джере-
ла. Свідомо абстрагуємось від лінгвістичного аналізу,
семіотичних студій та іншого методологічного інстру-
ментарію, який є необхідним при герменевтиці тексту,
бо у нашому випадку це не входить до мети, адже кон-
центруємось саме на сприйняті літописцем означеного
кола питань.

Отже, на основні аналізу «Повісті минулих літ»
можемо зробити наступну видову класифікацію полі-
тичної корпоративності: публічна корпоративність – від-
носимо повідомлення літопису, що пов’язані більше з
родинними сюжетами буття князівського роду (наприк-
лад, відомості під 6477 роком, 6523 – гостювання Бориса
у батька, захоронення тіл Бориса та Гліба в одній церкві
тощо). До публічної корпоративності необхідно віднести
й відомості про культурницьку діяльність (6495 – обра-
ння закону грецького Володимиром, з апеляцією на хре-
щення Ольги; 6545 – наслідування Ярославом культур-
ницьких традицій Володимира). Поколінна корпоратив-
ність – ранжування зв’язків між дядьками та племінника-
ми. Виокремивши вияви корпоративності з військовою
метою, можемо її поділити на два підвиди: з метою бо-
ротьби проти єдиного ворога (зовнішнього) та з метою
об’єднання братів у боротьбі за політичний вплив у внут-
рішній політиці, тобто, боротьба між князями за панува-
ння на руських землях. Якщо казати про форми виявлен-
ня корпоративності, то найбільш розповсюдженими є,
звичайно, князівські з’їзди. Хоча можна виокремити такі
форми, як братерські зносини дорадчого характеру, ди-
пломатичні контакти князів, обрядова, наприклад, зібра-
ння з приводу канонізації Бориса й Гліба.

Якщо ж казати про сприйняття цих подій літописцем,
то необхідно відмітити, перш за все, майстерну стиліза-
цію під біблійні сюжети усіх подій, але в той же час відо-
мостям притаманне не лише суто незаангажоване
сприйняття, а й різножанрове забарвлення та наповнен-
ня – міфологізація, героїзація тощо. Літописцю не при-
таманне привнесення власних роздумів з теми, але
водночас аналогії з конкретними християнськими сюже-
тами обираються саме людиною, яка продукує джерело,
тобто, припускаємо, що через біблійні сюжети автор
може висловлювати й власну думку, адже з безлічі
альтернатив літописець завжди обирає сам.

Функціональне навантаження «Повісті минулих літ»
мало й політичний характер, тому можемо припустити,
що й князівська еліта повинна була мати належний вигляд
при описуванні подій, пов’язаних як із добрими її вчин-
ками, так і навпаки. Тому намагання літописця пояснити
вчинки, подати їх у потрібному вигляді є досить логічним.
Завдяки таким його схильностям, що підпитувалися хрис-
тиянською традицією літописання, бачимо, що літопи-
сець, через сюжети стосовно князівства та сюжети-ана-
логії з церковної літератури, завжди приводить читача до
висновків про єдність влади та про взаємопідтримку пред-
ставників династії на благо іміджу держави, надаючи їм
повчального забарвлення. Досить сталою у «Повісті ми-
нулих літ» є традиція літописців апелювати до досвіду пред-
ків, продовження їх справи більш пізніми поколіннями
(«И живяше Володимиръ по устроению дhдню и отню» [6]).

У подальшому, вважаємо за необхідне, вище запро-
поновану класифікацію використати у суто прикладно-

му аналізі сюжетів «Повісті минулих літ», з метою
розгляду еволюції форм корпоративності давньоруської
князівської еліти. Також необхідно окремо накреслити
такий вектор для подальшого дослідження, як міжкорпо-
ративні відносини на міжнародному рівні, тобто, просте-
жити як відбувалась взаємодія представників руської
династії, що знаходились у міждинастичних шлюбах, як
ці представники роду сприймалися своїми родичами
та «колегами» за статусом, чи можемо казати ще про їх
приналежність до корпорації, чи це вже суто царина
зовнішньополітичних публічних відносин.
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Суспільні відносини завжди були ключовою проб-
лемою, яка цікавила істориків. Сьогодні «феодалізм» в
універсальному значенні цього поняття постає перед нами
як закономірний етап історичного процесу для багатьох
народів, яким було забезпечено суттєвий поступ людсько-
го суспільства на шляху прогресу. Сходження було супе-
речливим і неоднозначним. Періоди піднесення змінюва-
лися застоями і занепадами, людство платило високу ціну
за прогрес жертвами воєн, епідеміями, насиллям, голодом.
Неминучі на цьому шляху відступи і втрати супровод-
жувалися важливими набутками у всіх сферах життя –
економічній, соціальній, політичній і культурній.

Можливість прогресу була забезпечена самою сис-
темою, в якій основний виробник володів знаряддями пра-
ці і мав більш високий, ніж у раба і колона, соціальний
статус. Західноєвропейське середньовіччя зробило свій
неповторний і особливий внесок у всесвітньо-історич-
ний процес. Феодальні відносини мали місце також і в
Східній Європі, Візантії, для них характерні певні особливості.

Дослідженню проблем становлення феодальних
відносин та їх розвитку і особливостям присвячені праці
українських та зарубіжних вчених. Так, зокрема, ця
проблема знайшла висвітлення в працях М. Грушевсь-
кого, І. Крип’якевича, Т. Грановського, Д. Петрушевсь-
кого, Ф. Броделя, Ж. Ле Гоффа та інших.

Російський медієвіст Т. Грановський зумів побачити
у феодалізмі сутність всесвітньо-історичного руху. Він
критикував тих істориків і філософів, які розглядали
середньовіччя як «епоху занепаду» і доводив, що ніякі
зусилля не зможуть примусити час повернути назад [1,
351]. Феодалізм, на його думку, «є форма необхідна,
через яку проходить всякий народ, феодальний світ був
законною формою, він відслужив свою форму людству»
[1, 351]. Разом із тим учений виступав проти ідеалізації
феодальних порядків.

Метою статті є аналіз процесу становлення фео-
дальних відносин у Західній Європі, з’ясування особли-
вості їх розвитку у Київській Русі та Візантії.

Могутня криза ІІІ ст. похитнула будову, єдність
римського світу стала розвалюватися. Його серце – Рим
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і Італія – було паралізовано і не постачало кров’ю
частини тіла імперії, які прагнули розпочати самостійне
життя: провінції спочатку емансипувалися, а потім
перейшли в наступ. Піднесення провінцій свідчило про
зміцнення центробіжних сил [2, 12].

У надрах рабовласницького суспільства зароджу-
валися нові відносини (колонат, емфітевіти тощо). Вар-
варські вторгнення V ст. можна розглядати на законній
підставі як подію, що прискорила перетворення. На
думку Ж. Ле Гоффа, середньовічний світ став підсум-
ком зустрічі і злиття двох світів, які тяжіли одним до
одного, підсумком конвергенції римських і варварських
структур, які перебували у стані перетворень [2, 34].

Отже, європейський феодалізм постає перед нами
як результат катастрофічного розпаду і трансформації
давніших суспільств. Але його утворення було б немож-
ливим без глибоких потрясінь, спричинених вторгнен-
нями германських народів, які, примусивши злитися два
суспільства, що перед тим були на дуже різних стадіях
еволюції, зламало рамки як першого, так і другого, й
вивело на поверхню безліч модусів думки та суспільних
звичок, що мали надзвичайно примітивний, первісний
характер. Римське суспільство остаточно конституюва-
лося в атмосфері останніх варварських набігів. Воно
передбачало глибоке уповільнення ритму життя, який
спирався на людські взаємини, зниження грошового
обігу до межі, що унеможливлювала існування системи
грошової оплати послуг, ментальність, прив’язану до
відчутного та близького.

Варварське вторгнення, яке дезорганізувало еконо-
мічні зв’язки і порушило торгівлю, лише прискорило
аграризацію населення, а не породило її. Аграризація
була явищем економічним і демографічним, але в
першу чергу соціальним, надаючи середньовічному
суспільству своєрідних рис.

Становлення феодалізму є тривалим і складним про-
цесом. У класичній формі він набував розвитку у фран-
ків. Вже наприкінці VІ ст. орна земля, що була в общинній
власності сусідської общини – марки, стала предметом
повної і вільної відчуженої власності – алодом. Власник
алоду був зобов’язаний нести військову службу. Утверд-
ження приватної власності на землю, зростання велико-
го землеволодіння, яке розпочало наступ на землі віль-
них людей, свідчили, що франкське суспільство вступи-
ло у період раннього феодалізму.

Однією з проблем, яку необхідно розглянути, є
питання про природу власності на засоби і знаряддя
праці. Основним засобом багатства в доіндустріальних
суспільствах була земля. За феодалізму у формі великої
власності земля знаходилася в монопольному розпо-
рядженні феодалів, які зосередили у своїх руках, через
суспільний розподіл праці, військову і релігійну функції.

Перша, найбільш важлива особливість феодальної
земельної власності – це реалізація її через посередниц-
тво дрібних виробників – селян, яким феодал віддавав
землю в утримання. Таким чином, селянин не був
власником землі, яку він обробляв, включно до права
спадкового утримання. Економічна залежність селян від
феодалів полягала у формі ренти, тобто виконання робіт
або платежів на користь феодала (відробіткової, продук-
тової або грошової ренти). Однак на землі, яку він
отримав, селянин вів самостійне дрібне господарство,
володіючи знаряддями праці, худобою тощо. Становище
селянина принципово відрізнялося від становища раба,
а також найманого робітника. Без селянських рук земля
феодала була мертвим капіталом, у той же час самостій-
не ведення свого дрібного господарства і наявність
власних знарядь праці давало селянинові певну еконо-
мічну автономність. Саме ця обставина породила таку

особливість функціонування економічної системи
феодалізму як позаекономічний примус, тобто насилля
над особистістю виробника. Ступінь позаекономічного
примусу був різним – від жорстоких форм особистої
залежності (відсутність свободи, прикріплення до землі,
фізичні покарання тощо), до судової влади феодала.

Роль позаекономічного примусу, пов’язана із
першою особливістю феодальної земельної власності,
визначає її другу особливість – поєднання власності з
політичною владою. Отже, наділені судовою, фінансо-
вою, військовою владою, власники землі отримували
можливість здійснення позаекономічного примусу.

Феодальна земельна власність мала умовний ха-
рактер. В еволюції земельної власності першою фор-
мою став алод, яку змінила проміжна форма – бенефіції
(благодіяння за військову службу). Згодом бенефіції
було замінено найбільш розвинутою формою – феодом
як спадковою умовною земельною власністю, що
пов’язано із різною службою.

У Візантії процес феодалізації проходив повільніше,
ніж у Західній Європі. Значна частина землі належала
державі, великими були церковно-монастирські володін-
ня. Певна частина землі дарувалася, передавалася у при-
ватну власність. Селянська община була більш міцною,
ніж у франків. Васально-сеньйоріальні відносини були
менш розвинутими.

Конкретна суть давньоруського феодалізму поля-
гає в державній належності земельних володінь, які
роздавалися великим князем чи володарем окремої
літописної землі, але не просто як приватним володарем,
а як носієм державних символів. Тобто це такий «держав-
ний» феодалізм який характеризується виростанням
землеволодіння безпосередньо з відносин панування.

На відміну від повної, відчужуваної власності, що
була характерною для феодальної Західної Європи, у
Східній Європі на першому місці знаходилася власність
умовна, тимчасова, невідчужувана. Головною у давньо-
руських поглядах на суть державної влади була перекона-
ність у тому, що суб’єктом влади, з тісно пов’язаною з
нею земельною власністю, був не один зверхник, почи-
наючи з великого князя київського, а весь київський рід
Рюриковичів, щодо якого окремий його представник вист-
упав у ролі тимчасового володаря певних територій [3, 77].

Однак, на думку вчених, це зовсім не свідчить про
відсталість соціально-економічного розвитку населення
східноєвропейського регіону. Адже існує й достатньо
обґрунтована думка, що західноєвропейська модель
феодалізму була конкретним (можливо, навіть унікаль-
ним) політичним варіантом в історії, а не власне етапом.
Так, і деякі факти свідчать, що до ХІІІ ст. східна модель
розвитку суспільства випереджала за якісними показни-
ками західноєвропейський світ в економічному плані, а
міста Візантії та Русі відрізнялися від Парижа і Лондона,
маючи багато спільного з урбаністичними центрами
Сходу [4, 233].

Однією із суттєвих рис феодалізму є васально-сень-
йоріальні відносини. У Київській Русі в процесі розвитку
феодальних відносин також сформувався особливий
соціальний прошарок, відомий під назвою «дружина».
У широкому розумінні дружина включала насамперед
зобов’язаних службою князів васалів і мала чотири ос-
новні риси – функціональну, економічну, організаційну,
ідеологічну. Вона поділялася на певні групи, в основно-
му – на «стару» і «молоду». До першої з них входили
представники військово-феодальної аристократії, яких
називали боярами «лучшими мужами», а до другої –
рядові професійні воїни («отроки», «децькі», «пасин-
ки») [5, 7]. Отже, васально-сеньйоріальні відносини на Ру-
сі були менш розвинутими і не набули класичної форми.
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Спільною рисою цієї доби для всіх країн було те, що
основна маса населення феодальної доби проживала
не в містах чи замках, а в сільських поселеннях. Як
зазначав Ф. Бродель, навіть у ХV – XVІІІ ст. світ являв
собою все ще велику селянську країну, де від 80 до 90
відсотків існувало за рахунок обробітку землі [6, 60].

Отже, запропонована для розгляду тема є складною,
багатоплановою. Дослідження ж із проблем медієвістики
в Україні потребує значної підтримки з боку держави
(навчання, відрядження за кордоном за рахунок держави).
___________________
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2. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. –

Екатеринбург, 2005.
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Історія України XVIII ст. систематично привертала
увагу істориків: всебічно вивчена діяльність І-ї та ІІ-ї
Малоросійських колегій, натомість заснування і функці-
онування Правління Гетьманського уряду (ПГУ) випало
з поля зору дослідників. Тому наукове дослідження
проблем його заснування, здійснених ним політичних і
соціально-економічних перетворень в Україні, залишаєть-
ся одним з актуальних завдань вітчизняної історичної науки.

Провідне значення у процесі дослідження функціо-
нування ПГУ мають теоретико-методологічні засади.
Роботу над дослідженням функціонування ПГУ варто
розпочати зі з’ясування понятійного апарату. В ході
опрацювання спеціальної літератури нами визначено
такі терміни, як політична влада, Гетьманщина, авто-
номія, централізм, інкорпорація, камералізм. При цьому,
методологічною основою дослідження є наукові праці
істориків М. Барга [1], І. Крип’якевича [2], А. Прон-
штейна [3], А. Санцевича [4], В. Сарбея [5], І. Ковальченка [6].

Важливе значення мають сучасні теоретично-
методологічні підходи і рішення, запропоновані академі-
ком І. Ковальченком. Вони передбачають: а) ліквідацію
прогалин в дослідженні історії України і світової історії;
б) виявлення поряд з об’єктивним і масовим ролі суб’єк-
тивного й індивідуального в історичному розвитку; в) по-
єднання аналізу подій і процесів з розкриттям альтер-
нативи розвитку [6, 3 – 9].

В рамках теорії впливу “рівнозначних” факторів
(геополітичного, політичного, економічного, соціаль-
ного, духовного, антропологічного, географічного, біо-
логічного та ін.) на історичний розвиток визначимо по-
няття політичної влади як центральної, організаційної й
регулятивно-контрольної засади політики, що характе-
ризується реальною здатністю класу, групи чи індивіда
проводити свою волю без огляду на активний чи
пасивний опір інших індивідів чи соціальних груп.

Гетьманщина – термін кабінетного походження. В
досліджуваний період переважно застосовувався термін
„Військо Запорозьке” або, з боку Російської імперії, –
„Малая Россия”. У XVIII ст. Гетьманщину називали

„Малоросія”, але цей термін не точний, оскільки в інші
періоди „Малоросією” називали також території поза
межами Гетьманщини. У XIX ст. історики називали
Україну „Гетьманщиною”, а в XX ст. радянські історики
почали вживати термін „Лівобережна Україна”.

Автономія – право населення національно-
територіальної одиниці самостійно визначати і
здійснювати державну владу.

Централізм – система управління (або організація),
що ґрунтується на принципі суворого підпорядкування
місцевих установ (органів) вищим, при управлінні з
одного центру.

Інтеграція (інкорпорація) – політичний процес,
спрямований на злиття суспільних, політичних,
військових, економічних структур або етносів у рамках
єдиної держави з метою протидії деструктивним
внутрішнім і зовнішнім чинникам.

Асиміляція (уподібнення) – процес поступового
розчинення самостійної держави (народу) серед іншої
держави, внаслідок якого держава, що асимілюється,
втрачає власні характерні ознаки (мову, традиційну куль-
туру, національну самосвідомість) та засвоює етнічні
стереотипи іншої.

Камералізм – вчення про бюрократичне управлін-
ня, яке характеризується такими рисами: а) функціо-
нальний принцип управління передбачає створення
установ, які спеціалізуються в конкретній галузі; б) зас-
нування владних установ на засадах колегіальності, чіткої
регламентації повноважень чиновників, спеціалізації
канцелярської сфери, уніфікованого штату та платні.

Важливою складовою теоретико-методологічних
основ дослідження функціонування ПГУ стали прин-
ципи багатофакторності та синкретизму (передбачають
дослідження проблеми крізь призму взаємозв’язків
суспільно-політичних, соціально-економічних і націо-
нально-культурних чинників. Для дослідження історії
заснування й функціонування ПГУ варто використо-
вувати магістральні напрями, характерні як для форма-
ційного, так і цивілізаційного підходів.

Методологічну основу пропонованої розробки
складає комплекс філософських, загальнонаукових і
спеціально-наукових законів, методів і принципів.
Основними є закони діалектики, логіки суспільного
розвитку та матеріалістичного розуміння суспільних
процесів і осіб – історизм, науковість, об’єктивність,
системність, конкретний аналіз і плюралізм.

Принцип історизму виступає як засіб вивчення
виникнення та розвитку подій в конкретних історичних
умовах від нижчих форм до вищих. Крім того, принцип
історизму передбачає зорієнтованість на розуміння,
пізнання досліджуваної епохи в категоріях культури,
матеріальних та ідейних умов на основі певних об’єктив-
них закономірностей. Теоретичні положення принципу
історизму вимагають: а) вивчати внутрішні закони сус-
пільного явища, виокремлювати головні періоди його
розвитку і особливості; б) враховувати своєрідність і
єдність кожного елементу загальної структури; в) врахо-
вувати єдність, наступність і поступальність історичного
процесу.

Принцип науковості реалізується шляхом застосу-
вання теоретико-методологічної реконструкції досліджу-
ваних подій – передбачає доказовість положень та
висновків, використання широкої джерельної бази.

Принцип об’єктивності означає незалежність від
світоглядних та суспільно-політичних орієнтацій дослід-
ника, він застосовується з метою уникнення суб’єктив-
ного ставлення та ґрунтовного вивчення предмету дос-
лідження. Науковці мають керуватися тезою відомого
західноєвропейського фахівця в галузі теорії й історії
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історичної науки Й. Рюзена, який зазначав, що об’єк-
тивність, до якої прагне історик, означає “чесний виклад
і реконструкцію наукового пізнання минулого без
створення на основі сучасних політичних реалій нового
історіографічного міфу”.

Принцип системності використовується з метою
розкриття цілісності об’єкта і його багатоаспектності,
що забезпечить аналіз складових як цілісної системи.

Принцип конкретного аналізу передбачає врахуван-
ня тогочасних історичних умов, що є необхідним для
об’єктивного вивчення функціонування ПГУ.

Принцип плюралізму є обов’язковою умовою для
дослідження і передбачає правомірність існування та
врахування протилежних поглядів на аспекти проблем
дослідження.

Зважаючи на складність та багатоаспектність пред-
мета дослідження, методологія заснована на синтезі
методів. Ключовими є наступні.

Типологічний метод дозволяє провести відбір, кла-
сифікацію, систематизацію й аналіз джерел і літератури;
виявити і включити в дослідження раніше неопубліко-
вані документи; дослідити архівні матеріали, які
стосуються питань заснування ПГУ та трансформації
політико-адміністративної структури Гетьманщини.

Метод критичного аналізу застосовується під час
розгляду нормативно-правових актів та всього комплек-
су архівних матеріалів. Особливу цінність мають законо-
давчі акти імператорів, Кабінету міністрів та Сенату.
Застосування цього методу при аналізі джерел дозволяє
прослідкувати характер та розвиток інкорпораційної
політики уряду Російської імперії в 30 – 50-х рр. XVIII ст.
та внутрішньополітичну ситуацію в Гетьманщині.

Проблемно-хронологічний метод визначає струк-
туру дослідження (послідовність проведення аналізу,
структуру викладу матеріалу) та дозволяє розглядати
події в часовій послідовності й виокремити історичні
події в їх діалектичному зв’язку, досягти теоретичного
узагальнення цілого і частин.

Історико-правовий метод використовується при
аналізі питань, пов’язаних з політичними реорганізація-
ми в Україні у 30 – кінці 40-х рр. ХVIII ст., який дає
можливість з’ясувати процес інкорпорації інституцій
Гетьманщини до політико-адміністративних та суспіль-
но-економічних структур Російської імперії.

Ретроспективний метод дозволяє звернутися до
історичного минулого, виділити характерні риси та
особливості заснування та функціонування ПГУ в
досліджуваний період.

Метод системного аналізу передбачає врахування
загальної ситуації в Російській державі та на міжнарод-
ній арені, на фоні якої реалізовувалася українська полі-
тика – відбувалася ліквідація інституту гетьманства, засну-
вання та подальше функціонування ПГУ в 1734 – 1750 рр.

Діалектичний метод дозволяє отримати повне й
об’єктивне уявлення про умови історичної дійсності Ук-
раїни у другій чверті – середині XVIII ст. в межах розумі-
ння її зумовленості, зв’язку з культурою, світоглядом та
іншими галузями життя українського суспільства.

Метод комплексного підходу до предмета дослідже-
ння є універсальним. Він дозволяє збалансовано охарак-
теризувати всі компоненти теми і реконструювати ці-
лісну картину ліквідації інституту гетьманства в 1734 р.,
запровадження та функціонування ПГУ, особливостей
інкорпораційної політики Російської імперії щодо
України-Гетьманщини в другій чверті-середині ХVIII ст.

Метод структурно-функціонального аналізу дозво-
ляє з’ясувати характерні риси, особливості функціону-
вання та компетенції владних установ у структурі органі-
зації державної влади Гетьманщини в досліджуваний

період. Також за допомогою цього методу можуть бути
проаналізовані законодавчі акти Російської імперії щодо
України та ПГУ.

Логічний метод надає можливість послідовно і
комплексно розкрити аспекти заснування та функціо-
нування ПГУ відповідно до конкретних історичних умов
другої чверті-середини XVIII ст.

Порівняльний метод має бути покладений в основу
пошуку зв’язків (наступності) з попередніми історични-
ми періодами. Зокрема, зроблений нами висновок, що
створення ПГУ було одним з етапів інкорпораційної
політики Російської імперії, яка була розпочата імперато-
ром Петром І, посилена у 1730 – 40-х рр. і завершена
ліквідацією української козацької держави у 1764 р.

Ряд наукових завдань вирішується за допомогою
методичного інструментарію інших наук.

Метод контекстної інтерпретації правових актів
дозволяє проаналізувати нормативно-правову базу
функціонування ПГУ – накази, інструкції імператорів,
Сенату та ін. Статистичний метод використовується при
аналізі соціально-економічної історії Гетьманщини,
структури українського суспільства та її змін в період
функціонування ПГУ.

Таким чином, теоретико-методологічна основа
розгляду проблем функціонування ПГУ є основним,
вихідним положенням, на якому базується наукове дос-
лідження. Тому комплексне застосування вказаних ме-
тодів дає можливість залучити широке коло джерел та
наукової літератури для об’єктивного узагальнення та
реалізації поставленої мети, з’ясувати функціональні
особливості та трансформацію політично-адміністра-
тивного і суспільно-політичного устрою Лівобережної
України в діалектичному розвитку історичного процесу,
сприяє висвітленню змісту та напрямів історичного
процесу поступової інкорпорації України до складу
Російської імперії й ліквідації її політичної автономії.
___________________
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Ë. Ã. Òóï÷³ºíêî-Êàäèðîâà

ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÈÉ ÀÍÀË²Ç
Á²ÎÃÐÀÔ²×ÍÈÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â

(íà ïðèêëàä³ íàâ÷àííÿ Þ. Ñ. Ìåéòóñà)

Документальна архівна спадщина відомого радян-
ського композитора, уродженця Єлисаветграда Юлія
Сергійовича Мейтуса є достатньо великою, інформатив-
но значущою, цікавою, але мало дослідженою. На наш
погляд, у джерелознавчих дослідженнях слід було би
враховувати майбутнє переведення інформаційної
складової архівних документів у бази даних або знань,
тобто структурувати інформацію таким чином, щоб
наблизитися до утворення переліків-списків ознак для
пошуку, утворюючи одночасно відповідні комплекси.
В наших попередніх дослідженнях офіційних та особис-
тих листів спадщини Ю. С. Мейтуса ми вже визначали
структурні елементи (СЕ), за якими можна збирати не
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тільки дані (Адресат, Адресант, Назва твору, Автор слів
(пісні) та ін.), але й відповідні цитати – фрагменти тексту,
якими можна ілюструвати, наприклад, Емоційні стани,
Факти й події особистого життя тощо [1; 2]. Крім цього,
обґрунтовано перспективність застосування методу
структуризації інформації. Метою цієї статті є аналіз
кількох документів, в яких відображені суттєві події життя
митця, пов’язані із навчанням, та виділення СЕ їх
інформаційної складової.

Роки дитинства і юності, як відомо передусім важ-
ливі для реалізації майбутнього життя, а особливо для
реалізації творчого потенціалу. У Державному архіві
Кіровоградської області є кілька документів, які свідчать
про навчання Ю. Мейтуса. Аналіз документа відбува-
ється таким чином. Подається повний текст документа,
у подвійних квадратних дужках визначаються СЕ (з
великої літери). Подвійні дужки використовуються тому,
що текст документа містить одинарні квадратні дужки.
Крім того, розшифрування скорочених слів також
подаються у квадратних дужках. Проводиться і
семантичний аналіз інформації.

Документ № 1
У 1911 майбутній композитор вступив до

Єлисаветградського земського реального училища [3,
36]. Свідчення про це міститься у «Приемной книге»,
на обкладинці якої є такий текст:

Повний текст обкладинки
Елисаветградское земское реальное училище

[[Назва навчального закладу та Назва справи]]
[учеба, поступающих] [[Назва справи – уточнення]]
С 1910 года [по 1918г. [[Дати (роки) початку та кінця

записів або Крайні дати справи]]
Начато 16 декабря 1910 конч[ено]. 7 апреля 1918

[[Дати (число, місяць, рік) початку та кінця записів або
Крайні дати справи]]

На 36-му аркуші є таблиця з даними. Дані таблиці
від заповнених даних не відділені горизонтальною
рискою. Далі дані приводяться без таблиці, назви
колонок виділені жирним шрифтом, відділяються
крапкою з комою, дані в середині колонки – комою.
Назви колонок збігаються з СЕ, тому не повторюються.

N п/п 77; Годъ месяцъ и число – [[Дата події]];
Фамилия и имя Мейтусъ Юлий; Время и место
рождения 1903 г 15 янв.; Документы Метр[ика]. № 669,
св[идетельство?]. и прив[?]. акта № 174, св[идетальство?].
и зван[ие?]. № 8563; В каком классе или за сколько
классов  Пр.; Сословие и звание  сын врача;
Вероисповедание иуд[ей].

Нижче таблиці «Пр» розшифровується як «приго-
товительный класс». У наступній таблиці – перелік
навчальних дисциплін, за якими, можливо, відбувався
вступ. У даних Ю. Мейтуса графи не заповнені, тобто
оцінки не проставлені. Графи таблиці перелічуються
російською мовою із збереженням особливостей напи-
сання літери «і» та твердого знаку у кінці слова (тут і
далі назви предметів подаються нами з великої літери,
поза таблицею назви, за можливістю, перекладені
українською): Закон Божий, Русский язык, Французский
язык, Немецкий язык, Арифметика, Алгебра, Геомет-
рия, Физика, История, География, Ессеистика, Рисова-
ние, Черчение, Чистописание. (Кожна назва є відповід-
ним структурним елементом). Опитування могло
проводитись усно, письмово і далі могла проставлятись
загальна оцінка [[Результати опитування]].

Після таблиці міститься висновок [[Висновок педа-
гогічної ради щодо вступу]] – «Определение
пед[агогического]. совета» – такий: «отказать за
малолетством».

Документ № 2
Наступний документ – свідчення про навчання

Ю. Мейтуса в Єлисаветградській чоловічій класичній
гімназії у 1912/1913 навчальному році [4, 29]. Назви
колонок таблиці, предметів, навчальних періодів (після
першого), назви видів оцінювання (після першого)
також є СЕ і це позначення не повторюється.

Таблиця з назвою «Общая ведомость об успехах,
внимании, прилежании и поведении учеников …
класса» [[Назва документа]].

N 28 [[Номер за порядком]]; Фамилии и имена
учеников  Мейтус Юлий; [[Дані про учня:]]
1) Происхождения – 2) Вероисповедания – 3) родился
… дня 190 г. 4) Поступил в гимназию по… в
…класс…дня 19…г. [[Особливості вступу та Дата
вступу]] 5) В каких классах пробыл по два года
[[Особливості навчання]]

Далі йде перелік предметів (деякі з них позначені
зірочками, які розшифровуються після таблиці, але ми
їх подаємо після зірочок в круглих дужках) та оцінок,
відповідно до чвертей та року, після їх назв подаються
назви предметів із, відповідно, п’ятьма оцінками:

I четв[ерть] [[Назва навчального періоду]], II
четв[ерть], III четв[ерть], IV четв[ерть], Средний
выводъ [не заповнене], Годовая [[Оцінка за рік]]; Закон
Божий – – – – –; Рус[ский]. язык 5 5 5 5 5 ; *
(Философская пропедевтика); ** (Законоведение); ***
(Латинский язык); Арифметика 4 4 4 5 4; **** (Алгебра,
Геометрія, Тригонометрія, Физика); Исторія – 4 4 4 4;
Географія 5 4 4 4 4; Нем[ецкий]. язык. – 4 5 5 5;
Фр[анцузский]. язык ; Природоведеніе – 4 3 4 4 [остання
оцінка – 3 – виправлена на 4]; Рисованіе 3 3 3 4 4;
Чистописаніе 3 3 3 4 4; Гигіена ; Вниманіе 4 5 5 5 5;
Прилежаніе 4 4 5 5 5; Поведеніе 5 5 5 5 5 [[Назви інших
(не навчальних) предметів для оцінювання (попередні
чотири)]]; Пропустил уроки По болезни 90 56 (ангина)
34 (корь) 75 (корь) 255 [[Пропуски уроків та Причини]];
По другим уважительным причинам – – –; По не
уважительным причинам – – –; Пропуск церковного
Богослужения – – –; Место в классе – – –; Разряд – – –;
Примечание переводится с напр.[?] 2-й ст. 10 / V.

У таблиці є незаповнені графи, розташовані нижче
графи «Годовая»: экз[аменационный?]. отв[ет?].
[[Назва виду оцінювання]] письм[енный]. устный;
переэкз[аменовка?]. письм[енный]. устный; Результат.

Отже, можна спостерігати, що учень Ю. Мейтус
навчався добре, хоча й багато хворів. І якщо на початку
року у нього були гірші оцінки, то потім ситуація
виправилась. Йому легко давались мови, за Російську й
Німецьку мав 5-ки, мав відмінні результати з Уваги,
«Прилежанія», Поведінки.

Документ № 3
Третій документ – список учнів Єлисаветградської

чоловічої класичної гімназії 1914 – 1915 навчального
року. В ньому, під № 24 написано: «Мейтус Юлій»
[[Прізвище, ім’я ]] [4, 39]. Цей документ, звичайно, має
мало інформації, проте, свідчить, що Ю. Мейтус
продовжив навчання у наступному навчальному році.

Отже, можна відзначити, що списки предметів
реальної та класичної освіти мають спільне та відмінне.
Однаковими в окремих графах є такі предмети: Закон
Божий, Російська, Французська, Німецька мови, Історія,
Географія, «Рисованіе» (рос.), Чистописання.

Специфіка класного журналу, на відміну від книги
вступу, виявляється, на наш погляд, у констатації даних,
які можна спостерігати протягом тривалого часу саме
у класі. Ці дані відображені у відповідних графах таблиці:
Увага, «Прилежаниіе» (рос.), Поведінка, Пропуски
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уроків з поважних причин (із вказуванням хвороб) та
інших причин, Пропуски церковних служб.

Відмінності виявляються у наступному. Реальна
освіта приділяла багато уваги математичним та
природничим предметам. Якщо у класичній різні
математичні та один природничий (Алгебра, Геометрія,
Тригонометрія, Фізика) предмети представлені в одній
графі, а окремо – Арифметика, то у реальній окремо
оцінювались Арифметика, Алгебра, Геометрія, Фізика,
щоправда, відсутня Тригонометрія. Якщо оцінювались
окремо, ймовірно й викладались окремо. До складу
реальної освіти додавались ще Креслення та
гуманітарний предмет – Есеїстика. Склад класичної
освіти включав ще Латину, Філософію, Гігієну і
Законознавство. Таким чином, за реальної освіти в
окремих графах оцінювались 14 предметів, в класичній
– також 14 та інші (Гігієна, Увага, «Прилежаніе»). До
складу математично-природничих наук реальної освіти
(окремо оцінюваних) та за якими оцінювались
можливості вступу, входили 4 предмети та Креслення, у
класичній – 3 предмети.

Отже, реальна і класична освіти мали спільні
предмети, відмінності стосувались складу математично-
природничих наук. Висновок цей не новий, але
підтверджується навіть такими уривчастими
прикладами.

Перелічимо СЕ розглянутих документів: Назва
навчального закладу, Назва справи, Крайні дати, Назва
документа, Дата події, Прізвище та ім’я, Час і місце
народження, Документи (перелік документів, які
подаються), Клас, Стан і звання, Походження,
Віросповідування, Вид опитування, Результати
опитування, Висновок педагогічної ради щодо вступу,
Особливості вступу, Дата вступу, Особливості навчання,
Назви навчальних предметів, Назви інших (не
навчальних) предметів для оцінювання, Пропуски уроків
та Причини, Назви навчальних періодів, Назви видів
оцінювання. Серед них специфічними для подібних
документів є такі СЕ: Назва навчального закладу, Клас,
Вид опитування, Результати опитування, Висновок
педагогічної ради щодо вступу, Особливості вступу, Дата
вступу, Особливості навчання, Назви навчальних
предметів, Назви інших (не навчальних) предметів для
оцінювання, Назви навчальних періодів, Назви видів
оцінювання.

Як пошукові ознаки (у сполученні із іменем особи
або відповідними оцінками), перспективними, на наш
погляд, є такі СЕ: Назва навчального закладу, Дати, Назви
навчальних предметів, Назви інших (не навчальних)
предметів для оцінювання, Результати опитування,
Висновок педагогічної ради, Особливості вступу,
Особливості навчання.

У подальшій перспективі наших досліджень –
листування осіб, котрих пов’язували творчі відносини,
наприклад, автор музики і виконавець, автор музики і
автор слів до пісні.
___________________
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ÄÈÑÊÓÑÑÈß ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÈÑÒÎÐÈÊÎÂ
1960 – 80-õ ãã. ÎÁ ÓÐÎÂÍÅ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÑÎÇÍÀÍÈß È ÕÀÐÀÊÒÅÐÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ

ÊÐÅÑÒÜßÍ Â ÕÎÄÅ ÏÓÃÀ×¨ÂÑÊÎÃÎ
ÂÎÑÑÒÀÍÈß 1773 – 1775 ãã.

Обращение к истории крестьянского сознания
оправдано в наши дни не столько повышенным внима-
нием к социальной психологии, сколько необходимо-
стью осмысления этой проблемы в свете абсолютно
новых методологических подходов в современной
исторической науке.

В 1960 – 80-е гг., в связи с некоторым ослаблением
цензурно-идеологического нажима на историческую
науку, а также повышением интереса как к восстанию
Е. Пугачёва, ввиду его 200-летия, так и к проблемам
социальной психологии, возникла дискуссия советских
историков об уровне развития сознания и характере
требований восставших (в первую очередь – крестьян-
ства) в ходе крестьянских войн и особенно – Пугачёвс-
кого движения как последней, наиболее масштабной и
развитой из них. Именно эта дискуссия является
объектом исследования в настоящей статье.

В ходе дискуссии отдельные историки пытались
дать «взгляд со стороны», однако были погружены в
спор и стремились больше опровергнуть одну из пози-
ций, нежели представить их во всех аспектах. В итоге
эта дискуссия не была завершена. Она прервалась с
распадом Советского Союза и сменой историографиче-
ской ситуации. К настоящему моменту не создано спе-
циальных исследований, посвящённой этой дискуссии.
Попыткой заполнить этот «пробел» в историографии
является настоящая статья.

Исторический материализм, тщательность в работе
с понятийно-категориальным аппаратом и пристальное
внимание к самим вопросам классовой борьбы должны
были бы обеспечить единый взгляд советских историков
на проблемы крестьянских войн и их идеологические
аспекты. Однако, единого взгляда на идеологическую
составляющую классовой борьбы (в данном случае –
Пугачёвского восстания 1773 – 1775 гг.) в среде советских
историков не сложилось. Причинами этому послужили
как минимум четыре основных сложности положения
советских историков: 1. Нечёткость позиций классиков
марксизма-ленинизма в отношении идеологических
аспектов классовой борьбы периода феодализма.
2. Двоякость идеологической задачи. С одной стороны,
необходимо было вписать крестьянские восстания в
теорию классовой борьбы, что предполагало задачу
подчёркивания их значимости в историческом процес-
се и их прогрессивного развития (нарастания). В этом
случае уровень развития идеологии, сознательности и
организованности Пугачёвского восстания сравнивает-
ся с более ранними крестьянскими войнами и восста-
ниями, на фоне которых Пугачёвщина выгодно отлича-
ется. С другой стороны, необходимо было выделить
«классовую ограниченность» крестьянских восстаний
и войн, в сравнении с революционным движением
пролетариата, руководимого социалистической пар-
тией и идеологией марксизма. 3. Сложность и масштаб-
ность конкретно-исторического материала, который
приходилось вписывать в заданные идеологические
шаблоны. 4. Частое кардинальное изменение историо-
графической ситуации, которое вменяло в обязанность
историков использовать разные течения в историчес-
ком материализме.
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К исследованию привлечены более 40 работ 28
советских историков. Анализ дискуссии проводился на
основе, во-первых, раздробления позиций историков
на составные вопросов дискуссии (о соотношении об-
щественной психологии и идеологии, о наличии идеоло-
гической борьбы и программы восставших, о характере
требований восставших). Во-вторых, выделения двух
магистральных точек зрения, высказывавших противо-
положные позиции по каждому из составных вопросов
дискуссии. Так, «максималистская» точка зрения срав-
нивала идеологию «пугачёвщины» и её саму с предшес-
твующими этапами классовой борьбы и крестьянских
войн, поэтому на первый план выдвигала наиболее
прогрессивные стороны восстания. «Минималистская»
сопоставляла «пугачёвщину» с освободительным дви-
жением XIX – начала ХХ вв., поэтому оценивала восста-
ние 1773 – 1775 гг. как не самый развитый этап классовой
борьбы и акцентировала внимание на недостаточности
уровня развития восставших.

При выделении двух противопоставленных друг
другу точек зрения следует учитывать, что если некото-
рые историки (меньшая часть) наиболее ярко отражали
каждую из них, то значительная часть исследователей, в
силу умолчания по поводу ряда аспектов дискуссии и
противоречивости собственных позиций, либо тяготеет
к одной из точек зрения, либо приводит аргументы
одновременно для двух из них (в различных работах, а
иногда даже и в одной). Многие историки не заостряли
внимание на соотношении понятий «идеология», «об-
щественная психология» и «программа», а использо-
вали их как взаимозаменяемые синонимы, в чём
заключается одна из причин путаницы мнений, непо-
следовательности позиции даже одного конкретного
автора по поводу идеологии.

В вопросе об уровне развития общественного соз-
нания восставших существовало две противоположные
точки зрения. Первая («максималистская») указывала
на наличие идеологии у крестьянства, аргументируя
свою позицию тем, что идеология возникает и разви-
вается вместе с общественной психологией [1, 93; 2, 50
– 52] и вырабатывается не только идеологами, но и
самим классом. При этом отмечалось, что ко второй
половине XVIII в. крестьянство уже консолидировалось
и осознало общность своих интересов, поэтому приме-
рами выражения крестьянской идеологии могут слу-
жить, к примеру, фольклорные произведения. Они так-
же доказывали, что «отрицание наличия идеологии у
феодально-зависимого крестьянства неизбежно приво-
дит к заключению о том, что русское крестьянство буд-
то бы целиком зависело в идеологическом плане от свое-
го классового врага – феодалов». По их мнению, к поня-
тию идеологии не стоит применять завышенных
требова-ний, иначе получится, что до марксизма ник-
акой идеологии вообще не было [1, 94; 2, 51; 3, 53 – 54].

Противоположная позиция исходила из неприемле-
мости признания наличия у крестьян собственной
идеологии в эпоху Пугачёвского восстания. Исследова-
тели считали, что идеология возникает позже социаль-
ной психологии и является новой стадией развития
осознания классовых интересов [4, 37 – 38; 5, 402 – 406].
М. Белявский доказывал, что участники крестьянской
войны 1773 – 1775 гг. не смогли осознать общность инте-
ресов всего крестьянства и в своих наказах выдвигали собс-
твенные узколокальные (местечковые) требования, не
поднимаясь «до общекрестьянских требований всей стра-
ны» [6, 118]. Поэтому во время Пугачёвского восстания
крестьянство обладало лишь социальной психологией, т.е.
слабо осознанными «помыслами и чаяниями», некой
«аморфной совокупностью идей и настроений» [7, 21 – 23].

Из различных ответов на первый вопрос логично
вытекают ответы на два других вопроса дискуссии – о
наличии идеологической борьбы между правительстве-
нным и повстанческим «лагерями» и «программы» у
восставших. Если «максималистская» позиция призна-
вала наличие идеологической борьбы и даже «програм-
мы» восстания (слабо проработанной и расплывчатой
или чётко сформулированной уже к началу 1774 г. [8,
264]), то «минималистская» отказывалась признавать
не только какое-либо «теоретическое оформление» тре-
бований крестьян, но и возможность возникновения
программы [4, 40 – 41; 7, 21 – 23]. Одним из аргументов
второй позиции следует считать активно признаваемый
советскими историками тезис о преобладании негатив-
ной стороны крестьянского сознания над позитивной,
т.е. крестьяне больше знали, чего не должно быть в
идеальном общественном строе, чем то, что в нём
должно быть [9, 484; 10, 58 – 59].

Наконец, самым главным вопросом дискуссии
являлась проблема характера требований восставших
– был ли он антифеодальным (направленным против
крепостной зависимости и на изменение общественного
строя) или антидворянским (против отдельных помещи-
ков). При этом сами историки не давали чёткого понятия
этим двум обозначениям характера крестьянских тре-
бований. Также путаницы добавляет то, что некоторые
историки судили о характере требований по пугачёвс-
ким манифестам, а другие – по действиям крестьян во
время восстания. В центре внимания историков
оказались три подвопроса.

Требовали ли крестьяне изменения всего способа
производства (т.е. уничтожения крепостной зависимос-
ти и передачи им помещичьей земли)? Говоря об общей
цели крестьян, «максималистская» позиция указывала,
что во все времена это была «земля и воля», т.е. осво-
бождение от всех видов зависимости. Минималистская
позиция указывала, что эта ленинская формулировка
относится лишь к XIX в., во времена «пугачёвщины»
главной целью крепостных крестьян было не освобож-
дение, а переход в состояние государственных крестьян.
«Максималистская» позиция под «вольностью» пони-
мала полное освобождение крестьян от любых видов
зависимости (причём, этим Пугачёв жаловал крестьян
с самого начала восстания) [11, 132 – 133], а «минимали-
стская» считала, что вплоть до 31 июля 1774 г. пугачёвцы
жаловали крестьян не полным, а простым освобожде-
нием от государственных податей (при сохранении под
властью помещиков) и переводом крестьян в состав
«рабов короны», т.е. принадлежащих государству [12,
24 – 25,27 – 28; 13, 66]. «Максималисты» оспаривали
трактовку формулы «рабы короны» как перевод
крестьян в государственные, поскольку в средневековье
термин «раб» означал подданного монарху (дворянская
элита именовала себя рабами).

Боролись ли восставшие против всего дворянского
сословия или только против отдельных его представите-
лей? Сторонники «максималистской» позиции призна-
вали, что крестьяне боролись против всего дворянского
сословия, ссылаясь на то, что крестьяне понимали: без
уничтожения всего дворянства они не смогут освободи-
ться от крепостной зависимости и завладеть землёй [8,
268; 12, 28]. «Минималистская» точка зрения указывала
на то, что крестьяне боролись не против всего дворянст-
ва, а лишь против его отдельных представителей (наибо-
лее жестоко обращавшихся с ними) [14, 106].

В вопросе о том, какой характер носил идеал нового
общественного устройства для восставшего крестьянст-
ва, «максималистская» позиция указывала, что восстав-
шие, «используя старые формы правления, насыщали
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их совершенно новым содержанием, отвечавшим инте-
ресам народа». «Минималисты» подчёркивали, что
крестьянский идеал строится из «феодального материа-
ла» (преобладание «наивного монархизма» и пр.) и не
может выйти за рамки феодального строя. Поэтому, если
«максималистская» позиция признавала борьбу
восставших направленной против «самых основ фео-
дального строя и крепостнического государства» [8, 240],
то «минималисты» считали, что «борьба крестьян велась
в рамках феодализма за более благоприятные условия
для воспроизводства крестьянского хозяйства» [14, 106].

В данной работе были сконструированы две пос-
ледовательные концепции проблемы общественного
сознания участников восстания под руководством Е. Пу-
гачёва. Первая из них, сравнивая «пугачёвщину» с более
ранними крестьянскими восстаниями, признавала нали-
чие у восставших не только собственной идеологии, но
и программы. Другая, исходившая из сравнения требо-
ваний восставших с революционными требованиями
следующего века, ставила на первый план «идеологи-
ческую отсталость» «пугачёвщины». Две реконструи-
рованные концепции показывают, что выводы о содер-
жании и характере требований участников Пугачёвского
движения делались историками не столько из источнико-
вого материала, сколько из тех задач, которые они
ставили перед собой.
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Особливістю наукової-філософської спадщини
Сергія Андрійовича Подолинського є те, що його роботи
містять принципово нові інтерпретації найважливіших
аспектів суспільно-економічних та енергетичних про-
цесів людства, які актуалізуються саме сьогодні. Ще
задовго до формування основ сучасної теорії сталого
розвитку С. Подолинський поставив питання про
необхідність узгодження діяльності людини із законами
природи. Так, вчений вказував, що центральною
проблемою поступу людства є соціально-енергетичний
чинник, а прогрес цивілізації є тісно пов’язаним із
загальною кількістю енергії, що нагромаджується на
земній поверхні і є в розпорядженні людства.

Еволюція поглядів С. Подолинського чітко прослід-
ковується у працях В. Вернадського [1], М. Руденка [2],
П. Кузнєцова, Б. Большакова, О. Кузнєцова [3]. Вплив
енергетичної концепції українського вченого ХІХ ст. на
формування сучасних науково-практичних конструкцій
глобального сталого розвитку досліджують Є. Борщук,
В. Загорський [4], Л. Грановська [5], В. Лєбєдева, Д. Ко-
вальчук [6]. Проте, досі фахівці оминають погляди
вченого щодо оптимального енергоакумулюючого сус-
пільно-політичного устрою, що позбавляє цілісності
оригінальної концепції С. Подолинського.

У 1880 р. С. Подолинський публікує роботу «Праця
людини і її відношення до розподілу енергії», яка вважа-
ється найбільшим досягненням вченого. Її варіанти про-
тягом 1880 – 1883 рр. були надруковані у двох фран-
цузьких, двох німецьких і одному італійському періодич-
них виданнях [7, 92]. Кожен варіант статті мав свої
особливості. Наприклад, перша публікація цієї роботи
Подолинського фіксується у російському журналі «Сло-
во» [8, 200]. Вона складається з ХІІ послідовних та
пов’язаних між собою розділів. У французькому журналі
«La revue Socialiste» ця стаття опублікована під назвою
«Соціалізм і єдність фізичних сил» [9, 200] та представ-
ляла собою скорочений варіант російського видання.
Проте тут роздуми Подолинського не закінчувалися вис-
новками, а продовжувалися пошуками з природно-нау-
кової точки зору такого способу виробництва, який би
найбільш ефективно сприяв накопиченню енергії для
задоволення всіх потреб людства.

За допомогою поєднання найновіших теорій (врахо-
вуючи хронологію життя мислителя) та результатів
природничих досліджень, С. Подолинський першим у
світовій науці сконструював масштабну систему енер-
гетичної природно-економічної взаємодії, що відбува-
ється у Всесвіті. Він описав розподіл енергії, дослідив
циркуляцію енергетичних потоків в космічному просто-
рі, в тому числі й на поверхні. Аналізуючи висунуту на
перший план в термодинаміці проблему ентропії,
вчений стверджував цілком протилежну другому закону
тезу: «Кількість сонячної енергії, що перетворюється
на земній поверхні на енергію більш перетворювану,
безсумнівно, поступово збільшується» [10, 227].
Основним способом досягнення пакетування та при-
росту енергії, – стверджує дослідник, – є праця людини
та свійських тварин. Він подає й конкретне визначення
поняття: «Праця є таке споживання механічної і психічної
роботи, нагромадженої в організмі, що має результатом
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збільшення кількості перетворюваної енергії на земній
поверхні» [10, 229].

Згідно новаторської концепції С. Подолинського, в
людському суспільстві енергоакумулююча діяльність
праці набуває виняткового значення та має всесвітньо-
історичні масштаби. Саме наслідком праці стало
виникнення культури, техніки та цивілізації. Фактично
він поширює енергодинамічний підхід взаємодії людини
та природи на аналіз ефективності форм господарсько-
економічного виробництва – ефективності з погляду
оптимізації процесу акумуляції сонячної енергії людс-
твом. Учений розглядає всесвітню історію як послідов-
ність ступенів оволодіння людством сонячною енергією
та внутрішньою теплотою Землі. Зокрема, його увага
сконцентрована на рівнях, способах та формах користування
енергією через призму виробничої діяльності людини, яка
своєю працею здатна трансформувати, утримати
сонячну енергію на земній поверхні та змусити її діяти
довше, ніж це відбувалося б без втручання людської праці.

Примітивна культура праці, притаманна первісному
суспільному ладу, згідно концепції С. Подолинського,
не може бути зарахована до способів нагромадження
енергії. Збиральництво, полювання та рибальство
первісної людини, яке базувалося на задоволенні однієї
потреби – харчування, по суті, було розтратою, утиліза-
цією сил та дарів природи, що були акумульовані раніше
рослинами та тваринами у формі простого особистого
відтворення. Отож, на початковому етапі передісторії
людська життєдіяльність зводилася лише до розсіювання
в «астральний простір» енергії, яка не пов’язувалася на
земній поверхні жодними формами віддачі, що були б
відчутними для суспільного прогресу [11, 308].

Певний поступ, у порівнянні з первісним суспільст-
вом, становлять соціально-виробничі відносини рабо-
власницького ладу. Однак, якщо розглянути кількість
енергії, що марно розсіювалася або розкрадалася, то
виявляється, що прогрес цей доволі умовний. Адже пос-
тійні війни, які були характерною ознакою стародав-
нього світу, зумовлювали стабільний відхід від продукти-
вної праці найбільш активної частини населення, більше
того, багато потенційних робітників помирали на полях
бою. Рабовласницька система виключала із процесу акуму-
ляції енергії сили непрацюючих – паразитичних верств
суспільств, до яких учений відносив багаточисельні
когорти наглядачів та власників невільників [11, 308].

Новий рівень розвитку людського суспільства – фео-
дально-кріпосне суспільство, хоча й позначений деякими
якісними зрушеннями, проте, зважаючи на ряд деструк-
тивних чинників (панщина, умови праці простолюдина
тощо), продуктивність праці в цей час не досягала й поло-
вини рівня сучасності автора. На його думку, капіталістич-
на форма господарювання, завдяки поділу праці та
введення машинного виробництва, здійснила якісний
ривок у нагромадженні енергії. Проте, прогрес продуктив-
ності сільськогосподарської та промислової праці завдячує
не буржуазним економічним відносинам, а скоріше є
результатом акумуляції праці минулих поколінь та коопе-
рації форм трудової діяльності сучасних виробників. Якщо
енергозберігаючі заслуги капіталізму як системи сумнівні,
то його недоліки, в плані марного розсіювання енергії, не
викликають заперечень та перекреслюють всі досягнення
буржуазного суспільства. Доказом цієї тези С. Подолинсь-
кий вважав системні скорочення робітників через постійні
кризи, що прирікає їх на голодну смерть. Тобто, капіталізм
є нічим іншим, як розкраданням енергії та стоїть в одному
асоціативному ряді з війнами, рабством та епідемічними
хворобами [10, 308].

Натомість він переконував, що найбільш вигідними
для людства є ті господарсько-технологічні та виробни-
чо-економічні форми, які мають результатом найбільшу
акумуляцію енергії на землі. Таким критеріям найліпше

відповідає соціалізм, здатний задовольнити всі потреби
людства: «Він дає найбільше шансів для тяглого поступу,
що привів би поволі в цілім світі до гармонійного і мир-
ного способу життя» [11, 309]. Серед переваг соціалістич-
ного устрою Сергій Андрійович називає, по-перше,
колективну працю, з погляду кількості збереження енер-
гії; по-друге, асоціація робітників забезпечуватиме гігіє-
ну та безпеку праці; по-третє, здобутки колективної праці
рівноправно розподілятимуться поміж робітниками;
по-четверте, робітники позбавляться статусу придатку
машин. Якщо технічне вдосконалення за капіталізму
зумовлює скорочення робочих місць, то за соціалізму
лише зменшуватиметься навантаження на людину та
скорочуватиметься її робочий день. Робітник у цьому
випадку матиме більше вільного часу для відпочинку,
освіти чи мистецтва. І останнє – соціалістичне сус-
пільство буде позбавлене непродуктивних, хижацьких
елементів [11, 309]. Все це в результаті стимулюватиме
зростання виробництва та перехід на якісно новий рівень
акумуляції енергії на земній поверхні.

Таким чином, в енергетичній концепції С. Подолин-
ського класифікація та зміна суспільно-політичних
систем пов’язана, насамперед, зі зміною та розвитком
форм господарювання та технологій, які зумовлюють
збереження сонячної енергії. Фізико-економічний та
філософський підходи до енергетики природи переро-
стають фактично в природно-історичну концепцію
суспільної еволюції. За допомогою категорії «праця»
вчений простежує складний процес взаємодії сус-
пільства і природи, який розглядає в конструктивному і
оптимістичному контексті виживання і процвітання
людства, здатного не тільки розсіювати, але й, головне,
нагромаджувати сонячну енергію та збільшувати
енергетичний бюджет на поверхні планети Земля.
___________________
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Реалії сучасного суспільно-політичного життя
України доводять особливу роль селянства не тільки в
економічній сфері, а й у політиці, соціумі, культурі. Се-
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лянство є такою верствою населення України, яка фіксує
етнічну й культурну ідентичність українців, забезпечує
існування держави, її економіку, визначає доленосну
перспективу формування аграрно-індустріального
вектора розвитку країни й перетворення його на
домінантний. Це зумовлює актуальність звернень
науковців до проблематики селянства в Україні.

Метою статті є з’ясування ідеологічних передумов
становлення статусу селянства в житті сучасного україн-
ського суспільства. Об’єктом нашої наукової розвідки є
ідеологія селянства в українській суспільно-політичній
думці другої половини ХІХ ст., коли відбувалося форму-
вання провідних концепцій селянства в Україні. Своє-
рідним каталізатором активізації селянської проблема-
тики стала реформа 1861 р., яка опосередковано
вплинула на розроблення підходів до вивчення ролі
селянства в Україні М. Костомаровим, В. Антоновичем,
М. Драгомановим та ін. Предмет нашого дослідження
– проекція розробленої українською суспільно-політич-
ною думкою ХІХ ст. селянської ідеології на місце та роль
селянства в соціумі сучасної України. Новизна такого під-
ходу полягає в обраному аспекті: від формування ідеології
до її реалізації в реальному житті суспільства і дальшого
прогнозування її наслідків для суспільства і країни.

Селянська ідеологія у другій половині ХІХ ст. фор-
мувалася у суспільно-політичній думці України у двох
напрямах: народницькому й еволюційному. Становлен-
ня народницького напряму відбувалося в межах Кири-
ло-Мефодіївського товариства, зокрема, у соціологічно
орієнтованих поглядах його лідера М. Костомарова,
який постулював особливу роль селянства, ототожнюю-
чи його з народними трудовими масами. Селянство, на
його думку, має репрезентувати українську націю в
цілому, ставши його елітою, адже через об’єктивні
історичні чинники Україна до середини ХІХ ст. втратила
власну еліту [1, 130 – 131].

Філософським підґрунтям поглядів на селянство
М. Костомарова була, за його власними свідченнями,
німецька романтична філософсько-історична школа,
зокрема концепції Ф. Шеллінга і братів Ф. й А. Шлегелів
[2, 8 – 10], які вбачали історичну місію нації в реалізації
релігійної ідеї. Ця позиція знайшла відображення у
програмних документах кирило-мефодіївців, де було
постульовано положення про побудову суспільства на
християнських засадах, месіанське призначення слов’ян,
необхідність поширення ними християнського світопо-
рядку. Зважаючи на пошуки народниками релігійної
основи християнства у свідомості слов’янського селянс-
тва, окреслені ідеї християнського романтизму визна-
чили тези про знищення кріпацтва та царату згідно із
засадами християнської етики рівності й неможливості
насилля. З огляду на це, народники детально досліджу-
вали соціальні конфлікти селянства з владою у вигляді
бунтів, повстань, кваліфікуючи державу як інструмент
насилля, що зумовлювало потребу усунення держави.

Такий підхід створював чимало суперечностей у
поглядах на взаємодію народу й державної влади і
призводив до ігнорування питання про державність
українського народу, хоч і абсолютизував визначальну
роль селянства у християнському суспільстві. Отже,
думку М. Костомарова і кирило-мефодіївців можна
кваліфікувати як неусвідомлену спробу розроблення
селянської, хліборобської ідеології, яку В. Липинський
охарактеризував як ірраціональну [3, 268].

Ірраціоналізм ідеології міфологізує взаємини селя-
нина-хлібороба із суспільством, природою, релігією й
найяскравіше виявляється в культурі народу. Міф є
некритично сприйнятим смислом, більш сильним для
етносу й окремої людини, ніж раціональне, оскільки він

ґрунтується на найпотужнішій силі, яка здатна опирати-
ся будь-яким фактам, – вірі. Ознаками міфу у цьому
значенні в численних дослідженнях із психології, філосо-
фії, соціології та семіотики міфу вважаються насамперед
«аксіоматичність і неверифікованість як вияви міфологі-
чної свідомості. З аксіоматичністю міфу безпосередньо
пов’язані такі його особливості, як спрощене бачення
реальності, спрощено-каузальне тлумачення подій» [4,
135 – 136]. Передусім звернення до міфів здійснюється
у критичні моменти життя людини, періоди нестабіль-
ності, небезпеки, соціальної незахищеності й непевності,
коли людина відкидає раціональні думки, щоб виправ-
дати власну неспроможність протидіяти життєвим
обставинам, пояснити собі чи іншим власні нераціо-
нальні дії, заспокоїти своє сумління і т. ін.

Таким чином, можна сказати, що українське селян-
ство, сповідуючи ірраціональну ідеологію, убезпечува-
ло себе від руйнівних дій влади, суспільства, різноманіт-
них деструктивних чинників. Це забезпечило виживання
селянства попри революційні перетворення, Голодо-
мор, насильницьку колективізацію, намагання поєднати
село й місто тощо.

Щодо останнього, то антагонізм селянської і міської
ідеології набуває особливої гостроти й радикалізму у
філософських поглядах ще одного кирило-мефодіївця –
П. Куліша. Виходячи із філософії серця Г. Сковороди,
П. Куліш вважав, що «життя серця – це хутір», що дає
природну простоту буття [5, 163]. Він радить тікати від
міста, категорично не приймати ідеологію городян.
Протиставлення хутору міста є своєрідним наріжним
каменем селянської концепції дослідника. Його ідеологія
селянства – це пропаганда вічних цінностей, узятих з
Євангелія, які повинні сповідувати селяни. До того ж
базовий архетип українства – земля – дає наснагу селя-
нину, на землі він стоїть міцно і твердо. Навіть європей-
ська цивілізація не приваблює П. Куліша через міщанст-
во великих європейських міст, де немає ладу. Рецепт оду-
жання Європи він убачає в розділенні міст на села й хутори.

Отже, народницька ідеологія для українського
селянства, хоч і була метафізично-релігійною, ірраціо-
нальною й ізоляціоністською, все ж визначала головні
чинники його виживання в суспільстві і природі. Однак
наслідки реформи 1861 р. поставили під сумнів абсолю-
тизацію й окремішність інтересів селянства, які відстою-
вали народники. Формування ринкових відносин в аг-
рарному секторі на початку ХХ ст. зумовили кардиналь-
ну зміну філософської думки на взаємовідносини
селянства і робітничого класу в межах держави.
Романтичний етап поглядів на селянство поступився
місцем позитивістській, зокрема й прагматичній філо-
софії, згідно з якою, розумна протидія нестабільності
світу передбачає граничну міру відповідальності
людської інтелектуальної активності, яка має бути
ефективною у вирішенні життєвих завдань.

В Україні найбільш яскравим представником
еволюційного напряму, що виник як альтернативна
народництву, був М. Драгоманов. Не приймаючи
апріорність ідей народництва, вчений обрав спенсерів-
ський напрямок еволюції суспільства, про що він пише
у своїй автобіографії [6, 75]. Будучи знайомим з марк-
систськими ідеями, які він визнавав лише за результатом
побудови соціалізму як прогресивного суспільного
ладу, М. Драгоманов відкидав шлях селянських повстань
і бунтів, поетизованих народництвом. Він перебував під
впливом класично-ліберальної ідеї англійського
конституціоналізму Дж. Мілля [7, 107] і деяких положень
російського лібералізму, тому його ідеологія селянства
вибудовується у ліберальному трикутнику «особа –
держава – суспільство» на засадах правової рівності,
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свободи й гідності людини. Захист особистості від влади
має здійснюватися шляхом створення органів самовря-
дування, які мають формувати й селянські громади.

Антагонізм народницьких й еволюційних поглядів
на українське селянство наприкінці ХІХ і на початку
ХХ ст. не виключає їхнє поєднання в реаліях сучасної
України. Концепція особливої ролі селянства у процесі
українського державотворення була розроблена В. Ли-
пинським [8]. На тлі визнання елітного плюралізму, він
розглядав селян як виняткову хліборобську еліту, що
здатна поєднати в собі владні і культурно-духовні важелі,
які б створювали в аграрно-індустріальній країні гармо-
нійні відносини між різними верствами населення і
протистояли руйнівним чинникам. Зазначимо, що така
позиція є своєрідним «ідеалом» державного устрою,
адже так історично склалося, що намагання радянської
влади поєднати місто й село створювало ще більшу
прірву між ними і призводило до руйнівних наслідків
антагонізму еліт, зокрема й в Україні.

Між тим, якщо кваліфікувати це явище в аспекті
синергетики, то посилення різноспрямованості владної,
політичної, культурної і духовної еліт, хоч і було деструк-
тивним чинником, однак привело до зміни політичного
режиму, набуття Україною державного устрою, куль-
турної переорієнтації, поверненню до витоків духовно-
сті народу тощо. Розглядаючи тезу про бажаність в
Україні хліборобської еліти не лише як національної, але
й як державної, В. Липинський натомість констатував
відсутність провідної ролі у владному механізмі хлібо-
робського класу, який радше є пасивним виборчим зна-
ряддям, гарматним м’ясом у руках різноманітних елітних
груп і піддається анархічним настроям [8, 124].

Для українського селянства в реаліях сучасного
життя існує кілька шляхів до ідеалу елітарності, висуну-
того В. Липинським, народниками й еволюціоністами.
Перший – екстенсивний – полягає в набутті представни-
ками селянської еліти владних функцій у державі шляхом
досить активного просування до органів державної
влади, але не через відстоювання інтересів свого класу,
а через намагання вихідців із селян зробити суспільну
кар’єру, підвищити свій статус, а також через потребу
того чи іншого владного клану в політично діяльних,
відданих йому посадових особах. Екстенсивність цього
шляху пояснюється остаточною втратою цією елітою
представників, які забезпечували б функціонування й
розвиток підсистеми хліборобського класу.

Екстенсивний шлях має певне історичне й політичне
підґрунтя, закладене ще після Жовтневого перевороту,
коли селянин був фактично позбавлений земельної влас-
ності, а те самодостатнє селянство, яке В. Липинський на-
зивав підґрунтям хліборобської еліти, змушене було шука-
ти щастя в місті і тим самим пролетаризуватися. До того
ж у колективній свідомості сформувалися психологічні
стереотипи меншовартості селянства і навіть сприйняття
селянина з тавром дрібнобуржуазності як носія ворожого
для пролетаріату механізму відтворення капіталізму. Це
створило умови для позбавлення спролетаризованими
селянами у місті своїх традиційних ціннісних орієнтацій,
звичаїв, так званого циклічно хліборобського прагнення
діяльності, та призвело до інтеграції вихідців із села до
владно-партійної еліти Радянського Союзу.

Такий рух селянської еліти існував на тлі руйнації
аграрної держави, адже найбільш активні члени хлібо-
робського класу позбувалися ознак і діяльності цього
класу, зважаючи й на індустріалізацію села, за умови
примусової колективізації. Чинник індустріалізації міг
би бути за інших умов позитивним для аграрної держави
і сприяти перетворенню її на аграрно-індустріальну, як
це відбувалося в деяких країнах Східної Європи навіть со-

ціалістичного спрямування, наприклад, в Угорщині. В
Україні і колишньому СРСР руйнація аграрної сфери при-
звела до дестабілізації держави в цілому і створила умови
для переходу її в нову якість приватизації землі, створення
ринкових відносин на посткомуністичному просторі.

Проте, рух вихідців із села до партійно-господарчих
структур мав і позитивні наслідки. Зміна владних еліт
перетворила владну еліту на політичну, відтак, у пред-
ставників партій і рухів політичної еліти виникла потреба
знайти нові вектори розвитку, спрямовані на здобуття
або повернення влади. Нерідко такі вектори передба-
чають повернення до свого коріння і відновлення
функціональної здатності забезпечити розвиток хлібо-
робського класу, який може підтримати і висунути своїх
кандидатів на здійснення державних функцій. Частково
такі люди поповнюють партії аграрного спрямування.

Інший шлях – політично прогресивний – полягає у
цільовому рухові до політичної еліти керівників сільсь-
когосподарських підприємств, агрофірм, які знають і
відстоюють інтереси селянських верств населення Ук-
раїни. Вони є лідерами аграрних та деяких інших партій,
народними обранцями у Верховній Раді, обласних і
районних радах тощо. Однак цей шлях можливий лише
за умови існування в аграрному секторі доволі великих
сільськогосподарських виробничих структур, адже
представники приватних невеличких фермерських гос-
подарств, здебільшого, не мають можливості бути під-
триманими значною кількістю виборців. Хоч найбільш
активні з них знаходять інші шляхи ідентифікації себе як
хліборобської еліти, зокрема через профспілки,
об’єднання приватних підприємців тощо. Цей шлях якраз
і служить найбільш інтенсифікуючим чинником фор-
мування політичної свідомості в досить інертному, апо-
літичному селянському середовищі. Напрямами закріп-
лення в сучасній Україні справжньої хліборобської еліти
є проведення реальної приватизації землі, коли земля
стане дійсною власністю селянина й управління нею
буде відбуватися безпосередньо її власником, а не через
прообрази колгоспів – КСП; підтримка власників землі
через систему довгострокових кредитів у спеціалізова-
них банках, іпотеку під патронатом держави; вироблен-
ня стратегій розвитку кооперації в нових її формах тощо.
Це створить умови для реального формування політич-
но і владно активного селянства як панівної еліти аграр-
ної чи аграрно-індустріальної держави.

Третій шлях для хліборобських верств населення
України є доволі традиційним і випробуваним, що зумо-
влено, здебільшого, селянською спрямованістю розвит-
ку культури. Цей шлях є рухом найбільш талановитих,
творчо обдарованих представників хліборобської еліти
до культурної і духовної еліт. Консервативна ідеологія
українського селянина, поєднуючись із кордоцентричні-
стю національного характеру як філософією серця,
перевагою емоційного над раціональним створює опти-
мальні умови для самоорганізації системи держави під
час протистояння духовної еліти владній, за умови де-
структивної сили останньої. Духовна еліта виконує у
суспільстві функції національної ідентифікації, а це
значить, що вона відстоює свої глибинні інтереси хлібо-
робського класу – станового хребта української нації.

Загалом становлення в Україні еліти хліборобського
класу та її розвиток сприятиме економічному зростан-
ню, оновленню політичної системи, стабілізації суспіль-
ства, укоріненню «здорового» консервативного спря-
мування суспільної свідомості тощо. Реалії сучасної
України, на жаль, не спроможні надати належне місце
й забезпечити функціонування хліборобської еліти,
однак врахування цієї ідеологічної домінанти
українськими політиками означає прогнозування
майбутнього України.
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ÕÕ² ñò.: ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÐÎÁËÅÌÈ

Проблема маніпулювання минулим у конструю-
ванні певного соціального порядку з різних причин
(насамперед через присутність «тягаря історії» у сього-
денні будь-якого народу) перебуває в епіцентрі уваги
професійних істориків та політиків, інтелектуалів та
широкої публіки з різними соціокультурними реаліями
та історичним досвідом (і, напевно, не скоро зійде з
порядку денного). Не можна не відзначити, що українсь-
кий її контекст також актуалізований останніми роками
у медійному дискурсі, проте місце меморіальної полі-
тики в українській політичній історії новітніх часів радше
стало об’єктом ідеологічних та світоглядних суперечок,
ніж фахових досліджень професійних істориків. Між
тим, вивчення питання використання історичної
легітимізації у політичних планах та практичній діяльно-
сті українських політичних сил та урядів доби модерного
націо- та державотворення має безперечні наукові
перспективи та суспільну значущість.

Розробка такої проблематики дасть можливість
сформувати цілісне бачення методів і напрямів меморі-
альної політики з боку вітчизняного політикуму окресле-
ного періоду, а це, своєю чергою, зробить більш адекват-
ними дотеперішні уявлення в ділянці політичної історії
України, українського націотворення та етнополітики.
Ймовірно, дослідження стратегій «історизування» укра-
їнських політичних сил та державних утворень підтвер-
дить поширену в літературі гіпотезу про універсальність
та «нормальність» соціальної інженерії в сенсі виробле-
ння будь-якою державою певного ставлення до минуло-
го. Суспільне значення відповідних студій полягає
насамперед у тому, що завдяки їм буде отримано ґрун-
товні відомості та теоретичні напрацювання в царині
проведення політики пам’яті, що дасть змогу врахувати
такий історичний досвід в політичному курсі сучасної
Української держави, перед якою гостро стоїть проблема
відсутності консенсусу в підходах до національної історії,
а ширше – ментально-культурної роздвоєності україн-
ського суспільства.

Отож, вивчення проблеми, заакцентованої у назві
статті, вимагає з’ясування джерел формування, сутності
та напрямів політики пам’яті українських політичних сил
та урядів з часу формулювання перших політичних
проектів українського національного руху на зламі ХІХ
і ХХ ст., і до діяльності «на полі історії» сучасних влад та
політичних організацій в незалежній Україні. Окреслена
таким чином, загальна мета може бути досягнута через
вирішення конкретних завдань, серед яких: встановлен-

ня визначальних факторів, які впливали на використання
в українській політиці історичних образів; з’ясування
впливу історичної свідомості політичних акторів в новіт-
ній Україні на прийняття політичних рішень; визначення
взаємозв’язку між історичною думкою та політичною
практикою в історії українського державотворення за-
значеного періоду; з’ясування цілей, які ставилися в ме-
моріальній політиці; дослідження конкретних механізмів
запровадження історичних знань у суспільну свідомість.
Зазначені питання мають бути вивчені на конкретному
історичному матеріалі. Зокрема, слід опрацювати такі
теми, як: історичне обґрунтування політичних вимог
українства в діяльності українських партій та організацій
кінця ХІХ – початку ХХ ст.; політика пам’яті українських
держав 1917 – 1920 рр.; український націонал-комунізм
1920 – 30-х рр., «контрольований автономізм» 1960 –
початку 70-х рр. та популяризація «націонал-комуністи-
чних» версій історії України; використання історії для
обґрунтування політичних планів у працях теоретиків і
практиці українського національного та національно-
визвольного руху 1920 – 80-х рр.; проблема розколу в
просторі історичної пам’яті сучасного українського
суспільства та моделювання історичної свідомості в
незалежній Україні.

На нашу думку, методологічну основу вивчення
меморіальної політики має становити її розуміння в
категоріях конструювання історичних смислів, ціннос-
тей, устремлінь, що спрямовані на формування в сус-
пільстві потрібного для влади та владної еліти ставлення
до власної історії. Відповідно до концепції М. Дойча та
Г. Джерарда, влада здійснює вплив на громадян норма-
тивно («тиск») та інформаційно («переконання») [див.:
1, 397]. В нашому баченні, примусове нав’язування
суб’єктом політики пам’яті (державою, політичною
партією, наділеною владою особою тощо) визначеного
ним образу історії є її «авторитарною» формою, саме
для якої використовується найменування «історична
політика». Основними методами політики пам’яті є
акцентування на позитивному значенні певних історич-
них подій та навіть вигадування історичних фактів (т. зв.
винайдення традиції), паплюження або ж замовчування
інших подій. Така політика проводиться головним чином
засобами професійної історіографії, історичної освіти,
масової інформації, кіномистецтва, монументальної
пропаганди, організації святкування історичних подій.

Концептуалізація меморіальної політики та
вивчення конкретних «випадків» мають уже поважну
традицію в світовій історичній (політологічній, соціоло-
гічній) думці. Проблеми поточної історичної політики
та політики пам’яті вперше викликали жваве обговорен-
ня в західнонімецькій історичній науці й медіях у 1980-х рр.
У вивчення способів визначення державою потрібних
для неї уявлень про минуле вагомий внесок здійснений
П. Нора (на прикладі Франції), Е. Гобсбаумом та Т. Ренд-
жером (на матеріалі історії Великої Британії, менше –
інших країн) тощо.

В останні роки почали вивчатись заходи носіїв влади
в незалежній Україні, спрямовані на формування візій
суспільства про власну історію (Г. Касьянов [2; та ін.],
В. Кравченко [3], А. Портнов [4; та ін.] та ін.). Що стосуєть-
ся політики пам’яті в контексті політичного розвитку
України попередніх періодів, то такі дослідження тільки
розпочинаються. Достатньо опрацьованою є на сьогод-
ні лише проблема взаємозв’язку історичної науки та
націостановлення в Україні кінця ХІХ – першої третини
ХХ ст. (В. Масненко [5; та ін.] та ін.). Водночас, вплив
історичної науки (та інших чинників) на політику
українських партій та урядів, зміст та сутність їхньої полі-
тики пам’яті досліджені епізодично: низка розвідок
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побіжно торкаються питань зв’язку історичного світо-
гляду чільних діячів українського руху з їхньою держав-
ною діяльністю, використання українських історичних
традицій в політичній практиці урядів періоду Українсь-
кої революції, окремим аспектам меморіальної політики
українських націонал-комуністів.

Будь-який науковий проект передбачає висунення
припущень, які мають імовірнісний характер і будуть
підтверджені або спростовані в ході спеціальних студій.
Першим з таких є наступне: серед напрямів гуманітар-
ної політики українських політичних сил та урядів
політика пам’яті не посідала належного місця. На це
склалась низка причин. До найвагоміших слід віднести
гостру необхідність для українських чиновників
вирішувати інші пекучі питання – соціальні, організації
державно-владного апарату, воєнного протистояння,
дипломатичного визнання тощо. Важливою у цьому
сенсі була також нерівномірність та незавершеність
процесів національного самоусвідомлення, що, з одного
боку, потребували їхнього прискорення, в тому числі й
за допомогою політики пам’яті, з іншого – зумовлювали
низький «попит» на таку політику. Крім того, в процесах,
пов’язаних з українським національним рухом та
державотворенням, домінував тип «політичних ідеаліс-
тів», а не «політичних менеджерів».

Українські політики використовували потенціал
історичних знань та апелювали до історичної пам’яті
суспільства, як і їхні неукраїнські «колеги», задля згур-
тування українства («скріплення сердець») та з метою
узаконення власних дій та намірів. Попри це, впродовж
усього зазначеного періоду їм не вдавалося повною
мірою досягнути ні першого, ні іншого. Незважаючи
на зусилля різних політичних середовищ та інтелектуалів,
до сьогодні не обґрунтовано прийнятної для всіх груп
українського суспільства версії його минулого.

Висловимо припущення, що прикметною власти-
вістю меморіальної політики українських сил впродовж
зазначеного періоду був переважно високий рівень
демократичності, національної толерантності, вона зде-
більшого не перетворювалася на історичну політику.
Водночас зусилля українських урядів 1917 – 1920 рр. і
політичного класу сучасної України в царині популяри-
зації історії України пересічно хибували на адмініструва-
ння, а не поширення історичних знань засобами
переконання, освіти.

Нарешті, нашою головною робочою гіпотезою
щодо зазначеної проблематики є наступна: в українських
націо- та державотворчих процесах політика пам’яті не
використовувалась як артикульований та осмислений
українським політикумом інструмент, а радше була
засобом реалізації швидкоплинних інтересів та вузьких
політичних ідеалів окремих його (політикуму) лідерів.
Тому рівень її соціальної ефективності переважно був
не високим, зокрема, замість творення позитивного
спільного образу історії, вдавалось лише підтримувати
почуття самодостатності, хоча нерідко і пригніченості,
виключності чи ворожості в українському соціумі.
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Для визначення ролі видатних учених у становленні
як окремих концепцій історії, так і історичної науки
взагалі важливим методологічним компонентом є з’я-
сування епістемологічного аспекту категорії “наукова
школа”, що не є чітко окресленою в історіографії та
досить часто містить різний дослідницький контекст і
змістовне навантаження. У спеціальних дослідженнях,
навчальних посібниках, які мають відношення до
наукових співтовариств, ця категорія є чи не найбільш
поширеною. В західноєвропейській історіографії ХІХ –
ХХ ст. трапляються десятки історичних шкіл, об’єднаних
на основі досить суб’єктивних дослідницьких критеріїв.
Зокрема, у німецькій історіографії традиційно виділяю-
ться: “історична школа права”, “школа Л. Ранке”,
“гейдельберзька школа”, “Малогерманська” й “Велико-
германська” школи, “баденська”, “Стара” й “Нова”
школи та ін. У французькій історичній науці – “Синте-
тична школа”, “Школа Олара”, “Академічна школа”,
“Школа Анналів” та ін., в англійській – “вігська школа”,
“оксфордська” й “кембріджська” школи та ін.; в амери-
канській історіографії – “Рання школа”, “англо-саксон-
ська школа”, “коммонсовсько-вісконсинська школа” та
ін. Досить очевидно, що, виділяючи наукову школу, до-
слідники історичної науки постійно стикаються з про-
блемою її інтерпретації, вдаючись переважно до типоло-
гізації на основі певних соціально-наукових форм.

Подібна методологічна невизначеність властива
також й українській історіографії, де не досить чітко від-
рефлектовано поняття історико-наукової школи. Часто
навіть ведеться мова про “школу” практично будь-якого,
більш-менш видатного дослідника української історії.
У посібниках з національної історіографії згадуються:
“Соціально-економічна школа О. Лазаревського”,
“Територіальна школа Д. Багалія”, “Галицько-Київська
школа М. Грушевського”, “Школи” Д. Яворницького,
О. Оглоблина та ін. Специфікою українознавчих дослід-
жень можна вважати збереження властивої для радянсь-
кої доби інтерпретації категорії “історична школа” на
основі визначення ідейно-політичних критеріїв
(“державницька”, “народницька”, “буржуазна” школи)
і теоретико-методологічних принципів (“романтична”,
“позитивістська”, “марксистська” школи).

Аналіз сучасної історіографічної літератури як
вітчизняної, так і зарубіжної дає можливість зробити
кілька принципових узагальнень стосовно осмислення
проблеми в теоретико-методологічному аспекті. Насам-
перед, варто зазначити наявність кількох підходів її
розв’язання. Перший з них, розроблений на загальних
постулатах наукознавства, має на меті інтерпретувати
категорію “історична школа” як своєрідне уніфіковане
явище, притаманне характеру й змісту еволюції
історичної науки взагалі. “Наукова школа в історіографії,
– на думку І. Колесник, – це колектив дослідників, об’єд-
наних спільною проблематикою, єдиними методологіч-
ними принципами, які гуртуються навколо певної
організаційної структури (кафедри, наукового товарист-
ва, історичного часопису)” [1, 39]. Згодом І. Колесник
уточнює свою дефініцію: “Наукова школа” – ідеальний
тип, за допомогою якого описуються певні історіогра-
фічні факти, події, явища. Концепт “наукова школа” слу-
гує засобом професійної самоідентифікації кола дослід-
ників, кількох генерацій науковців, об’єднаних навколо
певної організаційної структури (кафедра, часопис,
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науковий центр, “незримий” коледж, ідея-проспект), які
мають спільну проблематику, використовують єдиний
методологічний інструментарій та подібні практики
концептуалізації” [2, 384]. Тотожних принципів дослід-
ження категорії “історична школа” дотримується і
С. Михальченко. Згідно з розробленою ним методикою
розгляду явища, необхідно, по-перше, вивчити погляди
та діяльність лідера чи засновника школи; по-друге, по-
трібен аналіз його методологічних філософських погля-
дів, педагогічного спілкування з учнями, розгляд методів
і принципів праці, близькість конкретно теоретичних
концепцій і тематики досліджень [3, 57]. Подібний підхід
превалює у працях Л. Гутнової [4, 9 – 10], С. Погодіна
[5, 71 – 73], Я. Калакури [6, 34] та інших представників
сучасної східнослов’янської історіографії. Головна мета,
яку переслідують представники цього методологічного
підходу, полягає у намірі структуризувати контури дефі-
ніції, не виходячи за рамки історіографічних категорій.

Другий підхід, який отримав особливу популярність
у новітній літературі, збудований на широкому впровад-
женні понять, запозичених із суміжних з історіографією
галузей знання, насамперед культурології, прагне інтер-
претувати критерії дефініції “історична школа” на осно-
ві змістової характеристики соціо-психологічних чинни-
ків колективної діяльності вчених. “Основними складни-
ками категорії “історична школа”, – вважає Г. Мерніко-
ва, – є змістовна характеристика та функції понять:
“лідер”, “наукова атмосфера”, “наукова результатив-
ність”, з’ясування мотиваційних чинників творчості
вчених (психо-інтелектуальних, соціо-психологічних), які
дають змогу зрозуміти наукову програму лідера, най-
важливішого фактору життєдіяльності наукової школи”
[7, 12]. На думку вченого, лише в контексті психології
творчості можливе створення логіко-доказової моделі
функціонування наукової школи в історіографії. Однак,
практичне застосування логіко-лінгвістичної моделі
“наукова школа”, збудованої на засадничих принципах
напрацювань класиків психоаналізу (Е. Фромм, К. Юнг)
та дослідників психології творчості в науці (Л. Косарева,
Г. Сел’є) стосовно історіографії, виразно виявили слаб-
кості й одномірність подібного методологічного підходу.
Як приклад, можна навести узагальнення одного з
адептів “історіографічної психоаналітики”, згідно з яким,
“специфічна нервова система, виняткова цілеспрямова-
ність, фантастична працездатність – ключові риси
промоторів вітчизняного історіографічного процесу” і
що саме ці фактори “особистісно-психологічного плану
суттєво вплинули на форми й методи колективної спів-
праці істориків та (в кінцевому підсумку) на появу й
результативність наукових шкіл” [7, 13].

Своєрідну позицію у європейській історіографії
щодо “історичної школи” займають польські дослідники
проблеми. Аналітичне опрацювання теми було вперше
здійснено В. Смоленським у студії “Школи наукові в
Польщі”, де постання подібного роду організацій
оцінювалось у дусі історико-політичного партикуляриз-
му [8, 155 – 156]. Розроблена В. Смоленським концепція
“історичної школи” мала сильний резонанс не лише в
польській, але й українській історіографії, по суті визна-
чивши підхід до її інтерпретації таких учених, як М. Гру-
шевський, С. Томашівський, Д. Дорошенко [9, 141 – 157].
Превалювання політичних критеріїв оцінки “історична
школа” триває й у сучасній польській історіографії, про
що свідчать студії Г. Ольшевські “Роздуми про школи
історіографічні” [10, 129 – 140] та Є. Шацкі “Школи в
соціології” [11, 91 – 103].

Ведучи мову про роль лелевелівської історичної
школи доби романтизму в історіографічному процесі,
А. Вербицький – один з найавторитетніших фахівців

серед сучасних дослідників історії історичної науки в
Польщі – стверджує, що “двохаспектний феномен”,
методологічний і особливо педагогічний критерії, які
традиційно виділяються східнослов’янськими історика-
ми, є “недостатньо надійним для означення категорії
“історична школа” романтичної доби” [12, 336]. Тому
домінантою при означенні історичної школи Й. Лелевеля
в польській романтичній історіографії він схильний вва-
жати “єдність у засадичних поглядах на історію Польщі,
окреслених у сфері (postawe) політичній, що виявляєть-
ся в патріотичній упередженості (zaangaźowaniu),
республіканізмом і демократизмом” [12, 337].

Дещо інший, підкреслено сцієнтистський підхід до
визначення категорії “історична школа”, склався в німе-
цькій історіографічній традиції. Починаючи з класиків
німецької історіографії (Ф. Савін’ї, Л. Ранке, Г. Дройзен
та ін.) парадигма “історичної школи” традиційно виво-
диться з “ідіографічних” параметрів національної істо-
ричної думки. Відповідно, головним критерієм для виз-
начення дефініції “історична школа” – вважає Е. Трельч
– є “наявність категорії” історичної організації, поєдна-
ної із своєрідним поняттям історичної спільності пред-
мета й поняття розвитку” [16, 238]. У подібному методо-
логічному ракурсі як органічну субстанцію в еволюції
німецької історіографії до вироблення “національної
ідеї” – кінцевої мети функціонування подібного роду орга-
нізацій розглядає “Малогерманську історичну школу”
Г. Шляєр [13, 188]. Сцієнтистський підхід до вираження
категорії історична школа в західноєвропейській історіо-
графії отримав логічне завершення в синтезі Г. Іггерса,
який спостерігає динамізм її еволюції у дусі національної
ідіосинкразії та методологічної органології [14, 21 – 24].

Очевидно, що проблема інтерпретації категорії
“історична школа” й надалі розглядається переважно в
дусі різнопланової методологічної дихотомії. Навіть
спроба постмодерністської історичної науки розширити
горизонти теоретичного моделювання в історіографії,
залучивши ідеї інтерналізму (М. Малкей, П. Фейерабенд
та ін.) для визначення закономірностей розвитку істори-
чного знання, викликали ряд принципових заперечень.
Головне з них лежить у площині того, що історіографія
як субпродукт історії має свої специфічні “ідіографічні
принципи” та не може ґрунтуватися на теоретичних
канонах, розроблених для “номотетичних” галузей
пізнання. Більшість західноєвропейських дослідників
проблеми вважає “постмодерністські новації” не влас-
тивими характеру історичного пізнання і продовжує
триматися теоретичних узагальнень Б. Кроче, згідно з
якими, “історія історіографії – це насамперед розвиток
історичної науки та суб’єктів, через які вона розкри-
вається” [15, 104].

Невизначеність і методологічний плюралізм у під-
ході до осмислення категорії “наукова школа”, властиві
національним історіографічним синтезам, підштовхну-
ли окремих сучасних європейських істориків до думки
відмовитися від самої ідеї чіткої диференціації поняття
взагалі. Таку позицію займає, зокрема, росіянка М. Ма-
тюшевська, яка заперечує доцільність уведення в
історіографію “жорсткої системи ієрархічної супідряд-
ності критеріїв, що підтверджують діяльність наукових
шкіл, оскільки феномен цей вельми складний і не завжди
піддається однозначному розумінню” [17, 158]. Як
приклад, М. Матюшевська посилається на неможли-
вість використання традиційних принципів і методоло-
гічних кліше для історіографічного аналізу “Московсь-
кої історичної школи” В. Ключевського у силу її специфі-
ки й унікальності. На думку дослідниці, найвидатніші
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адепти “московської школи” (П. Мілюков, М. Рожков,
Ю. Готьє, М. Любавський, М. Богословський, О. Кізеве-
ттер), хоч і були учнями В. Ключевського, але не спові-
дували в повному обсязі ні методологію вчителя, ні
тематичний діапазон досліджень, будучи самостійними
оригінальними вченими, у той час як ряд російських іс-
ториків (С. Платонов, В. Пічета та ін.) не мали тісних осо-
бистих контактів з В. Ключевським, але були надзвичай-
но близькі до теоретичних постулатів “Московської
історичної школи”. Тому, на думку М. Матюшевської,
“за опису феномена наукової школи повинно йтися не
про ієрархію, а про виділення якнайповнішої сукупності
критеріїв її існування, з урахуванням унікальності і
неповторності кожної історичної школи” [17, 159].

Взагалі за визначення категорії “школа” проблеми
виникають насамперед при спробі показати її специфі-
ку, сформувати ту наукову установку, якої дотримува-
лись (чи могли дотримуватись) її адепти. В історика істо-
ричної науки, як засвідчує аналіз історичної літератури,
виникає спокуса вести мову не про парадигму, а про
“мета-парадигму”, здатну в силу своєї всезагальності
вмістити строкату різноманітність наукових поглядів і
концепцій адептів школи. Тому, з погляду методологічної
доцільності, ми вважаємо більш плідним пошук осібних
парадигм, специфічних виявів творчості окремих пред-
ставників школи, теоретико-концептуальне моделюван-
ня системи їхніх досліджень для визначення самобутнос-
ті та ролі, яку вони відіграли в еволюції історичної науки.
___________________
1. Колесник І.І. Українська історіографія ХVІІІ – поч. ХХ

ст. – К., 2000.
2. Колесник І. Дніпропетровська історіографічна школа:

спроба саморефлексії // Ейдос. – Вип. 2. – Ч. І. – К., 2006.
3. Михальченко С.И. О критериях понятия “Школа” в ис-

ториографии // Історична наука на порозі ХХІ століття:
підсумки та перспективи. – Х., 1995.

4. Гутнова Е.В. Историография истории средних веков. –
М., 1985.

5. Погодин С.Н. “Русская школа” историков: Н.И.Кареев,
И.В.Лучицкий, М.М.Ковалевский. – СПб., 1997.

6. Калакура Я. Українська історіографія: курс лекцій. –
К., 2004.

7. Мерніков Г.І. Школи в українській історичній науці другої
половини ХІХ – поч. ХХ ст.: проблема теорії та
історіографії: Автореф. дис. ... канд. іст. наук. –
Дніпропетровськ, 1997.

8. Smolenski W. Skoły historyczne w Polsce. – Warszawa, 1898.
9. Кіян О.І. Генеза категорії “Київська історична школа”

в історіографії // Історіографічні дослідження в Україні.
– К., 1999. – Вип. 9.

10. Olszewski H. Rozwaźania o skołach historiograficznych //
Historyka. – T. XV. – Wrocław, 1984.

11. Szacki J. Skoły w socjologii // Dylemzty histotiofrafii idei oraz
inne szkice i studia. – Warszawa, 1991.

12. Wierzbicki A. Historiografia polska doby romantyzmu. –
Wrocław, 1999.

13. Schleir H. Die “kleindeutsche Schule” // Studien über deutsche
Geschichtwissenschaff. – Berlin, 1995. – B. II.

14. Iggers G. New Directions in European Historiography. –
Connecticut, 1996.

15. Кроче Б. Теория и история историографии. – М., 1998.
16. Трельч Э. Историзм и его проблемы. Логическая проб-

лема философии истории. – М., 1994.
17. Вопросы истории. – 1999. – № 11 – 12.
18. Кун Т. Структура научных революций. – М., 1997.
19. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки.

– М., 1986.
20. Ле Гофф Ж. Существовала ли французская историческая

школа “Анналов”? // Французский ежегодник. – М., 1970.

Ê. Â. ²âàíãîðîäñüêèé

Á²ÎËÎÃÎ-ÃÅÎÃÐÀÔ²×ÍÀ ÊÎÍÖÅÏÖ²ß
ÅÒÍÎÑÓ Ë. ÃÓÌ²ËÜÎÂÀ

У середовищі одноманітної радянської історичної
науки чи не єдиним напрямом поліваріантних підходів
до досліджень була етнологія (як теорія етнічного, на
противагу описовій етнографії). Ця атиповість не була
ні експериментом, ні прогресивністю офіційної науки.
З’явилася вона, на наше переконання, цілком «випад-
ково» та має завдячувати чіткому розподілу ролей серед
радянських наукових сфер. Мова йде про позбавлення
радянських природничих наук (у силу винятково соціо-
гуманітарного доробку «класиків марксизму-лені-
нізму») тієї монолітної ідеологічної конструкції, що
тримала в щільних лабетах насамперед філософію
(основу методології) та історію як основний інструмент
тоталітарної системи для промивання мізків. Тому, коли
«географ» Лев Гумільов запропонував «позаофіційну»
теорію етносу, когорта «однодумців» з Інституту
етнографії АН СРСР, очолювана його директором
Юліаном Бромлеєм, хоч і ідеологічно затаврувала, і
огульно розкритикувала це «інородне дітище» етнології,
все ж змушена була вести діалог з непоступливим і
талановитим колегою.

Взаємини Л. Гумільова з офіційними етнологами
безсумнівно важлива і повчальна сторінка історії радян-
ської науки, але має досліджуватися окремо. Сьогодні
ж, коли ідеологічні баталії серед етнологів давно вщухли,
можна менш емоційно аналізувати наукову спадщину
їхніх учасників, прагнучи виявити дійсно раціональні
зерна різних концепцій, а також явні вади та дискусійні
моменти, без яких не обходиться жодна наукова теорія.
Все це стосується й інтерпретації такого складного кон-
цепту, як «етнос», зокрема й у науковій візії Л. Гумі-
льова. І варто відразу зауважити, що теорія етносу остан-
нього, попри сміливий виклик зашкарублій радянській
офіційній позиції та попри революційність і екзотичність
її постулатів, далеко не є ідеальною, а натомість містить
у собі чимало суперечностей, які надавали і надають
опонентам цього вченого суттєві козири.

Специфіка категорії «етнос» дотепер привертає
чимало уваги дослідників, попри її критику постмодер-
ністами. Однак досі не існує більш-менш чіткого
розуміння цього явища. Водночас існує ще й терміно-
логічна плутанина, пов’язана із синонімічним вживан-
ням щодо поняття «етнос» категорій «народ», «нація»,
«етнічна спільнота», що зумовило значну полісеман-
тичність дефініцій категорії «етнос» у сучасній етноло-
гічній науці [1]. Прихильники інструменталізму, кон-
структивізму і його пострадянські послідовники взагалі
виступають проти історичної реальності етносу, вва-
жаючи його певною науковою абстракцією, котра, на
їхню думку, містить у собі значну кількість соціальних
зв’язків людей, що інколи знаходять необхідність у само-
ідентифікації в історико-культурному смислі. Однак
«чому це відбувається, що полягає в основі цієї
необхідності – про це прибічники конструктивізму не
говорять» [2, 4].

Навряд чи можна погодитись із думкою про
«необ’єктивність» існування етносу. Адже вона ґрун-
тується на певних соціо-філософських умовиводах, як
правило, без урахування історичної дійсності. Причому
цілком можна погодитися з Л. Гумільовим, що «про
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існування етносу говорить тільки те, що він безпосе-
редньо відчувається людьми як явище (феномен)» [3,
31]. Загалом у розпорядженні прибічників погляду на
етнос як на існуючу в реальному світі спільноту є більш
вагомі аргументи, але це окрема тема для розмови. До
того ж слід відзначити, що, крім проблеми онтологіч-
ності існування етносу, досить складним залишається й
питання визначення власне сутності цієї категорії. З
цього приводу досить слушно свого часу зауважив саме
Л. Гумільов: «Те, що є різні етноси – всі знають... Але
на питання: що ж це таке? – тямущої відповіді не було»
[4, 11], а ми додамо – й досі немає.

Додати до цього слід також і те, що й сам Лев Мико-
лайович, попри довготривалу роботу над теорією етно-
су, не запропонував більш-менш стрункого визначення
цього явища. Натомість його концепція відзначається
доволі «широким» трактуванням проблеми, хоча в
цілому аналіз зосереджується насамперед на природних
аспектах феномена етносу. Багато в чому такий підхід
зумовила взагалі перша концепція етносу, запропоно-
вана ще в 1920-х рр. С. Широкогоровим [5], що трак-
тувала це явище як феномен біологічний. Однак, уже
на початку дослідження проблеми Л. Гумільов цілком
резонно стверджував: «Спроби витлумачити етнос як
винятково соціальне, рівно як і винятково біологічне
явище, зазнавали невдачі тому, що замість аналізу
(розчленування) пропонувалося спрощення, котре
неминуче заводило дослідника у глухий кут» [6, 99].

Доцільно відзначити, що термін «етнос» у радян-
ській етнологічній науці почав поширюватися саме
завдяки працям Л. Гумільова від середини 1960-х рр. [7;
8]. «Офіційним» етнологам «етнос» також був відомий
із праць С. Широкогорова, але довгий час цей термін не
вживався. Лише після виходу перших публікації етноло-
гічного спрямування Л. Гумільова категорія «етнос»
починає розглядатися як базова. Першим, хто приділив
значну увагу цьому поняттю став Ю. Бромлей [9]. Роз-
глядаючи роль ендогамії для етносу, він фактично засвід-
чив переважний вплив на нього саме концепції С. Широ-
когорова. Як відомо, для останнього ендогамія виступає
в першу чергу як найнеобхідніша умова існування ет-
носу. Щоправда Ю. Бромлей спробував «соціалізувати»
ендогамію для того, щоб пояснити соціальність самого
етносу.

Суто соціальне тлумачення етносу підтримав і роз-
винув В. Козлов [10]. Критикуючи погляди Л. Гумі-
льова, він зауважував: «Соціальне життя людей не зво-
диться до етнічного (національного) й етнос є лише од-
ним із видів соціальної спільноти», а отже, «її можна наз-
вати соціальним організмом» [11, 72,74]. На нашу думку,
соціальна концепція не розкриває всієї сутності етносу.
Вона надмірно його соціалізує, прирівнюючи до кате-
горії «соціум» та ігнорує об’єктивні етнічні властивості.
До того ж інтерпретація етносу в якості суспільства ціл-
ковито нівелює його специфіку як самостійного явища.

Натомість Л. Гумільов запропонував біолого-гео-
графічну концепцію розуміння сутності етносу, хоча
його теорія характеризується, на наш погляд, значною
суперечливістю методологічного характеру щодо трак-
тування цього явища. Насамперед він однозначно
заперечує соціальність етносу, посилаючись на те, що
вона «дослідниками не доводилась, а просто
постулювалася» [12, 51]. Разом із тим, «якби етноси були
“соціальними категоріями”, то вони б виникали у
схожих соціальних умовах», а цього, на думку дослід-

ника, не відбувається [3, 262]. Не можна не погодитися
й з тим, що (згідно позиції В. Козлова) якщо етнос
«просто соціальна категорія, котра утворюється внаслі-
док складання того чи іншого суспільства», то тоді етнос
– «величина мнима, а етнографія – даремна втрата часу,
оскільки простіше вивчати соціальні умови» [3, 81].

Намагаючись з’ясувати сутність етносу, Л. Гумільов
стверджує: «Ми можемо охарактеризувати етнос як
біологічну одиницю (тут і далі курсив наш. – К. І.), що
таксономічно стоїть нижче виду, як populatio» [8, 14].
Однак у більш пізній період він доводить, що етнос «не
співпадає з біологічним угрупуванням осіб – популя-
цією» [4, 16]. Виходячи з цього, вчений стверджує:
«Етнос не біологічне явище, так само як і не соціальне.
Ось чому пропоную етнос вважати явищем геогра-
фічним, завжди пов’язаним із ландшафтом, що його
вміщує та годує етнос. А оскільки ландшафти Землі
різноманітні – різноманітні й етноси» [13, 139].

Попри це, ми можемо також помітити, що, крім
цього, у Л. Гумільова «етнос – це елементарне явище,
котре не зводиться ні до соціального, ні до біологічного,
ні до географічного явищ» [3, 77]. Більше того, «етнос у
людини – це теж саме, що прайди у левів, зграї у вовків,
стада у копитних тварин і т. д. Це форма існування виду
Homo sapiens» [13, 137]. Водночас справедливим є й
зауваження, що «етнос – не раса». Разом із тим, це не
знімає питання: що ж саме розуміє під етносом Л. Гумі-
льов? Аналізуючи далі це явище, дослідник, зрештою,
намагається довести, що етноси слід вважати «біофізич-
ними реальностями, що обгорнуті в ту чи іншу соціаль-
ну оболонку» [3, 278]. Це, на наш погляд, наближує
вченого до етносоціального тлумачення сутності етносу.
Продовжуючи розвивати свою думку в площині «етнос-
соціум», він зазначає: «Суперечка стосовно того, що є
первинним – біологічне чи соціальне – безпредметна,
оскільки зрозуміло, що одне неможливе без іншо-
го» [14, 122].

Дещо раніше Л. Гумільов запропонував космічне
розуміння феномену, згідного якого, «етноси – лише
фаза етногенетичних процесів, причиною яких, згідно
моделі, є вибух пасіонарності, тобто флуктуація живої
речовини біосфери» [6, 100]. Це приводить його також
до думки, що «етнос – це пасіонарне поле одного ритму,
тому що в іншого етносу інший ритм. Саме ці ритми
ми й уловлюємо відчуттям “свого” або “чужого”» [6,
101]. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що,
на жаль, єдиного й достатньо обґрунтованого погляду
на сутність етносу в теорії Л. Гумільова просто не існує.
Хоча визначати його концепцію потрібно, на наше
переконання, саме як біологічно-географічну, а не
біосоціальну чи пасіонарну, як намагаються це робити
інші дослідники.

Пов’язано це з тим, що для нього була особливо
характерною позиція розуміння етносу як явища при-
роди та впливу на нього ландшафту. Він прямо наголо-
шував: «Етнос – явище природи!», а «вплив ландшафту
на етнос не викликає сумнівів» [35, 217,221]. «Ландшафт-
не оточення впливає на форми господарства, уклад
етносу, визначає його можливості, перспективи» [15,
154]. До того ж «різноманітність людства, що спостері-
гається, пов’язана з жорсткою системою “ландшафт-
етнос”. Необхідність адаптації до різних умов має
наслідком різні стереотипи етнічної поведінки» [16, 5].

Безпосередньо під «ландшафтом» Л. Гумільов
розуміє ділянку земної поверхні, що якісно відрізняється
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від інших ділянок [17, 26]. Географічні та етнологічні
категорії не співпадають, а отже, зв’язок ландшафту та
етносу опосередкований історією етносу, котрий
освоює ландшафт і перебудовує геобіоценози. Це
явище вчений іменує «сукцессією антропогенною». На
нашу думку, основна суперечність такої тези полягає в
тому, що у схожих ландшафтах мали б виникати й схожі
етноси. Однак ми спостерігаємо зовсім іншу картину.
Ця обставина неодноразово використовувалася проти
цієї концепції й її противниками. Крім цього, можна
також помітити ще одну невідповідність концепції
Л. Гумільова: «Якщо етнос – довготривалий процес, то
він є частиною біосфери Землі, а оскільки з етносом
пов’язана зміна ландшафтів, то етнологію потрібно
зарахувати до географічних наук» [3, 117].

На наш погляд, єдиним визначенням етносу Л. Гу-
мільова, з яким можна більш менш погодитися, це
інтерпретація його як колективу людей. У цьому напрямі
вчений спочатку визначав етнос як «колектив “особин”,
які протиставляють себе всім іншим колективам» [8, 5].
Згодом він вже інтерпретує етнос як «колектив людей,
який склався природно на основі оригінального стерео-
типу поведінки, що існує як структура, котра протистав-
ляє себе іншим колективам» [18, 157]. Ще пізніше
уточнив, що «етнос – форма колективного буття, прита-
манна лише людині» [3, 131]. Отже, остання дефініція
певним чином відповідає все ж таки дійсності й не
викликає заперечень.

Цим далеко не вичерпується інтерпретація Л. Гумі-
льовим сутності етносу. Втім, вже проведений нами
аналіз, засвідчує всю складність цього завдання, а також
суперечливість концепції вченого. Внаслідок цього, а
також через відмінність від «офіційної» концепції, теорія
Л. Гумільова зазнавала досить значної критики, насам-
перед з боку апологетів соціальної концепції. Справед-
ливо вона критикується й зараз. Тому можна погодитись
із Ю. Бромлеєм, що «немає підстав вважати, буцімто
головна для всіх етносів риса полягає в тому, що вони
являють собою біологічні популяції» [19, 53]. Принци-
пове ж відношення етносу, на думку останнього, до
сполученої з ним популяцією особливо яскраво вияв-
ляється в модусах їх відтворення: «У популяції воно
здійснюється шляхом передачі генетичної інформації
спадково від покоління до покоління через ДНК статевих
клітин. Механізм же відтворення етносу ґрунтується на
комунікативних “позабіологічних” зв’язках» [20, 17].

Разом із тим, біолого-географічна теорія етносу не
оминула своїм впливом і прихильників соціальної
парадигми. Наприклад, С. Арутюнов, колишній радян-
ський, а нині сучасний російський етнолог, зазначає:
«У людей етнос ізоморфний виду у тварин, у чому й
полягає причина нерідкої біологізації етносу, як у Широ-
когорова чи Гумільова. Якщо ж етнос ізоморфний виду,
то субетнічні чи конфесійні, локально-професійні та
інші підспільноти ізоморфні расам або фазам усередині
видів. У етносах можна навіть знайти аналоги вавілов-
ських гомогенних рядів (на кшталт остистих або безостих
форм у різних форм злаків)...» [21, 8]. У той же час різ-
ниця між людським і тваринним, етнічним і біологічним
полягає в тому, що кордони між видами цілком
дискретні, а кордони між етнічними утвореннями більш
менш дифузні, що й робить можливим етнічний рух.

У свою чергу український дослідник С. Макарчук
також вважає, що «формула відомого історика й
етнографа Л. Гумільова (спільність етносу базується

на родинній близькості, кровноспорідненості. – Прим.
С. М.), що визначає етнос як форму виду, не позбавлена
підстав. Проте, головною ознакою такого виду є
соціальне та культурно-духовне начало, а не біологічне»
[22, 6 – 7]. На думку В. Пустотіна, якщо розуміти
середовище етносу як етно-соціально-природне (а не
винятково природне в дусі Л. Гумільова), то «можна
стверджувати, що внутрішня стабільність кожного
етносу забезпечується безперервним обміном
“потоками” інтелектуальної, економічної та іншими
видами енергії між етносом і середовищем» [23, 102].

Аналізуючи біологічну основу етногенезу, Л. Гумі-
льов звернув увагу також на те, що «тварини, для того
щоб зайняти інші ареали, аби існувати в інших ланд-
шафтних умовах, еволюціонують за межі виду. Людина
ж залишається в межах одного виду. І все ж людина
змогла домогтися перемоги не лише за рахунок техніки.
Потрібно визнати, що в людини є якась особлива
властивість – не лише соціальна, але й природна, – яка
також відрізняє її від тварин. Цю властивість ми можемо
характеризувати як підвищену лабільність, пластичність,
навіть здатність до реадаптації, повторного пристосу-
вання» [4, 10]. Саме тому, на його погляд, «в етнічних
феноменах присутні дві форми руху – соціальна та
біологічна. Отже, тим чи іншим способом, у тому чи
іншому аспекті дослідження може бути описаний або
той, або інший бік складного явища. При цьому точність
опису та його багатосторонність взаємно виключають
одна одну» [3, 203]. На нашу думку, це підтверджує
ігнорування багатьма вченим біосоціальної концепції
етносу, що, втім, становить іншу тему для дослідження.

Все ж таки географічні та біологічні аспекти етніч-
ного для Л. Гумільова завжди були центральними, тому
він завжди зважав на те, що «в умовах історичного буття
в людських спільнотах продовжують відбуватися біоло-
гічні процеси, котрі стимулюють навіть зміну скелету»
[3, 289]. Більше того «в географічному аспекті підґрун-
тям для виникнення етносу служить популяція, котра
може розглядатись як група пасіонарних “особин”, яка
пристосувала певний ландшафт до своїх потреб і
одночасно сама пристосувалася до ландшафту» [3, 407
– 408]. Отже, зрештою, дослідник усе ж таки схиляється
більшою мірою до біолого-географічної концепції
тлумачення сутності етносу.

Насамкінець варто відзначити й спроби Л. Гумільова
трактувати етнос під іншим кутом зору, коли біогеогра-
фічні постулати опиняються під загрозою самоспросту-
вання. Зокрема це стосується інтерпретації ним феноме-
ну як системного явища. Втім, і воно трактується не-
однозначно, адже у цьому випадку вчений вже не може
категорично заперечити соціальну складову етносу.
Автор біолого-географічної концепції неодноразово у
своїх працях підкреслював: етнос – це система. При
цьому, критикував розуміння системності як «певної
однорідності», ідентичності всіх елементів етносу, котра
може бути відшукана лише у самосвідомості» [12, 50].

На його переконання, етнос – система цілісна й
виникає у певному історичному часі. Етнос одного разу
отримує свою енергію (геобіохімічну живої речовини
або простіше – пасіонарність), за допомогою якої він
починає існувати, й, розтративши її, розпадається [24,
4]. Тому етнос – це замкнена система дискретного типу
– корпускулярна система [14, 121]. Дослідник розглядає
також «етнос як систему соціальних і природних
одиниць із присутніми в них елементами. Етнос – не
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просто збіговисько людей, а система різних за смаками
та здібностями особистостей, продуктів їх діяльності,
традицій, географічного середовища, етнічного
оточення, а також певних тенденцій, пануючих у
розвитку системи» [3, 130].

Крім цього, Л. Гумільов називає етнос «системою
людських організмів. Отже, різниця між етносами
полягає не в постійній взаємозамінності людей, як клітин
в організмі, а в зміні системних зв’язків і утворенні
нового стереотипу поведінки» [4, 245]. Більше того етнос
в історичному розвитку динамічний і реалізується з
найменшими втратами енергії, щоб підтримувати своє
існування [3, 137 – 138]. Врешті решт, учений доходить
висновку: «Отже, етнос – не зоологічна популяція, а
системне явище, властиве лише людині й таке, що
виявляє себе через соціальні форми, в кожному випадку
оригінальні, бо господарство країни завжди пов’язане з
ландшафтом, який годує, рівнем розвитку техніки та
характером виробничих відносин» [3, 276].

Підводячи підсумки, можна відзначити, що біолого-
географічна, як і соціальна, і біологічна, і біосоціальна
теорія також не розкриває повною мірою сутність етно-
су як феномену. Більше того вона зводить етнологію
винятково до природничих наук, зокрема до антропобіо-
логії, географії, ба, навіть до геології. У свою чергу це
створює небезпеку «випадання» етнічної специфіки
людських спільнот поза історичний контекст етносо-
ціального розвитку цивілізації. Разом із тим, абсолюти-
зація біологічного підґрунтя етносів може призвести
до формування заангажованих расистських концепцій,
які за своєю суттю антигуманні, що яскраво засвідчили
події минулого століття.
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Історія Середньої Наддніпрянщини козацьких часів
невіддільна від висвітлення діяльності гетьманів україн-
ського козацтва, які тут народилися, або ж обиралися
на гетьманство, перебували певний час, залучали коза-
цькі полки Середнього Подніпров’я для досягнення своїх
планів. Нижче ми наводимо дані про цих непересічних
особистостей, які вдалося установити за архівними дани-
ми, споминами сучасників, історичними дослідженнями.

ПРЕДСЛАВ ЛЯНЦКОРОНСЬКИЙ (рік народже-
ння невідомий –1531) – брацлавський та кам’янецький
староста, київський воєвода. Спільно з О. Дашкевичем
– черкаським старостою здійснював успішні походи
проти кримських татар. Відомим є їх спільний похід під
Очаків 1528 р.

ОСТАП ДАШКЕВИЧ (рік народження невідомий
– 1535) – спочатку канівський, а з 1515 р. – черкаський
староста (1515 – 1535 рр.). Відомі дослідники козацтва
Д. Бантиш-Каменський, М. Маркович, Д. Дорошенко
називають О. Дашкевича одним із перших козацьких
гетьманів та організаторів українського козацтва. Відомі
походи черкаських козаків під керівництвом О. Дашке-
вича у московські землі 1515 – 1516 рр. Великою славою
вкрилося ім’я Дашкевича коли в 1532 р. Черкаси витри-
мали напад військ кримського хана Саадат-Гірея. Саме
О. Дашкевич вніс на розгляд польського сейму проект
спорудження на Дніпрі укріплених фортець для оборони
південних рубежів від татарських нападів. Нині в Черка-
сах ім’я О. Дашкевича носить одна з центральних вулиць міста.

ДМИТРО (“БАЙДА”) Іванович ВИШНЕВЕЦЬ-
КИЙ (рік народження невідомий – 1563). У 1550 – 1553 рр.
– канівський та черкаський староста. У 1554 р. знову
займає посаду старости канівського та черкаського. За
окремими даними у 1552, а за іншими – 1554 – 1555 рр.
збудував на о. Мала Хортиця укріплення, яке стало про-
тотипом Запорізької Січі. Його гарнізон складали вихідці
із Середньої Наддніпрянщини. Під його командою козаки
здійснили ряд вдалих походів на Крим, на турецьку
фортецю Азов, захопили турецьку фортецю Іслам-
Кермень, успішно відбивали напади кримських татар у 1557
– 1558 рр., які очолював кримський хан Девлет-Гірей.
Д. Вишневецький пробував організувати союз Польщі,
Московської держави та українських козаків у боротьбі
проти турецької та кримськотатарської експансії. У
1563 р. під час невдалого походу на Молдавію попав у
полон і загинув після жорстоких катувань в
Константинополі. Саме Дмитра Вишневецького
називають першим із достовірно відомих козацьких
гетьманів (1550 – 1563 рр.). Вишневецький полишив по
собі славу великого лицаря, у піснях його оспівували
під ім’ям Байда. Нині в Черкасах ім’я Д. Вишневецького
носить одна з центральних вулиць міста.

ІВАН (ЯН) БАДОВСЬКИЙ (Роки народження та
смерті – невідомі). У другій половині XVI ст., за ініціативи
польського короля Сигізмунда ІІ Августа було сформо-
вано наймане військо із низових або запорозьких козаків
(300 осіб). Козаки записувалися в так званий реєстр. Це
були вихідці із порубіжних територій. Першим старшим
(згодом – гетьманом) у 1572 р. було призначено шляхти-
ча І. Бадовського.

БОГДАН РУЖИНСЬКИЙ (Рік народження
невідомий – 1576). У 1575 – 1576 рр. козацьким
гетьманом був князь Богдан Ружинський. Він був родом
із Волині, але кинув свої маєтки й за прикладом Д. Вишне-
вецького перейшов на порубіжжя для боротьби з тата-
рами. Козацьке військо під його керівництвом здійснило
успішні походи на Кримське ханство у жовтні 1575 р.,
морські походи на турецькі міста Трапезунд та Синоп.
Загинув Б. Ружинський при облозі фортеці Аслам у
пониззі Дніпра

ЯКІВ ШАХ (Роки народження та смерті – невідомі).
Козацький гетьман 1576 – 1578 рр. Разом з І. Підковою
на чолі козацьких військ воював проти ставленика Туреч-
чини в Молдавії. У складі двотисячного війська, яке заво-
лоділо Ясами у 1577 р. було чимало вихідців із Середньої
Наддніпрянщини. За окремими даними, Я. Шах похова-
ний у Каневі.

ІВАН ПІДКОВА (Рік народження невідомий – 1578).
Козацький гетьман 1576 – 1578 рр. Загони під проводом
І. Підкови та Я. Шаха здійснили два успішних походи на
Молдавію у 1577 і 1578 рр. Користувався великою попу-
лярністю серед козаків. Підступно захоплений польсь-
ким королем. Страчений на львівському ринку у 1578 р.
Прах Підкови поховано в Каневі. Нині у Черкасах і Каневі
встановлено пам’ятники І. Підкові.

ІВАН (ЯН) ОРИШІВСЬКИЙ(1535 – 1605). Поль-
ський шляхтич. Козацький гетьман у 1580 – 1591 рр. У
1576 р. був помічником черкаського і канівського старо-
сти. Козацький полк під командуванням І. Оришівського
брав участь у Лівонській війні. За його гетьманування
козакам було віддано місто Трехтемирів, на облашту-
вання там гарнізону, чим була відновлена козацька
автономія.

САМІЙЛО ЗБОРОВСЬКИЙ (Рік народження
невідомий – 1584). У 1581 р. короткий час гетьманував
польський шляхтич С. Зборовський. При ньому зібрало-
ся біля 2500 козаків, коло шляхти і гайдуків. Здійснив
успішний похід до Буго-Дністровського лиману.
Схоплений і страчений за наказом Стефана Баторія в
Кракові.

МИХАЙЛО РУЖИНСЬКИЙ (Роки народження та
смерті – невідомі). Михайло Остафійович Ружинський
гетьманував у 1585 р.

БОГДАН МИКОШИНСЬКИЙ (Роки народження
та смерті – невідомі). У 1586 та 1594 рр. український
козацький гетьман. Під його керівництвом козаки
здійснили у 1594 р. вдалий морський похід проти турків.

ЗАХАР КУЛАГА (Рік народження невідомий –
1589). Козацький гетьман у 1589 р. Очолив успішний
морський похід на Козлов (нині Євпаторія) у 1587 р.
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КРИШТОФ КОСИНСЬКИЙ (Рік народження
невідомий – 1593). Козацький гетьман у 1591 – 1593 рр.
Очолив перше козацьке повстання проти поляків, епі-
центром якого було Середнє Подніпров’я. Загинув під
Черкасами у травні 1593 р., за іншими даними, підступно
вбитий під час переговорів із черкаським старостою
О. Вишневецьким. Нині в Черкасах іменем К. Косинсь-
кого названа одна із вулиць.

ГРИГОРІЙ ЛОБОДА (Рік народження невідомий
– 1596). Козацький гетьман у 1593 – 1596 рр. з перервами.
Належав до «старинних» козаків: до справжніх запорож-
ців, що вік свій прожили на Низу, вели степові «промис-
ли» в боротьбі з татарами. У 1594 р. разом із С. Наливай-
ком брав участь в успішному поході на Молдову проти
турків і татар. У 1594 – 1596 рр. брав активну участь у
повстанні С. Наливайка. Його загони діяли на Середній
Наддніпрянщині. У 1595 р. заволодів Черкасами і Кане-
вом. У 1596 р. в урочищі Солониця був запідозрений у
веденні переговорів з поляками і страчений козаками.

МАТВІЙ ШАУЛА (Рік народження невідомий –
1596). Козацький гетьман, один із керівників козацького
повстання, яке очолював С. Наливайко. Походив із за-
можного шляхетсько-козацького роду. У бою з поляками
1596 р. був важко поранений. Страчений у Варшаві.

КРЕМПСЬКИЙ (Роки народження та смерті – неві-
домі). Козацький гетьман у 1596 р. Обрано гетьманом в
урочищі Солониця, в обложеному поляками таборі. Кремп-
ському вдалося прорвати вороже кільце і вивести з ото-
чення біля півтори тисячі козацького війська в червні 1596 р.

СЕВЕРИН НАЛИВАЙКО (1560 – 1597). Козацький
ватажок, керівник козацького повстання 1594 – 1596 рр.
Як пушкар князя Острозького брав участь у розгромі
Косинського під П’яткою. Потяг до козацької вольниці
змусив його покинути княжу міліцію та перейти до ко-
заків. Як козацький отаман виступає в 1594 р. й громить
турків на нижньому Дністрі. У 1594 – 1596 рр. очолив
козацьке повстання. Підступно схоплений і четвертова-
ний поляками у Варшаві.

ГНАТ ВАСИЛЕВИЧ (Роки народження та смерті –
невідомі). Козацький гетьман у 1596 – 1597 рр. Поразки
повстань К. Косинського та С. Наливайка послабили ко-
заччину, але знищити її не змогли. Частина козаків поки-
нула зброю й вернулася на волості. Інші пішли на низів’я
Дніпра, у запорозькі степи. Там вони знову розпочали боро-
тьбу з татарами. Гетьманував у них саме Г. Василевич.

ФЕДІР ПОЛОУС (Роки народження та смерті –
невідомі). Козацький гетьман 1595, 1598 рр. Належав до
табору непримиримих ворогів Речі Посполитої. Учас-
ник повстання під керівництвом С. Наливайка. У 1594 р.
очолив похід проти Буджакської орди. У 1598 р. очолив
повстання проти Польщі.

ТИХІН БАЙБУЗА (Роки народження та смерті –
невідомі). Козацький гетьман у 1597 – 1598 рр. У 1598 р.
очолив похід козаків на Перекоп. Проводив політику
пошуку компромісів з польським урядом.

САМІЙЛО КІШКА (Рік народження невідомий –
1602, за іншими даними – 1620). Козацький гетьман у
1600 – 1602 рр. Перебував у турецькому полоні близько
25 років. У 1599 р. підняв повстання на турецькій галері.
Після повернення в Україну обраний гетьманом. Доміг-
ся скасування, накладеної після повстань, баніції (обме-
ження в правах козаків). У 1600 р. очолив похід на Крим.
У 1601 – 1602 рр. на чолі козацького загону бере участь
у Лівонській війні. Після смерті був перевезений і похо-
ваний в Каневі.

ГАВРИЛО КРУТНЕВИЧ (Роки народження та смер-
ті – невідомі). Козацький гетьман у 1602 – 1603 рр. Супер-
ник за гетьманську булаву із С. Кішкою. Брав участь у Лі-
вонській війні. Після загибелі С. Кішки обраний гетьманом.

Яків НЕРОДИЧ (Бородавка) (рік народження неві-
домий – 1621). Гетьман козацтва в 1619 – 1621 рр. Проводив
політику визволення України з-під влади шляхетської
Польщі. Підготовка турків до вторгнення в Польщу і
Україну спонукала укласти угоду з реєстровцями на
чолі з П. Сагайдачним про спільну боротьбу. У серпні
1620 р. угодовська частина козацької старшини, викори-
ставши невдоволення козаків, викликане недостачею
провіанту й фуражу, домоглася позбавлення Неродича
гетьманства та обрання гетьманом П. Сагайдачного.
Бородавку невдовзі було страчено під Хотином.

ПЕТРО КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ (1570 –
1622). Гетьман українського козацтва у 1606, 1614 – 1622 рр.
(з перервами). Відомий полководець, політичний та
культурно-просвітницький діяч. Належав до поміркова-
ної частини козацької старшини, яка намагалася відсто-
яти національні інтереси українського народу пошуком
компромісів та переговорів із польською владою. Брав
участь у походах на Молдавію та Лівонію. Під його керів-
ництвом здійснено вдалі морські походи проти турків
та татар. Брав участь на чолі козацького війська у поході
поляків на Москву. Військовим центром П.Конашевича-
Сагайдачного був Трахтемирів. У 1621 р. на чолі 40-ти-
сячного козацького війська брав участь у битві під Хоти-
ном, де був смертельно поранений.

ОЛІФЕР ГОЛУБ (Рік народження невідомий –
1628). Гетьманував у 1622 – 1623 рр. Був наступником
Сагайдачного. Під керівництвом О. Голуба здійснено
значні морські походи проти Османської імперії. Брав
участь у повстанні М. Жмайла. Коли в 1623 р. на
варшавському сеймі вирішено скоротити козацький
реєстр, О. Голуб змушений був скласти булаву.

МИХАЙЛО ДОРОШЕНКО (Рік народження
невідомий – 1628). Козацький гетьман у 1623 – 1628 рр.
з перервами. Рід М. Дорошенка походить з Чигирина.
Під його керівництвом було здійснено вдалий похід на
Перекоп у 1622 р. Саме за М. Дорошенка було проведе-
но реорганізацію реєстрового козацького війська і
утворено шість полків: Канівський, Черкаський, Корсун-
ський, Чигиринський, Київський та Білоцерківський. Під
керівництвом М. Дорошенка козацьке військо здобуло
перемогу над кримською ордою під Білою Церквою.
Брав участь у повстанні М. Жмайла і уклав Куруківську
угоду 1625 р. Загинув у 1628 р. під Бахчисараєм.

ГРИЦЬКО ЧОРНИЙ (Рік народження невідомий
– 1630). Гетьман українського козацтва у 1628 – 1630 рр.
Резиденцію тримав в Черкасах. Проводив пропольську
політику. Водночас відстоював інтереси реєстрового ко-
зацтва. Після загибелі М. Дорошенка обрано два гетьма-
ни – Т. Федоровича та Г. Чорного. За вироком козацького
суду Г. Чорний був страчений у с. Боровиці на Чигиринщині.

ТАРАС ФЕДОРОВИЧ (ТРЯСИЛО)  (Роки
народження та смерті – невідомі). Гетьманував у 1628 –
1630 рр. З 1620 р. був корсунським полковником. Вів
непримириму боротьбу з Г. Чорним. Очолив козацько-
селянське повстання, яке вибухнуло у 1630 р. Отримав
переконливі перемоги над польськими військами під
Корсунем, Переяславом. Після укладання Переяславсь-
кої угоди з частиною козаків відійшов на Запоріжжя.
Пізніше брав участь у московсько-польській війні 1632
– 1634 рр. У 1635 р. на чолі невеликого козацького загону
ходив на Дон.

ІВАН КУЛАГА-ПЕТРАЖИЦЬКИЙ (Рік народження
невідомий – 1632). Козацький гетьман у 1631 – 1632 рр.
Прихильник політики М. Дорошенка, яка була направле-
на на досягнення порозуміння між козацтвом і польсь-
ким урядом. Намагався захищати права православної
церкви. У 1632 р. на Масловому Ставі усунений від геть-
манства. Страчений в Каневі.
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ТИМІШ ОРЕНДАРЕНКО (Роки народження та
смерті – невідомі). Гетьманував у 1630 – 1631, 1633 –
1634 рр. Учасник повстання під керівництвом Т. Федоро-
вича. В 1633 р. очолив 20 тис. козацьке військо, яке
врятувало від поразки поляків під Смоленськом у ході
московсько-польської війни 1632 – 1634 рр.

ІВАН СУЛИМА (Рік народження невідомий – 1635).
Гетьман українських козаків у 1635 р. 15 років перебував
у турецькому полоні. Бранцям на чолі із Сулимою вда-
лося захопити турецьку галеру. Діставшись Риму, він
був удостоєний золотої медалі з портретом Папи Павла V,
а повернувшись до України, організовує морські походи
на Чорному та Азовському морях. У 1632 р. його загін
захопив турецьку фортецю Азов. У серпні 1635 р. козаць-
ке військо під командуванням І. Сулими захопило і зруй-
нувало щойно збудовану польську фортецю Кодак. У
тому ж році по-зрадницьки був схоплений і страчений
у Варшаві.

ВАСИЛЬ ТОМИЛЕНКО (Роки народження та
смерті – невідомі). Гетьман козаків у 1636 – 1637 рр. Вів
політику мирної співпраці з польським урядом. За його
гетьманування козацький реєстр становив 7000.

САВА КОНОНОВИЧ (Рік народження невідомий
– 1638). Гетьманував у 1637 р. Переяславський
полковник. Обраний гетьманом на козацькій раді, яка
відбулася на р. Росава. Захоплений в Корсуні козаками,
звинувачений у змові з поляками і страчений у Крилові.

ПАВЛО БУТ (Павлюк) (Рік народження невідомий
– 1635). Козацький гетьман у 1637 р. Павло Михнович
Бут народився в Чигирині. Брав участь у повстанні І. Су-
лими. У 1637 р. очолив повстання, головні битви якого
відбулися біля с. Кумейки (нині Черкаського району),
с. Мошни та с. Боровиця. Страчений у Варшаві.

ІЛЯШ КАРАЇМОВИЧ (Рік народження невідомий
– 1648). Гетьман українського козацтва у 1637 – 1638 рр.
До 1637 р. – полковник переяславський. Проводив
пропольську політику. У 1648 р. виконував доручення
поляків придушити повстання Б. Хмельницького. Стра-
чений козаками у 1648 р.

ЯКІВ ОСТРЯНИН (Рік народження невідомий –
1641). Гетьманував у 1638 р. Після порази повстання
П. Бута, Я.Острянина прибув на Січ, де був обраний
гетьманом. У березні 1638 р. очолив чергове повстання
проти поляків. Зазнав поразки біля с. Жовнине (нині
лівобережна Черкащина). Переселився на Харківщину.
Загинув у 1641 р.

ДМИТРО ГУНЯ (Роки народження та смерті –
невідомі). Обирався гетьманом у 1637, 1638 рр.
Активний учасник повстання П. Бута. Пізніше приєд-
нався до повсталих Я. Острянини. У гирлі Сули побуду-
вав укріплення і після тривалої польської облоги про-
рвав вороже оточення і відступив на Запоріжжя.

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (27.12.1595 –
27.07.1657). Гетьманом України був у 1648 – 1657 рр.
Визначний державний і політичний діяч, полководець,
дипломат. Засновник Української козацької держави
середини XVII ст. Брав участь у битві під Цецорою, у
якій загинув його батько, а він попав у турецький полон.
Служив у Чигиринському полку. Брав участь у повстан-
нях Т. Федоровича, П. Бута. Писар Війська Запорізького.
Організатор антипольського повстання, яке переросло
У Визвольну війну. Уклав союз з Кримським ханством
проти Речі Посполитої. Виграв стратегічні битви у
поляків під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями,
Збаражем, Батогом, Жванцем. Уклав Зборівську угоду
з Польщею, за якою утворилася Українська козацька
держава. Столицею держави став Чигирин. Загроза
втрати державності привела Б. Хмельницького до
прийняття Переяславської угоди з Московським царст-
вом. Проводив інтенсивну міжнародну політику. Помер
1657 р., похований у родинній церкві с. Суботова. Нині

в Чигирині відбудовується резиденція Б. Хмельницького.
Відкрито музей гетьмана. В Україні йому встановлено
сотні пам’ятників, названо вулиць і площ іменем видат-
ного сина України.

ІВАН ВИГОВСЬКИЙ (Рік народження невідомий
– 1664). Гетьманом України був у 1657 – 1659 рр. Він
походив із православного шляхетського роду Київщини.
Потрапив у турецький полон під Жовтими Водами.
Оцінивши його освіченість та досвід, Хмельницький
викупив його на волю. Виговський приєднався до
козаків і незабаром був призначений генеральним
писарем. Продовжував політику Б. Хмельницького на
досягнення повної державної незалежності України. У
1658 р. придушив повстання Пушкаря та Барабаша на
Полтавщині. Того ж року уклав Гадяцький мирний
договір з Польщею. 1659 р. у битві під Конотопом
Виговський розгромив московські війська. Козацька
опозиція змусила Виговського у жовтні 1659 р. скласти
булаву. У 1664 р. його було розстріляно поляками біля
с. Вільхівці.

ЮРІЙ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (бл. 1641 – 1685).
Гетьманував у 1659 – 1663 рр. Після зречення І. Вигов-
ського у 1659 р., Ю. Хмельницький відразу уклав Переяс-
лавську угоду з Московським царством, яка значно
обмежила права України. У 1660 р. після поразки від
поляків під Чудновим укладає з ними Слобищенську
угоду, за якою підтверджує умови Гадяча. Проти такої
політики виступили лівобережні полки. Кілька походів
на Лівобережжя не принесли успіху. У 1663 р. Ю. Хмель-
ницький зрікся булави і постригся в ченці. Служив при
монастирях Києва, Корсуня, Сміли, Чигирина. У 1677 –
1678 рр. турки знову проголосили його гетьманом. Це
не принесло користі, тому 1685 р. він був страчений
ними у Кам’янці-Подільському.

ПАВЛО ТЕТЕРЯ (бл. 1620 – 1671). Гетьманом
України був у 1663 – 1665 рр. Переконаний прибічник
пропольської політики. Тетеря походив із знатного роду,
дістав добру освіту і обіймав ряд важливих посад за
Б. Хмельницького. На відміну від попередників, відмови-
вся формувати незалежну козацьку політику і в основ-
ному підпорядковувався полякам. Отруєний 1671 р.

ПЕТРО ДОРОШЕНКО (1627 – 1698). Гетьманував
впродовж 1665 – 1676 рр. Народився Петро Дорофійович
у Чигирині. Син козацького полковника, онук гетьмана,
він тісно співпрацював із Б. Хмельницьким і обіймав
важливі посади за І. Виговського й П. Тетері. Намагався
об’єднати Україну, скориставшись союзом із Польщею,
Туреччиною і наприкінці гетьманування з Московським
царством. Запровадив ряд позитивних реформ. Непослі-
довна зовнішня та внутрішня політика привела до втрати
підтримки з боку козацької старшини та населення.
Зрікся булави за користь Запоріжжя у 1676 р.

ІВАН БРЮХОВЕЦЬКИЙ (Рік народження невідо-
мий – 1664). Гетьманував на Лівобережній Україні у
1663 – 1668 рр. Вперше згадується в реєстрі Чигиринсь-
кої сотні. Виконував дипломатичні доручення Б. Хмель-
ницького. На Чорній раді 1663 р. обраний гетьманом
Лівобережної України. Спочатку проводив відверто
промосковську політику. За часів І. Брюховецького було
укладено Андрусівське перемир’я між Московським
царством і Річчю Посполитою (1667). Невдоволена
козацька старшина, скориставшись приходом на Лівобе-
режжя військ П. Дорошенка, захопила І. Брюховецького
і стратила у червні 1668 р.

ДЕМ’ЯН МНОГОГРІШНИЙ (бл. 1639 – після 1701).
Гетьманував на Лівобережній Україні у 1668 – 1672 рр.
Під тиском поляків П. Дорошенко був змушений повер-
нутися на Правобережжя й призначити наказним геть-
маном Лівобережної України чернігівського полков-
ника Д. Многогрішного, який мав репутацію ватажка,
здатного змусити підлеглих якщо не віддано служити
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собі, то хоч коритися. Він брав активну участь у Визволь-
ній війні під проводом Б. Хмельницького. За власного
гетьманування припинив війну із Правобережжям. Вів
таємні переговори з П. Дорошенком щодо протекторату
Туреччини. Козацька верхівка у доносах цареві натякала
на таке листування і наміри гетьмана перейти під
зверхність Туреччини. Побачивши, що непокірний
гетьман втрачає підтримку, цар віддав наказ заарешту-
вати Д. Многогрішного, піддати його тортурам і вислати
до Сибіру. Помер в Іркутську.

ІВАН САМОЙЛОВИЧ (Рік народження невідомий
– 1690). Гетьман Лівобережної України у 1672 – 1687 рр.
Син священика. Самойлович до вступу у Військо Запо-
розьке досяг значних успіхів, навчаючись у Київській
академії. Протягом майже всього свого гетьманування
він намагався підтримувати добрі стосунки зі старши-
ною. Він щедро роздавав їй землі, а також створив
корпус так званих значкових військових товаришів –
молодших офіцерів, переважно синів старшини, що
стали частиною гетьманського оточення й діставали спе-
ціальні доручення, готуючись зайняти посади, звільнені
батьками. Створенням цього корпусу Самойлович
сприяв формуванню старшинських династій на Ліво-
бережжі. У зовнішній політиці Самойлович, як і всі ге-
тьмани, намагався поширити свою владу на всю Україну.
Коли П. Дорошенко склав гетьманську булаву став
величати себе «гетьманом обох берегів Дніпра».
Обороняв Чигирин під час Чигиринських походів 1677
та 1678 рр., але турки витіснили його і росіян з Правобе-
режжя. Залишаючи ці землі, І. Самойлович організував
масовий вихід правобережного населення на Лівобере-
жжя. Внаслідок цього первинна батьківщина козацтва
практично знелюдніла. У 1687 р. І. Самойловича було заа-
рештовано і заслано до Сибіру. Помер 1690 р. у Тобольську.

N. B. Вважаємо доцільним згадати прізвища й інших
козацьких ватажків, які відіграли значущу роль у долі
козацтва та Середньої Наддніпрянщини. На жаль, до нас
дійшли лише окремі фрагменти їх біографій. Можливо,
це призведе до пошуків і відповідних результатів. До
них слід віднести:

Юрія Паца (1486 – 1492), Богдана Глинського (1488
– 1495), Дмитра Путятича (1492 – 1505), Сенька
Полозовича (1510 – 1524), Бирулю Мадського (1568),
Карпа Масла (1568), Андрушу (1568), Лисуна (1568),
Яцька Білоуса (1568), Андрія Ляха (1568), Фоку Покотила
(1574), Демяна Барабаша (1575), Лук’яна Чорнинського
(1586), Богдана Макошинського (1586, 1594), Кирика
Ружинського (1585), Каспара Підвисоцького (1596),
Криштофа Нечковського (1596), Флоріана Гедройта
(1598), Митлу (1598), Семена Скалозуба (1599), Івана
Куцковича (1602 – 1603), Івана Косого (1603), Григорія
Ізаповича (1606), Олевченка (1606), Бурдила (1616),
Дмитра Барабаша (1617), Михайла Скибу (1618), Петра
Одинця (1628), Пирського (1625), Семена Перев’язку
(1632), Арлама (1632), Андрія Діденка (1632), Гирю
Канівця (1633).

Â. Ì. Îêàðèíñüêèé

«ÙÈÐÈÉ ÆÐÅÖÜ ÑÏÈÐÒÓÎÇÍÎÑÒÅÉ»
ÒÀÐÀÑ ØÅÂ×ÅÍÊÎ ÍÀ ÒË²

«ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ ÌÎ×ÅÌÎÐÄ²ß»

Із зростанням зацікавлення історико-антропологіч-
ними підходами в українській історіографії відроджуєть-
ся інтерес до неординарних виявів буття індивіда,
марґінальних соціальних груп, локальних феноменів,
«неформального» у соціумі. Деякі оригінальні вияви
цього цікавили дослідників і раніше. Вони частково

висвітлювалися в гуманітаристиці, з огляду на причет-
ність до них ключових постатей національної культури.
Таким феноменом було альтернативне щодо суспільст-
ва «Товариство мочемордія», що діяло на Лівобережжі
у 1840-х рр. Увагу істориків культури, літературознавців,
істориків привабило те, що до цього утворення був при-
четний Тарас Шевченко.

Відомості про це товариство переважно висвітлю-
вали за біографом Т. Шевченка О. Кониським [1], який,
у свою чергу, переповідав їх із спогадів О. Афанасьєва-
Чужбинського [2]. На цих же джерелах характеризував
«Товариство мочемордія» М. Драгоманов [3], який пер-
шим побачив у ньому позитивне значення для форму-
вання особистості Т. Шевченка, його демократичних
ідеалів. Саме ж товариство як предмет дослідження
висвітлювалося у маловідомих розвідках шевченкознав-
ця М. Новицького [4], літературознавця В. Щурата [5] та
архівіста А. Козаченка [6]. Переважно увагу дослідників
приваблював інцидент із тостом «за Французьку рес-
публіку» і слідча справа проти причетних до цього «мо-
чеморд» братів В. і М. Закревських та Я. де Бальмена. У
останні роки намагався по-новому висвітлити діяльність
товариства автор цієї статті [7].

Гадаємо, проблема стосунків Т. Шевченка із «Това-
риством мочемордія» через свою невловимість (увага
зосереджується або на ньому, або на «товаристві») ще
не вповні досліджена. Не до кінця зрозумілими зали-
шаються питання приналежності Т. Шевченка до «моче-
морд», періоду активної участі Т. Шевченка у житті
цього об’єднання, причини припинення його спілкуван-
ня із цим гуртом, його ставлення до товариства та його
окремих членів, впливу «мочеморд» на постать Кобзаря
тощо. З’ясування цієї наукової проблеми дозволить по-
іншому подивитися й на Т. Шевченка, освіжити і переос-
мислити його образ. Адже у його характеристиці в
Україні є дві крайності: перша – зашкарубло-народни-
цька – як колишнього кріпака, народника, пророка,
мученика; інша – як світського лева, франта, денді. Оби-
дві оцінки мало ґрунтуються на живих свідченнях сучас-
ників, аналізі його оточення. Переважно вони повторю-
ють міф, сконструйований ним самим (поет-кобзар) і
піднесений до рівня культу, або, з іншого боку, проти-
стоять таким уявленням. Науковий погляд на його по-
стать крізь призму стосунків із «Товариством мочемор-
дія» дозволить більш адекватно реконструювати риси
особистості Т. Шевченка, можливо пояснити окремі фак-
ти його інтелектуальної, творчої, ментальної біографії.

Причетність Т. Шевченка до «Товариства мочемор-
дія» порятувало цей суспільний феномен від повного
забуття: збираючи по крихтах факти життя найвідомішо-
го національного поета і символа, дослідники накопичи-
ли й факти, пов’язані із «мочемордами» [8]. Усі вцілілі
джерела про взаємостосунки Т. Шевченка із цим об’єд-
нанням опубліковані, щоправда спеціально не система-
тизовані. Зокрема, вони містяться у повному зібранні
творів Т. Шевченка, його листуванні або малюнках [9 –
11]. Також окремі листи, не адресовані безпосередньо
йому, містять згадки про «мочемордіє» Тараса, наприк-
лад стурбовані оцінки П. Куліша [8, 143]. Цей комплекс
джерел варто зіставити з іншими, напряму не пов’язани-
ми з поетом, джерелами про «мочеморд». Відбиток спе-
цифічної діяльності цього товариства містять деякі літе-
ратурні тексти Т. Шевченка [11; 12], В. Забіли, М. Марке-
вича та ін. (Я. де Бальмена, Є. Гребінки).

На момент знайомства Т. Шевченка із «мочеморда-
ми», товариство вже існувало, тобто утворилося орієн-
товно на початку 1840-х рр. Ядром товариства були
українські ліберальні поміщики, що мали маєтки голов-
но на Пирятинщині, а також Чернігівщині й Київщині,
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зокрема брати Закревські, історик, етнограф, поет і
музикант М. Маркевич, художник і письменник, адресат
поеми Т. Шевченка «Кавказ» граф Я. де Бальмен і його
брат Сергій, а також поміщик І. Корбе, поет В. Забіла та
ін. Як видно, значна частина цього ядра була людьми
творчим та меценатами. Вони залучили до зібрань това-
риства поетів Є. Гребінку, О. Афанасьєва-Чужбинсь-
кого. В гостях у них бували автор відомого словника
В. Даль, композитор М. Глинка.

Привертає увагу пародійна основа товариства, яка
обігравала чини й ранги у жартівливому стилі. Назва
товариства походила від словосполучення «мочити
морди», що означало – пити алкогольні напої, на проти-
вагу до «сухомордія» або «сухорылия» – не пити [3,
351]. Діяльність товариства полягала у зустрічах і пияти-
ках, забарвлених своєрідною обрядовістю. Також під час
мочемордівських «возліяній» створювалися художні (лі-
тературні, мистецькі, музичні) твори, в тому числі й па-
родійні. Отже, Т. Шевченко одразу потрапляв у артис-
тичне середовище.

Його знайомство із «мочемордами» сталося 29
червня 1843 р. на балу в поміщиці пирятинського повіту
Т. Волховської в с. Мосівці (тепер Драбівського району,
Черкаської області). Шевченко виконав акварельний
малюнок цього балу, який до нашого часу не дійшов.
Там він познайомився із О. Афанасьєвим-Чужбинсь-
ким, Я. де Бальменом, С. Закревською, Г. Закревською,
а також з іншими учасниками, за характеристикою
П. Жура, гуртка молодих вільнодумців, що називали
себе «мочемордами», та з колишнім декабристом
А. Капністом [8, 93].

Головним виявом «мочемордія» було розгульне
товариське життя з пиятиками. Однак традиційні для
тогочасного дворянства зустрічі, зокрема бали у маєт-
ках, окрім звичних атрибутів, були із власною «пияць-
кою» атрибутикою, обрядами, традиціями. «Мочемор-
ди», як правило, відокремлювалися від загальної забави
і провадили свої жартівливі обряди. Вони, відповідно до
заслуг, носили титули «мочемордия, высокомочемор-
дия, пьянейшества и высокопьянейшества». За ревність
у них існували відзнаки: сивалдай у петлицю, келих на
шию і великий штоф через плече. Визначалися й
спеціальні дні для святкування на честь Бахуса: «В
известные дни или просто при съездах они совершали
празднества в честь Бахуса, и вот как сзывались
мочеморды на эти празднества, бас гудел: «Ром! пунш!
ром! пунш!», тенора подхватывали «Полпиво! полпиво!!
глинтвейн!», а дисканты выкрикивали: «Бела, красна,
сладка водка!» Великий магистр произносил приличную
речь, и мочеморды предавались своим возлияниям. Все
горячие напитки считались достойными, но существо-
вало одно условие, вследствие которого истый моче-
морда для поддержания чести общества не должен был
употреблять простой водки, а непременно настойку,
если не действительную, то хоть прикрытую этим назва-
нием. Так, напр., в случае сильного недостатка моче-
морда пил гривенниковку, т. е. простую водку, в кото-
рую, за неимением под рукой никакой специи, вбрасы-
вался гривенник. Старейшиной тогда был В. А. З[акрев-
ски]ий, носивший титул высокопьянейшества и полу-
чивший большой штоф через плечо. Умный и благород-
ный человек, гусар в отставке З-ий целый день бывал
душою общества, и все, кто слушал его рассказы о похо-
ждениях мочеморд в обоих полушариях, хватались за
бока от смеха, и в те минуты от него нельзя было
оторваться. С крестьянами он обходился необыкновен-
но кротко и иначе не отзывался к ним, как с какою-
нибудь шуткой» [3, 350 – 351].

Чи не головним місцем зустрічей «Товариства
мочемордія» був родовий маєток Закревських

с. Березова Рудка (нині Пирятинського району, Полтав-
ської обл.). Протягом 1843 – 1846 рр. Шевченко п’ять
разів відвідав цей маєток. У грудні 1843 р. він виконав
живописні портрети Платона та його дружини Ганни
Закревських, а також графічний портрет його
молодшого брата Платона, «всеп’янійшества» В. За-
кревського у манері шаржу. На малюнку олівцем,
справа внизу нанесені дата і підпис автора: «1843.
Декабря въ ночи // Т. Шевч[енко]» [11, 86]. Вважаємо,
що зображення В. Закревського із перебільшеним
«пузом» на цьому портреті, мало уподібнити його до
античного бога вина і веселощів Бахуса (Вакха), на славу
якого «мочеморди» й чинили свої «возліянія». Протягом
1843 – 1844 рр. Т. Шевченко виконав 8 портретів
учасників «Товариства мочемордія» [8, 93].

У листі до В. Закревського Т. Шевченко писав з
Яготина 10 листопада 1843 р.: «Чого б ми оце з тобою
не сотворили, та ба, у мене така суха морда, що аж сум-
но. (…) Намочи, серце, морду, та намочи не так чорт-
знаяк, а так як треба. Та пом’яни во псалмі Бахусові щи-
рого жерця спиртуозностей Т. Шевченка. (…) Прощай,
голубчику, нехай тобі Бахус помага тричі по тричі мор-
ду намочить. Амінь» [9, 23 – 24,317]. Тут бачимо ознаки
певного мовного коду – арґо, за яким ідентифікували
один одного представники «товариства». Фактично у
другій половині 1843 – 1844 рр. Шевченко пристав до
«Товариства мочемордія», брав участь у його обрядах
і особливо зблизився із В. Закревським: «Тарас Григо-
рович розповів мені, що зблизився з Віктором Олексійо-
вичем, який не склав ще з себе звання старшини
товариства мочемордів і подвизався в ньому з успіхом
на славу Бахуса. При цьому він розповів мені чимало
анекдотів» [2, 92 – 93].

У той час з’явилися вияви своєрідної «мочемордів-
ської» гумористичної творчості, в тому числі й колектив-
ної. В ній співтворцями бачимо М. Маркевича, В. Забілу,
Я. де Бальмена, Т. Шевченка. Це може свідчити й про
існування певних взаємовпливів у їх творчості. Так, ко-
лективний лист групи «мочеморд» від 22 січня 1844 р.
до М. Маркевича пародіював стиль гетьманського уні-
версалу. У листі Маркевича пойменовано «генеральним
обозним», Я. де Бальмена – «військовий ієсаул Яків
Дибайло», а німецьке походження і звання генерал-
майора І. Корбе у листі обіграно як «полковник компа-
нійський – Корба». Сам В. Закревський у листі імену-
вався «Генеральний старшина Вихтор Мочеморденко».
Лист пропонував Маркевичу негайно прибути в «Без-
бухівку» (Вейсбахівку, тепер с. Білорічиця Прилуцького
району Чернігівської області) [9, 221,523]. Маркевич того
ж дня віршем відповів на цей лист, звертаючись саме до
«гетьмана» Тараса: «Не дуже гетьмануй,// А більше
кабануй, // Мій навіжений чоловіче (…) // Горілочку
лигай, // Да салом заїдай, // Да як нап’єшся – спать
ложися» [10, 17].

У такому ж стилі було написано й віршоване
«посланіє» поета В. Забіли до Т. Шевченка, коли той у
лютому 1844 р., повертаючись до Петербурга, поїхав,
не дочекавшись В. Забіли в Борзні: «Бодай тобі за сюю
штуку // Послали відьми отцю муку, // Послухай, зараз
іскажу: // Борщу, вареників, ковбас, литівки, // Сеньгі,
чахоні і скумбрійки, // З півгоду щоб не коштував. //
Щоб цілий день не пив горілки, // Не довелось щоб і
наливки // Хоч раз один ковтнуть насміх (…) // Отії щі щоб
їв ти руські! // Отії совуси хранцюзькі!!! // Що тільки в жи-
воті бурчать. // Лютую я на тебе дуже, // Тобі ж дак, може,
і байдуже, // Мене ж за серце зачепив!!!» [10, 17 – 18].

Шевченко став й співтворцем своєрідної міфології
товариства, про що свідчать два кумедно-драматичні
епізоди за його участю. Перший – історія, коли, роз’їж-
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джаючись від родичів, Марія, Софія і Віктор Закревські,
разом з Т. Шевченком та О. Афанасьєвим-Чужбинським
потрапили в хуртовину і Тарас у складній ситуації роз-
важав дам піснею та навіть зімпровізував вірш «Хурто-
вина» [2, 93 – 95]. Другий епізод ілюструє як «моче-
морди» допомогли у скрутному становищі своїй знайо-
мій, небагатій вдові-дворянці О. Шостці. Щоб покрити
розтрату «Шосточки», на її користь було влаштовано
лотерею, для чого розігрувався її портрет роботи Т. Шев-
ченка. Ідея портрета належала самому «всеп’яній-
шеству» В. Закревському, оскільки та мала характерну
смішну зовнішність [14, 83].

Деякі друзі Т. Шевченка не поділяли його «моче-
мордія» або цього оточення. Так, В. Рєпніна не сприй-
мала спосіб життя «мочемордів», про що вона писала
Т. Шевченку з докорами у серпні 1844 р.: «Ваше несча-
стье, что Вы связались с этими пустыми, полуобтесан-
ными людьми. (…) Нельзя ли понять изречение: «вино
веселит сердце человеческое» в духовном смысле?» [10,
26]. У листі від 2 травня 1846 р. до М. Костомарова
П. Куліш непокоївся з приводу відносин Т. Шевченка з
«мочемордами»: «Уведомите меня ради Бога о Шевчен-
ке. Неужели он в самом деле навеки умочил морду?»
[8, 143]. Остання, мабуть, згадка у епістолярії про прина-
лежність Т. Шевченка до «мочеморд» міститься у листі
студента Петербурзького університету П. Сердюкова від
22 лютого 1847 р. все тому ж П. Кулішу: «Шевченко –
его милость у Вас венця держав и так то, мабудь винця
дмухнув... На те ж то він Мочеморда!» [8, 160].

Та все-таки «Товариство мочемордія» благотворно
вплинуло на формування Т. Шевченка. За оцінкою
М. Драгоманова, «Шевченко наслухавсь вільних,
сміливих, європейських думок од таких людей далеко
більш, ніж од своїх університетських київських
приятелів…» [3, 352 – 353].

У творчості Т. Шевченка є відгомони і суто «моче-
мордівських» тем. До них належить класичний вірш,
який поет написав вуглем на стіні в шинку уже 1847 р.:
«Вип’єш першу – стрепенешся, // Вип’єш другу –
схаменешся, // Вип’єш третю – в очах сяє, // Думка
думку поганяє» [12, 408,762]. Цей чотиривірш наштовхує
на здогад, що алкоголь був потрібен Т. Шевченку для
творчості. Завдяки «мочемордію» поет досягав змінених
станів свідомості і вгамовував біль свого вразливого
сприйняття дійсності [1, 16]. Згадки про «мочемордів»
містить і вірш «Г. З.» («Немає гірше, як в неволі»), при-
свячений дружині «мочеморди» П. Закревського Ганні,
в яку був закоханий Т. Шевченко: «Чи збираються ще й
досі // Веселії гості // Погуляти у старої, // Погуляти про-
сто, // По-давньому, по-старому, // Од світу до світу?»
[13, 98 – 99, 608 – 610].

Вважаємо, застосований у статті підхід не вичерпа-
ним. Розгляд теми може бути продовжений, зокрема за
рахунок дослідження життя інших «мочеморд».
Плідним має бути просопографічний аналіз членів
«Товариства мочемордія», їх своєрідний груповий
портрет. Нові результати може дати й порівняльно-
типологічне (компаративістське) дослідження творчості
представників цього товариства.
___________________
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Однією із важливих сторін життя Сергія Андрійо-
вича Подолинського була його громадська діяльність.
Причому він не відносився до конкретної суспільно-
політичної течії та завжди залишав за собою свободу
вибору організацій, які б найповніше задовольняли
його громадську позицію. Водночас постать цього
українського вченого-новатора, мислителя, громадсько-
політичного діяча майже невідома широкому загалу,
хоча праці С. Подолинського цінувалися вже сучасни-
ками, зокрема видатними представниками культури та
науки, як України (І. Франко, М. Драгоманов, В. Вер-
надський, М. Грушевський), так і світу (І. Пригожин,
І. Стенгерс, Л. Ларуш, Г. Одум та ін.).

У радянський час його доробок аналізували такі іс-
торики, як Л. Корнійчук, І. Мешко [1], С.Злупко [2], Л. Па-
щук [3] та ін. Сьогодні наукову спадщину С. Подолинсь-
кого продовжують досліджувати Р. Сербин [4], В. Чесно-
ков [5] та ін. Однак і надалі залишається актуальним
всебічне осмислення цієї видатної постаті, адже історики
й досі не презентували повної біографії та не осягнули
всю наукову спадщину Сергія Андрійовича.

У 1867 р. С. Подолинський вступив до Київського
університету, який був не лише освітнім центром, а й
осередком суспільно-політичного життя. Сам він пізні-
ше писав: «Ніде, принаймні в Росії, не цікавляться так
політикою, як в університетах» [2, 92]. При цьому, Сергій
Андрійович завжди вдало поєднував навчання й громад-
ську діяльність. Значний вплив на формування світогляду
юного студента мав М. Зібер – видатний економіст і со-
ціолог зі швейцарсько-українського роду, член Київської
Громади, що гуртувала передове українство, професор
політичної економії в Київському університеті. Саме він
познайомив Подолинського з керівником Київської
громади – М. Драгомановим [6, 237].

У грудні 1871 р. С. Подолинський разом із М. Зібе-
ром та М. Драгомановим очолили редакцію газети
«Київський телеграф» – друкований орган Громади. Як
зазначає М. Пшеничний, «смілим вторгненням у життя,
демократичним підходом до наболілих місцевих тем»
вони здобули велику популярність по всій Україні, а у
книгарнях Києва навіть почали продаватися їх фото-
картки [7, 201]. Проте, така популярність стала скоріше
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загрозою для журналістів, адже царський уряд після де-
якого послаблення почав контрнаступ у сфері суспіль-
ного життя та переслідував будь-які прояви вільнодумства.

Після закінчення університету, в 1871 р. С. Подо-
линський та М. Зібер виїхали за кордон. Вони побували
у Львові, де зустрічалися із М. Бучинським, а звідти
поїхали до Відня, де познайомилися із товариством гали-
чан «Січ». Як результат, С. Подолинський мав змогу
порівняти соціальні та національні проблеми українців
Російської імперії та Австро-Угорщини [8, 319]. Крім
цього, Сергій Андрійович продовжив навчання в універ-
ситетах Західної Європи. Навіть обраний фах відповідав
громадській позиції вченого. Так, на початку 1870-х рр.
більшість студентської молоді з Росії, що перебувала в
Цюріху, здобувала освіту за спеціальностями сільського
вчителя та лікаря для підготовки майбутнього «походу
в народ». У Цюріху була організована російська бібліо-
тека, на базі якої гуртувалися прогресивно налаштовані
студенти [5, 86]. У Швейцарії він мав змогу спілкуватися
з російськими та українськими емігрантами-револю-
ціонерами. Особливо зблизився із П. Лавровим та Г. Ло-
патіним. У серпні 1872 р. на лондонській квартирі Ф. Енгельса
С. Подолинський познайомився з К. Марксом [7, 201].

Теорія останнього мала значний вплив на суспільне
життя ХІХ ст. В програмному документі «Маніфест
Комуністичної партії» було репрезентовано нове світо-
розуміння, яке безпосередньо стосувалося соціального
життя. Поширення ідеології марксизму в Україні від-
бувалося в умовах розчарування частини народників у
ставці на революційний потенціал селянства. Марксизм
певною мірою продовжував ідеї народницького со-
ціалізму та традиційну тактику народників. Справедли-
вість, рівність, свобода лежали не тільки в основі марк-
систського ідеалу, а й були базовими цінностями селян-
ського общинного соціалізму. Спільними були й форми
та методи досягнення поставленої мети – народна
революція, тільки марксизм робив ставку на пролетаріат,
а народництво – на селянство.

За ініціативою С. Подолинського, 1873 р. у Цюріху
були проведені збори, присвячені пам’яті Т. Шевченка,
на яких він виступив з промовою. Зокрема у праці
«Нігілізм в Росії» він так характеризував Кобзаря:
«Шевченко … в силу свого походження і умов життя
мав всі необхідні передумови для того, щоб стати поетом
народним, демократичним і соціалістичним. І він їх
широко використав. Шевченко єдиний великий поет
України, і саме він відтворив той демократичний і
незалежний рух у тій країні, проти якого російський уряд
бореться такими крайніми заходами. Шевченко має
вирішальний вплив на український рух. Не знайдеться
ні одного щирого українського патріота, навіть серед
найконсервативніших за своїм становищем і симпа-
тіями, який не визнав би демократії, і з цього погляду
демократичний характер українського народу був
поставлений Шевченком поза сумнівом» [9, 159].

На 1874 – 1875 рр. припав пік так званого «ходіння в
народ» на теренах Російської імперії. Справа в тому, що
царський уряд, знаючи про прогресивні настрої молоді,
яка навчалася у Цюріху, видав указ, за яким зобов’язав
студентів повернутися на батьківщину, з метою припи-
нення поширення революційних ідеалів. Внаслідок
цього, революційно налаштована молодь розпочала
просвітницько-пропагандистську кампанію серед
населення. До походу приєднався і С. Подолинський. У
своєму рідному с. Ярославці він заснував школу, яка
одночасно була й лікарнею. Вдень Сергій Андрійович
приймав хворих з усього повіту, а ввечері вчителював.
Школа-лікарня була відкрита без дозволу властей, але за
свідченням аноніму, «йому подібні штуки сходять з рук:

аристократичні зв’язки і йому одному властивий такт
помагають в даному випадку. Безперечно нікому іншо-
му це не обійшлось би даром» [1, 47]. Дійсно, «похід в на-
род» закінчився невдало та обернувся для багатьох арештами.

В Україні С. Подолинський не обмежився лише
справами школи. Одночасно він намагався налагодити
співпрацю з українськими революційними та лібераль-
ними колами, з метою організації національної соціаль-
но-демократичної партії. Він переховує та поширює
нелегальну літературу (зокрема журнал «Вперед!» П. Лав-
рова). Крім цього, вчений вливається в роботу Київської
громади, зусиллями діячів якої було відкрито Південно-
Західний відділ імператорського Російського Географіч-
ного товариства. Він став легальним науковим осеред-
ком, який розгорнув інтенсивні дослідження в галузі
українознавства та науково обґрунтував національну
самобутність українського історичного та культурного
процесу. В товаристві активно працювали В.Антонович,
М. Драгоманов, І.Лучинський, О.Кістяківський, М. Зі-
бер, П. Чубинський, Ф. Вовк, М. Старицький, М. Ли-
сенко та С. Подолинський [10, 66]. На цьому етапі він
стає прихильником українського націоналістичного
руху, а його позиція була відповіддю на численні утиски
царського уряду в сфері національної політики.

1876 р. став поворотним у житті вченого, оскільки
царат розпочав активний наступ на українство: були
закриті Південно-Західний відділ Географічного това-
риства та газету «Київський телеграф», в яких С. Подо-
линський працював. Внаслідок Емського указу того ж
року більшість національно свідомих діячів культури та
науки України змушені були емігрувати за кордон, у
тому числі й Сергій Андрійович, який виїхав на постійне
місце проживання до Франції.

На початку 1878 р. С. Подолинський відходить від
марксистської концепції щодо класової боротьби як ру-
шійної сили соціального розвитку, а натомість відстоює
переконання, що для утвердження соціалістичної сві-
домості потрібно декілька поколінь розвитку думки і
якщо перемога соціалізму вимагає смерті декількох
сотень людей, то краще почекати і готувати перемогу
соціалізму мирним шляхом. Рушієм прогресу людства
стане не боротьба класів, а творча діяльність людей, яка
спрямована на накопичення перетвореної сонячної
енергії для задоволення потреб соціуму. Для процесу
створення характерні співпраця, солідарність, коопе-
рація та взаємодопомога, а не революційна боротьба.
На думку В. Чеснокова, це нове природниче наукове
обґрунтування майбутнього соціалістичного суспільст-
ва і стало однією із причин замовчування праць С. По-
долинського у радянський час [5, 89].

Одним із найважливіших завдань, яке ставив перед
собою С. Подолинський ще під час проживання на бать-
ківщині, було видавництво українського революційного
журналу. Однак лише у 1880 р. був виданий перший
номер часопису «Громада» у Женеві, який упорядкува-
ли М. Драгоманов, С. Подолинський та М. Павлик. У
цьому номері була вміщена програма «Громади» автор-
ства С. Подолинського, яка відображала прагнення
українських громадських діячів у політичній, економіч-
ній та культурній сферах. Потрібно зазначити, що про-
грама часопису була опублікована французькою мовою
у ІІІ томі «Історії соціалізму» та англійською в США в
«Анналах Української вільної академії наук» [11, 14]. На
жаль, суперечності у поглядах між Драгомановим і По-
долинським, що мали місце ще до прийняття програми
«Громади», не могли не призвести до розриву між ними.

На кінець 1881 р. С. Подолинський залишився
наодинці в ідейно-політичному вимірі: він розійшовся
з П. Лавровим і М. Драгомановим, засуджував вирод-
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ження народництва в лібералізм, відкидав тактику
індивідуального терору. Не виправдало його надій і
вбивство Олександра ІІ. Тим не менш, Сергій Андрійо-
вич продовжував шукати шляхи вирішення соціальних
проблем своєї батьківщини. Таким чином, С. Подолин-
ський займав важливе місце у суспільно-політичному
житті України другої половини ХІХ ст.
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Кінець ХІХ ст. подарував Україні майбутнього
письменника, громадсько-політичного діяча та публі-
циста – Володимира Винниченка. Його розумові здіб-
ності, прагнення до навчання та самонавчання стали
підґрунтям формування, без перебільшень, великої в
історії національно-державного відродження та культу-
ри України особистості. Вагому роль в еволюції світо-
гляду відіграла Єлисаветградська класична чоловіча
гімназія, яка стала справжнім випробуванням для
українського духу В. Винниченка.

У сучасній українській історіографії роки навчання
в Єлисаветградській гімназії В. Винниченка розгляда-
ються в контексті проблем біографічного дослідження
у працях істориків В. Солдатенка, С. Кульчицького [1],
привертала увагу літературних фахівців В. Панченка [2],
Г. Костюка [3], котрі працювали над осягненням літера-
турного таланту письменника. Традиційними стали те-
матичні Всеукраїнські конференції, присвячені постаті
В. Винниченка, які проводилися на його малій батьків-
щині [4]. Однак, серед численних праць та публікацій
немає наукових розвідок, у яких би окремо аналізувалися
роки навчання та формування світогляду В. Винниченка
в Єлисаветградській гімназії.

Прагнучи усунути цю «білу пляму», метою статті
є зосередження уваги на дослідженні років навчання та
формування світогляду В. Винниченка в Єлисаветградсь-
кій гімназії через призму аналізу архівних матеріалів:
«Протоколи засідання Педагогічної ради Єлисаветград-
ської гімназії 1891 – 1897 рр.» [5 – 8] та спогадів родичів
і друзів, у тому числі Л. Винниченко, Р. Винниченко,
Ю. Тищенка [12].

Володимир у дитинстві завжди вирізнявся з-поміж
однолітків, мав гарну пам’ять, значні здібності та
прагнення до навчання, любов до волі та руху,

незалежність у своїх вчинках і рішеннях. У своїх спогадах
Розалія Винниченко згадувала розповідь свекрухи Євдо-
кії Онуфріївни про дитячі літа свого сина: «Володимир
грався з дітьми сусідів і тримав їх трохи в терорі, бо був
дуже сильний для свого віку й волевий, упертий! …коли
хтось з дітей вертався з чимсь їстівним, …вимагав дани-
ни. …І це не від жадності до ласощів, але для того, щоб
показати свою силу, владність» [10, 15]. Така неоднознач-
на вдача Володимира була притаманна і в навчанні.

У сім років Володимира віддали до народної школи.
У брошурі його багатолітнього товариша й друга Юрія
Тищенка «Хто такий Винниченко?», читаємо: «На його
здібності до вчення звернула увагу вчителька народної
школи і порадила батькам не лишати хлопця без дальшої
освіти, а отдати його до науки в якусь середню школу»
[12, 12]. Батьки Володимира, не дивлячись на те, що це
вимагало великих матеріальних зусиль, вирішили
віддати сина до Єлисаветградської класичної чоловічої
гімназії [11, 9].

Спочатку Володимира не приймали в гімназію
через ряд соціальних причин. І тільки директор почат-
кової школи, у якій навчався В. Винниченко, переконав
керівництво Єлисаветградської класичної чоловічої
гімназії, що ця дитина надзвичайно здібна до навчання
[9, 6]. У 1890 р. 10-річний В. Винниченко все ж таки,
незважаючи на матеріальні та соціальні труднощі, стає
учнем Єлисаветградської гімназії.

На той час Єлисаветградська класична чоловіча
гімназія була одним із кращих освітніх осередків краю.
Оскільки класична освіта в ті часи мала переважно
гуманітарне спрямування, В. Винниченко, разом з
іншими учнями, вивчав закон Божий, латину, російську,
грецьку, німецьку та французьку мови, історію,
філософію, географію, математику, фізику, логіку, кос-
мографію. Викладання предметів велося винятково ро-
сійською мовою. Носіння гімназійної форми було обо-
в’язковим, вимоги до учнів були суворими. До послуг
гімназистів була прекрасна бібліотека з творами антич-
них авторів, світової художньої літератури [5, 20 – 35].

У Єлисаветградській класичній чоловічій гімназії
навчались переважно вихідці із заможних верств
населення [2, 14]. Тому перший серйозний крок у житті
В. Винниченка (вступ до гімназії) не обійшовся без про-
блем. Перший рік навчання був психологічно складним.
Селянський син, ввійшовши в коло аристократів і бага-
тіїв, завдяки своїм розумовим здібностям, став предме-
том насмішок з боку учнів, батьки яких стояли набагато
вище за соціальним статусом [11, 9]. Зневага до українсь-
кого, презирство до мужицького викликали в нього
напівхлоп’ячий протест [9, 6]. Тому були бійки з учнями
і розбивання шибок, очевидно, на ґрунті національних
взаємовідносин. Мати Володимира про цей аспект
зазначала: «В гімназії вперше виявилось для дитини те,
що вона є «хохля», …що вона належить до нижчої
категорії людей» [10, 15].

Очевидно, саме у таких умовах пройшов перший
екзамен світогляду юнака, принаймні так стверджують
спогади родичів В. Винниченка. Проте, документальних
підтверджень протистояння Володимира з учнями в
архівах немає, можливо, через відсутність кондуїтного
листа, який би зміг пролити світло на цю проблему та
документів за навчання 1890 – 1891 та 1898 – 1899 рр.
Аналіз протоколів засідань Педагогічної ради 1891 –
1897 рр. показав, що Володимир за поведінку в гімназії
мав переважно «4» і «5», що аж ніяк не говорить про
його відкрите протистояння з учнями та вчителями [5,
28 – 29; 6, 68; 7, 3 – 4].

Ю. Тищенко, швидше за все, не перебільшує, заува-
жуючи, що роки навчання в гімназії були для В. Винни-
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ченка протистоянням з учителями. Юнак мав незалежну
вдачу, гостро реагував на несправедливості життя й не
бажав коритися інструкціям, тому часто сидів у гімна-
зичному карцері [11, 9]. «Вже тоді, – розповідав Ю. Ти-
щенко, – в його думках зародилося питання: чому се
так, що мова, якою говорять його батьки й більшість
людей, забороняється та висміюється?» [12, 7]. Усвідом-
лення свого становища викликало в нього протест та
дієву реакцію. Протести проти соціальної та націона-
льної нерівності заклали основи характеру В. Винничен-
ка – борця на все його життя [11, 9].

Спочатку протест проти порядків та русифікаторсь-
кої політики керівництва Єлисаветградської гімназії у
Володимира виявився в дитячих формах: він перестав
добре вчитися. На насмішки панських дітей Володимир
відповідав відкритою демонстрацією свого мужицького
походження, спілкуванням з учнями та вчителями
винятково українською мовою, не цурався застосовува-
ти і фізичну силу: «В гімназії бешкетував, курив. Виявляв
неабияку сміливість, на екзамен одягав український
одяг… За це його не любили» – згадувала його племін-
ниця Любов Винниченко [9, 6]. Іноді як елемент протесту
застосовував бойкот до навчання, внаслідок чого
залишався двічі на повторний рік навчання в 2 та 5
класах [5, 85 – 86; 8, 53].

За час навчання в гімназії, Володимир почав
задумуватися над нерівністю людей, що світ поділений
на бідних і багатих, на тих, що говорять «панською мо-
вою» й тих, з мови яких глузують. Саме тоді В. Винничен-
ко усвідомив цинічність заборони материнської мови [11, 9].

Бачачи марність свого одноосібного протистояння,
Володимир організовує гурток, мета якого – захист прав
гімназистів, а ширше – всіх скривджених. Ю. Тищенко
писав про цю подію так: «Почалися роки завзятої боро-
тьби за свої права з учительством. …В. Винниченко з
кращими товаришами по гімназії… закладає гурток,
який починає боротьбу за людські права свої, як і уч-
нів…» [12, 7 – 8]. Сутність конфлікту, незважаючи на
певну заангажованість, Ю. Тищенко передав точно: були
і кпини з боку вчителів та заможних ровесників, були й
різні реакції Володимира на них, що виявлялися в
екстравагантних формах.

Можна вважати, що це була перша школа боротьби,
в результаті якої формувався світогляд В. Винниченка,
викристалізувалася головна мета його життя. Мати
Володимира зазначила суттєву річ: через те, що він схоп-
лював з надзвичайною швидкістю всі процеси й закони
життя, вже дуже рано авторитет батьків загубив своє
значення, дитина почала виробляти свій власний кодекс
моралі, свої власні закони життя та поведінки [10, 15].

У старших класах Єлисаветградської гімназії Воло-
димир захопився вивченням творчості Т. Шевченка,
І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного. Читаючи
«Кобзар», Володимир очевидно розумів, що в житті
панує національна і соціальна несправедливість. Пове-
дінка та діяльність Володимира в Єлисаветградській
гімназії перепліталися з головними позиціями світогляду
Т. Шевченка: боротьба за волю радикальними метода-
ми, визволення від національного гніту – складова
боротьби за соціальні права. Випробування на стійкість
поглядів у гімназії, а також середовище російської куль-
тури в Єлисаветграді, сформували у свідомості Володи-
мира Винниченка колоритне поєднання національних
та соціальних поглядів.

Конфлікт В. Винниченка з педагогами і керівництвом
гімназії дійшов кульмінації у 7-му класі. Гімназичне
начальство випхнуло Володимира з навчального закладу.
Щоб не роздмухувати скандалу, його не виключили з
відповідними формулюваннями, а просто звільнили з

довідкою про закінчення семи класів у липні 1899 р. [3,
31]. «Одягненний в просту селянську одежду… іде він
од села до села… до справжнього людського життя, –
писав Ю. Тищенко, – І літо подорожі дає йому стільки
знань людського життя, скільки не могла дати за сім чи
вісім років гімназія» [12, 8].

Однорічна мандрівка Україною не похитнула
бажання В. Винниченка вчитись. Відсутність свідоцтва
не дозволяла йому вступити до університету, тому він
екстерном складає іспити – не в Єлисаветграді, а в
Златополі, у Златопільській гімназії (10 червня 1900 р.).
Сучасники, свідки екзамену В. Винниченка, розповіда-
ли, що поява в гімназії в селянському одязі шокувала,
його українська мова – обурювала, а ґрунтовно
вичерпні відповіді – дивували [12, 8 – 9]. Блискуче
склавши іспит, він їде до Києва і вступає на юридичний
факультет Київського університету Святого Володимира.

Таким чином, критичний аналіз, залучених до
вивчення джерел, дає змогу зробити певні висновки.
Навчання В. Винниченка в Єлисаветградській гімназії
стало певним випробуванням для українського духу та
світоглядних позицій на шляху формування майбут-
нього громадсько-політичного діяча. Тогочасні поряд-
ки, атмосфера, русифікаторство в гімназії стали каталіза-
торами, які сформували у В. Винниченка власний кодекс
моралі та принципів – поєднання національних та соціа-
льних поглядів. У свою чергу протести проти соціальної
та національної нерівності в Єлисаветградській гімназії
заклали основи його протиборства на все життя.
___________________
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Одним із видатних представників православного
духовенства ХІХ ст., який залишив помітний слід в історії
церкви, був архієпископ Димитрій (Муретов) (1811 –
1883 рр.). Він зарекомендував себе талановитим
науковцем, блискучим проповідником, добрим і чуйним
пастирем. Його багата релігійна спадщина відображає
актуальні проблеми життя православної церкви. Не



   95Àíòðîïîëîã³÷íèé âèì³ð ³ñòîð³¿

зважаючи на вагомий внесок Димитрія в розвиток науки
та релігії, його діяльність належним чином ще не вив-
чена. Впродовж значного періоду часу історіографія
проблеми була представлена лише роботами церковних
істориків ХІХ ст., які розглядали діяльність провідних
архієпископів Півдня України. В контексті дослідження
зазначеної теми варто відзначити праці С. Петровського,
Ф. Тітова та М. Ястребова, які дають можливість реконст-
руювати деякі етапи життєдіяльності Димитрія (Муретова).

В українській історіографії лише з кінця ХХ ст.
почали з’являтися праці дослідників, присвячені історії
церкви в Південній Україні, де розглядаються окремі
напрями діяльності православного духовенства. Серед
них провідне місце посідають роботи І. Лимана та
О. Тригуба. Розглядаючи розвиток православної церкви
південного регіону в ХІХ ст., автори звертають увагу й
на деякі аспекти діяльності Димитрія (Муретова) в той
період, коли він займав архієрейську кафедру в Одесі.
Відсутність спеціального монографічного видання
свідчить про недостатню розробку теми, що зумовлює
її актуальність. Мета статті полягає в дослідженні нау-
кової та церковно-релігійної діяльності Димитрія (Муре-
това). Для цього розглядаються основні напрями науко-
вої діяльності архієпископа та його внесок у розвиток
православ’я.

Народився Климент Іванович Муретов (майбутній
архієпископ Димитрій) 1811 р. у Рязанській губернії, в
сім’ї дячка. Навчався спочатку в Рязанській духовній
семінарії, а потім – Київській духовній академії (КДА), з
якою пов’язаний початок його наукової діяльності. На
останньому курсі він прийняв чернецтво з ім’ям Димит-
рій і після успішного завершення навчання (1835 р.) із
ступенем магістра богослов’я залишився працювати в
академії. Його магістерська дисертація “Пути Промысла
Божия в спасении грешников” показала природний
талант автора, благочестя і високий рівень освіченості.
Згодом Димитрій був призначений професором на
кафедру Богослов’я і повністю заглибився в науку.
Працюючи в бібліотеці, він значно поповнив свій і без
того значний запас богословських і історичних знань,
завдяки яким, повністю змінив викладання богослов-
ських наук, взявши на озброєння новий – історичний
метод. Димитрій залишив глибокий слід у розвитку
богословської науки, звільнивши її від застарілої
схоластики. Створена ним нова система богослов’я була
настільки вдалою, що була відразу схвально прийнята
духовенством [1, 18].

У 1840 р. Димитрій став ректором Київської духов-
ної академії, яку очолював впродовж наступних десяти
років. Такому швидкому кар’єрному росту він завдячу-
вав своєму таланту, великій працелюбності та відданості
обраній справі. Він був учнем, духовним сином Іно-
кентія (Борисова) і достойним його спадкоємцем на по-
саді ректора. На думку професора Ф. Тітова, Димитрій
не мав такої сили уяви, витонченої простоти мови і
прекрасної дикції, але перевершував свого вчителя
глибиною думки, твердими знаннями, виваженістю і
точністю викладання своїх лекцій з богослов’я. Блиск
таланту і сміливість поглядів Інокентія давали привід для
нерозуміння, в той час як лекції його спадкоємця ніколи
не викликали ніяких пересудів [2, 236]. Вони вражали
студентів своєю досконалістю, до того ж читав їх Ди-
митрій не звертаючись до записів, з точністю наводячи
при цьому безліч посилань, цитат і цифр [3, 783 – 784].

Професор КДА В. Певницький підкреслював, що
Димитрій за час роботи в академії виховав декілька
поколінь достойних служителів церкви, кожен із яких
зберіг у своєму серці благоговіння перед його гострим
розумом, енциклопедичною вченістю, міцною вірою

та несказанною добротою. Димитрій відрізнявся не лише
надзвичайною освіченістю, рідкісною чуйністю та добро-
тою серця, але й винятковою простотою під час спілкуван-
ня з учнями, підлеглими та звичайними людьми [4, 2].

Будучи авторитетним ученим, визнаним світилом
богословської науки, Димитрій, в силу своєї надзвичай-
ної скромності, не залишив ні опублікованих наукових
праць, ні навіть тексту власних лекції. Проте, він відіграв
неабияку роль у формуванні світогляду багатьох тала-
новитих учнів, в тому числі й Макарія (Булгакова), який
в подальшому став Московським митрополитом. Саме
з цим вихованцем Димитрія була пов’язана неприємна
історія. Йому дорікали, що робота “Введення в курс
богословських наук”, яка принесла ступінь доктора
богослов’я, є лише передрукованими лекціями Димит-
рія. Хоча автор не згадував ім’я свого вчителя, той,
будучи людиною надзвичайно скромною, ніколи не
висловлював претензій з цього приводу. Професор Ф. Ті-
тов навіть висловив версію, що Димитрій уже готував
свої лекції до друку, коли отримав від Макарія опубліко-
ваний ним твір із Догматичного Богослов’я. Після
уважного прочитання він спалив свої рукописи, щоб
вони не могли скомпрометувати його учня.

Щоб розвіяти всі чутки, професор КДА з догматич-
ного Богослов’ю М. Ястребов провів ретельне дослідже-
ння щодо порівняння рукописних академічних лекцій
Димитрія з твором Макарія з Догматичного Богослов’я
і довів, що між ними немає тієї ідентичності, про яку
говориться. Він прийшов до висновку, що всі розмови
про плагіат – безпідставні. Вони лише доводять глибокий
вплив богословських лекцій Димитрія на своїх учнів, в
тому числі й на Макарія [5, 237 – 238].

Димитрій зумів втілити в життя мрію Інокентія про
відкриття історичної кафедри в Академії. Відбулася ця
подія в 1841 р. Першим керівником кафедри російської
церковної історії був призначений тогорічний випуск-
ник КДА, ієромонах Макарій (Булгаков). В цей же час
на викладацьку роботу перейшли молоді випускники
Академії, яким судилося стати відомими київськими
істориками – І. Малишевський, що став наступником
о. Макарія на кафедрі історії російської церкви, Ф. Тер-
новський та Ф. Лебединцев. Саме в період ректорства
Димитрія розпочався новий етап розвитку історичної
науки в КДА, а історичні дослідження стали невід’ємною
частиною наукових розробок її представників [6, 27].

Сам же Димитрій ніколи не прагнув до популярнос-
ті та вченої слави, навіть свої заслуги перед академією
вважав не достатньо вагомими. Однак урядові нагороди
– орден св. Анни 2-го ступеня (1842 р.) та орден св. Во-
лодимира (1845 р.), які він отримав за керівництво КДА,
вказують на їх плідність та значимість.

Світогляд Димитрія найбільш повно можна досліди-
ти на основі його проповідей. Проповідувати він любив,
особливо на догматичні теми. Говорив він дуже просто,
але вмів виразити всю глибину і точність релігійних
споглядань. В богослов’ї він був насамперед філосо-
фом, що єднало його з Інокентієм (Борисовим). Г. Фло-
ровський вважає, що Димитрій не був істориком, хоча
і дотримувався історичного методу в викладенні догма-
тики. Своєю догматичною допитливістю, силою й послі-
довністю думки він нагадував йому Московського ми-
трополита Філарета (Дроздова), який був прихильником
“сердечного богослов’я” [7, 217].

Талант Димитрія як проповідника повною мірою
розкрився в період перебування на чолі Херсонської і
Одеської єпархії (1857 – 1874; 1882 – 1883 рр.), яку він
отримав у спадок від свого колишнього вчителя і настав-
ника Інокентія (Борисова). Проповіді архієпископа були
результатом його глибоких роздумів і переконань. В них
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було стільки світла, благодаті та правди, що вони вносили
мир в душі слухачів і приваблювали велику кількість
слухачів. Димитрій щиро співчував людям невіруючим,
вважаючи, що у них осліплені духовні очі, без чого
неможливо зрозуміти істину і побачити небесне світло.
Хто не хоче вірити, того нічим не переконаєш і можна
лише молити Бога, щоб він силою своєї благодаті дарував
такій людині прозріння. Тому він закликав віруючих
берегти власну віру, без якої людина може легко опусти-
тися до безчестя і назавжди втратити сумління і душу
[8, 71 – 72]. При цьому владика підкреслював, що невір’я
не можна вважати логічним наслідком прогресу
людського розуму і пояснити його розвитком науки.
Навпаки, віра є не лише початком, джерелом і кінцем
всякого знання, але й сама являється його втіленням [9,
275]. Якими б важливими і корисними не були б
придбані людським розумом знання, вони не повні й
слабкі, якщо не підтверджуються словом Божим. Без
світла Христової віри вони можуть бути навіть шкід-
ливими й, перетворившись на знаряддя людських
пристрастей, привести до загибелі [10, 67]. Тому, звер-
таючись до християн, архієпископ щиро бажав їм, щоб
Слово Боже було світлом для їх розуму та душ, головним
законом життя і діяльності [11, 242].

Сам же владика, як стверджували його сучасники,
мав чисту душу й був добрим і милосердним до усіх,
незалежно від віросповідання і соціального стану.
Одеський міський рабин С. Швабахер називав Димитрія
праведником й справжнім пастором, який щедро дару-
вав благословення не лише православним християнам,
але й євреям [12, 12]. Архієпископ відрізнявся віротерпи-
містю й закликав віруючих жити в мирі та злагоді з пред-
ставниками різних етносів і віросповідань. В дні єврей-
ського погрому 1871 р. він виступив із пастирським
закликом до православних жителів Одеси, в якому рі-
шуче засудив ініціаторів та учасників ганебного злочину
і закликав негайно припинити кровопролиття. Цей
розповсюджений містом текст проповіді зіграв виріша-
льну роль для припинення погрому. Про надзвичайно
високу оцінку пастирської діяльності владики свідчать і
виступи представників духовенства та громадськості
Одеси під час прощання з Димитрієм, який в 1874 р.
отримав призначення до Ярославля [13, 22 – 23].

Через свою скромність архієпископ неохоче давав
свої проповіді до друку й завжди відмовлявся від гоно-
рарів. Спочатку вони друкувалися в “Воскресном чте-
нии”, “Херсонских епархиальных ведомостях” і “Пра-
вославном обозрении”, а згодом увійшли до повного
зібрання проповідей архієпископа. Димитрію вдалося
реалізувати задум Інокентія (Борисова) щодо видання
“Херсонских епархиальных ведомостей” (ХЕВ), які
почали виходити в Одесі з 1860 р. ХЕВ сприяли не лише
вдосконаленню єпархіального управління, але й стали
цінним джерелом для вивчення історії православної
церкви на Півдні України.

Значну увагу архієпископ приділяв питанню освіти.
На початку 1860 р. він очолив спеціальний комітет, який
був створений за пропозицією обер-прокурора Синоду
для реформування духовної освіти. Димитрій вважав
суттєвими недоліками духовної школи недостатню
спрямованість освіти на посилення ревності духовенст-
ва до виконання своїх обов’язків, невирішеність
проблеми влаштування випускників, централізацію
фінансування навчальних закладів тощо. Владика вніс
ряд пропозицій, які б мали покращити систему освіти і
ліквідувати дисбаланс між кількістю випускників і
вакантних місць при парафіях. Проте, ці пропозиції так
і не були втілені в життя, а варіант реформи не набув
сили закону [14, 161 – 162].

Тому архієпископ зосередив свою увагу на питанні
вдосконалення освіти в Херсонській і Одеській єпархії.
Він часто відвідував навчальні заклади як духовні, так і
світські. Присутніх вражала його доброзичливість на іс-
питах. Він не лише вислуховував відповіді, але й пояс-
нював незрозуміле. Не лише учні, але й викладачі нерід-
ко з подивом вислуховували від владики такі думки, пог-
ляди та знання, які представляли відомий їм предмет зо-
всім в іншому, новому для них світлі [15, 20 – 21]. Особ-
ливо Димитрій опікувався розвитком духовної семінарії,
до якої завжди відносився з особливою любов’ю, що з
вдячністю відзначав її ректор М. Чемена. Він націлював
студентів на отримання високого рівня освіти і духов-
ності, виховання в собі терпіння, готовності до самопо-
жертви та служби для блага ближніх [16, 2 – 8].

Під час перебування на чолі Одеської кафедри
Димитрій продовжив свою наукову діяльність. 20
вересня 1857 р. його обрано дійсним членом Одеського
товариства історії та старожитностей (ОТІС), а в 1871 –
1875 рр. він виконував обов’язки його віце-президента
[17, 2]. Великий авторитет архієпископа, яким він
користувався серед світської та духовної інтелігенції,
приваблював до ОТІС любителів історії, які своїми
науковими дослідженнями та подарунками для музею
могли значною мірою прислужитися Товариству. Сам
архієпископ всіляко сприяв поповненню експонатів
музею, надсилаючи туди чимало цінних історичних
пам’яток. Навіть після переведення до Ярославської
єпархії (1874 р.) він продовжував підтримувати зв’язки з
Товариством, про що свідчить надісланий ним
подарунок – султанський фірман андріанопольському
митрополиту. В свою чергу члени ОТІС, на знак щирої
вдячності за активну співпрацю, прийняли рішення
визнати його своїм почесним членом [18, 2 – 3].

Таким чином, архієпископ Димитрій (Муретов)
зробив важливий внесок у розвиток науки. Реформи,
здійснені ним під час ректорства в Київській духовній
академії, сприяли вдосконаленню викладання богослов-
ських дисциплін. Йому вдалося відкрити кафедру ро-
сійської церковної історії, що дало можливість для активі-
зації історичних досліджень в Академії. Впродовж 1857
– 1883 рр. Димитрій активно співпрацював із Одеським
товариством історії і старожитностей, що вказує на нау-
ково-історичну складову частину його роботи.

Архієпископ уславився проповідницькою діяльніс-
тю, в основі якої були доброта, любов до людей, скром-
ність та високий рівень відповідальності. Його перебу-
вання на чолі Херсонської і Одеської єпархії позначилось
піднесенням православ’я та розвитком духовної освіти.
Духовна спадщина Димитрія являється невід’ємною
складовою загального доробку православної ієрархії
Півдня України. Перспектива подальших розвідок поля-
гає в дослідженні історичної діяльності православних
ієрархів південноукраїнських єпархій кінця ХVІІІ –
початку ХХ ст.
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ÒÀ ÑÓÑÏ²ËÜÍÎ-ÏÎË²ÒÈ×ÍÎ¯ ÄÓÌÊÈ
Â ÐÎÑ²ÉÑÜÊ²É ²ÌÏÅÐ²¯ ÑÒÎÑÎÂÍÎ

ÑÈÑÒÅÌÈ ÎÏÎÄÀÒÊÓÂÀÍÍß Ó
1880-õ ðð. – ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ ÕÕ ñò.

Головною рисою внутрішньоекономічного життя
Російської імперії у 1880-х рр. були протиріччя між
розвитком капіталістичних відносин на селі та політикою
царського уряду, спрямованою на захист інтересів вели-
ких землевласників. Пільги у системі оподаткування, на-
копичення недосплат змусили власті піти на реорганіза-
цію податкової системи та проголосити скасування „по-
датних станів”. Однак, як і більшість реформ, „дарованих
зверху”, ці заходи носили половинчастий характер і зне-
цінювали результати самих реформ. Разом із тим, незва-
жаючи на обмеженість, податкові реформи 1880-х рр.
можна розглядати як еволюцію фінансової політики
царату. Вони створили необхідне підґрунтя для фіскальних
перетворень 1890 – 1900-х рр.: запровадження нового пас-
портного законодавства та скасування кругової поруки.

Мета цієї статті – проаналізувати погляди тогочас-
них дослідників: економістів, податківців, державних
діячів, істориків, на податкові перетворення уряду Росій-
ської імперії 1880-х рр. – на початку ХХ ст. в українському
селі. Предмет – історико-економічні дослідження
податкових перетворень в українських губерніях
Російської імперії 1880-х рр. – на початку ХХ ст.

У соціально-економічній та суспільно-політичній
думці Російської імперії цього періоду значна увага при-
ділялася проблемам общинного землеволодіння та ре-
формуванню системи оподаткування. Так, М. Алєксєє-
нко, розмірковуючи над процесом та наслідкам перекла-
дання податків, зазначав, що т.зв. „перекладання” або
„пересування” дозволяє примусити споживача сплатити
необхідну суму. Дослідник наводив такий приклад пере-
кладання податків: „Хліб містить у видатках виробництва
поземельний податок, з яким і продається булочнику;
булочник додає до вартості хліба домовий та промисло-
вий податок; робітник сплачує в ціні за шматок хліба –

поземельний, домовий, промисловий і податок на
споживання хліба” [1]. Таким чином, перекладання по-
датків є безкінечним процесом, у результаті якого подат-
кова система потрапляє у замкнуте коло.

Система оподаткування в українському селі Росій-
ської імперії в окреслений період завжди перебувала у
тісному співвідношенні з державними потребами. Так,
тиск податкового тягаря суттєво зростав у періоди, коли
держава брала участь у війнах, зокрема під час росій-
сько-японської та Першої світової воєн.

Центральне місце у реформуванні податкової сис-
теми з 1881 р. посідала підготовка та реалізація скасуван-
ня подушного оподаткування. Історія безпосередньої
підготовки реформи зі скасування подушного податку
бере свій початок від діяльності комісії на чолі з мініст-
ром фінансів С. Грейгом. Результатом діяльності цієї
комісії була розробка проекту заміни подушного опо-
даткування трьома видами податків, якими повинні були
обкладатися всі соціальні стани:

1) прибуткового в розмірі 3% від прибутків від
грошових капіталів, торгівлі, промислів та особистої
праці – на 35 млн. руб.;

2) особистого – по 1 руб. з усіх осіб чоловічої статі
у віці від 18 до 55 років – на 16,5 млн. руб.;

3) присадибного – з садиб власників усіх суспільних
станів – на 18 млн. руб.

Присадибний податок в остаточному варіанті було
запропоновано замінити збільшенням ставки державно-
го поземельного податку та податку на нерухоме майно
в містах з 50% до 77%. Разом із тим, було збільшено не-
прямі податки, оскільки їхнє стягнення відбувалося при-
ховано і не викликало масового невдоволення. За ініці-
ативи С. Грейга, було підвищено низку непрямих подат-
ків, серед яких акциз на алкогольні напої, пиво та тютюн.

Однак, розроблені комісією С. Грейга пропозиції
запровадження нових податків на суму 70 млн. руб. (чим
можна було досягти зменшення селянських платежів
на 30 млн. руб.), не були втілені в життя. Насамперед у
Міністерстві фінансів поставили під сумнів можливість
запровадження прибуткового податку. Чиновники ві-
домства свою думку аргументували тим, що обчислен-
ня відсотків із прибутків різного роду діяльності та тор-
гівлі досить складно піддається перевірці та потребує
реорганізації органів місцевої податкової адміністрації.
У відповідь на це члени комісії С. Грейга підготували
проект зі створення податкових наглядачів.

Окрім цього, комісією було розроблено проект зни-
ження викупних платежів. Його поява умотивовувалася
тим, що без досягнення певної рівноваги у сплаті по-
датків різними категоріями селян розпочинати скасу-
вання подушного податку було неможливим. Отже,
пропозиції комісії С. Грейга були оцінені в урядових ко-
лах (у тому числі й професором М. Бунге) як ризиковані
та небезпечні для фінансового становища країни [2, 133].

Натомість М. Бунге у 1880 р. запропонував більш
помірковані заходи – скасувати соляний податок та зни-
зити рівень викупних платежів. Свої міркування він вис-
ловив у записці, адресованій Олександру ІІ. У ній він
зазначав, що „для рівномірного розподілення податків”
необхідно знизити обкладання селянства на 10 – 20%,
компенсуючи надходження до бюджету за рахунок під-
вищення оподаткування промисловості, яка в цей час
бурхливо розвивалася [3]. Саме такі заходи, на думку
М. Бунге, зможуть забезпечити стабільні надходження
до бюджету та суттєво зменшити недоїмку. У червні
1880 р. професор був запрошений імператором на по-
саду товариша міністра фінансів. Ще перебуваючи в
Києві, вчений виклав свої міркування стосовно прове-
дення податкової реформи в публікації „Заметки о нас-
тоящем положении нашей денежной системы и сред-
ства к её улучшению” [4]. М. Бунге обґрунтував необхід-
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ність проведення низки перетворень, які мали б переду-
вати корінній перебудові податкової системи Російської
імперії. Їхній зміст зводився до реалізації таких заходів:
1) перекладання подушного податку на інші джерела

прибутків;
2) скасування паспортної системи; доопрацювання мит-

ного тарифу;
3) переселення селян; прийняття нового положення про

працю ремісників, фабричного та робітничого населення;
4) внесення змін до торговельного законодавства, видан-

ня нового положення про акціонерні компанії тощо.
Ці заходи, на думку вченого-економіста, покликані

були здешевити виробництво, надати можливість скоро-
тити державні витрати та створити передумови для пере-
будови та покращення фінансової системи держави [5].

До призначення М. Бунге на посаду міністра фінан-
сів він був уже відомим, завдяки розробленому ним
курсу лекцій з фінансового права. Він викладав його як
в університеті, так і під час підготовки спадкоємців імпе-
раторської сім’ї – старшому сину Олександра ІІ (помер
у 1865 р.) та майбутньому імператору Миколі ІІ [6, 111].
Лекції професора М. Бунге цікаві для сучасного дослід-
ника не лише за своїм змістом, а ще й тому, що він їх чи-
тав особі, від економічних поглядів якої в майбутньому
залежала загальна спрямованість економічної політики
Російської імперії.

Основні положення своєї реформаторської програ-
ми М. Бунге виклав у „Записці Олександру ІІ 20 вересня
1880 р.”. У ній було сформульовано принципи рефор-
мування економічної та фінансової політики:
1) скорочення видатків на утримання державного апарату;
2) припинення друкування паперових грошей, скоро-

чення їхньої кількості до довоєнного рівня;
3) організоване переселення малоземельних та безземе-

льних селян на неосвоєні землі;
4) видання законів для стимулювання розвитку промис-

ловості та торгівлі;
5) упорядкування фінансування залізничного будівництва;
6) реформування податкової системи: скасування

подушного податку, соляного податку та паспортних
зборів, зниження викупних платежів [2, 119].

М. Бунге зазначав, що „обтяжливість платежів зумо-
влена передусім невідповідністю в багатьох місцевостях
з прибутковістю землі та з особистими заробітками се-
лян, внаслідок чого накопичуються недосплати – ознака
розбалансованості селянських господарств і виснаження
основного джерела отримання державних прибутків”
[3]. Отже, М. Бунге вважав за доцільне запровадити більш
справедливий розподіл податків, зменшити податкове
навантаження на селян, перенести частину податкового
тягаря на інші прошарки суспільства.

Пропозиції М. Бунге щодо поступового скасування
подушного податку отримали в урядових колах неодно-
значні оцінки. Так, державний секретар Є. Перетц у
своєму щоденнику 3 травня 1882 р. занотував: „Після
консультацій з О. Абазою та Д. Сольским М. Бунге вніс
в Державну Раду проект про поступове скасування по-
душного податку протягом кількох років. Об’єднаними
департаментами ця думка були прийнята „зі значним
співчуттям”. Тоді як в Загальних зборах Думи виникли
заперечення двоякого змісту: К. Побєдоносцев і М. Ман-
суров оскаржували необхідність скасування подушного
податку, С. Грейг виступав за скасування подушного
оподаткування не поступово, а однією реформою. Піс-
ля тривалих дискусій більшість членів Державної Ради
підтримала проект міністра фінансів. „Скасування по-
душного податку важливе не тільки в сенсі звільнення
найбіднішої частини населення від значного тягаря, але
й тому, що зі скасуванням подушного податку стануть
можливим скасування кругової поруки, яка є надзви-
чайно обтяжливою для селянства, а потім, можливо,

буде скасоване отримання ними паспортів для переходу
на інші місця” [2, 134].

Протистояння правлячих урядових кіл реформам,
запропонованим і проведеним М. Бунге, видається
логічним, оскільки вони не бажали втрачати свого панів-
ного становища як у політиці, так і фінансах. Однак, зва-
жаючи на тогочасні реалії фінансового, економічного і
політичного життя, реформи були вкрай необхідні, оскіль-
ки з податкової точки зору община, яка закріпила нерівно-
мірність податкового тягаря для селян, кругова порука
та відсутність права відмовитися від землі вкрай негатив-
но позначилися на економічному становищі селянства.

Для компенсації втрат бюджету М. Бунге передба-
чав збільшення державного поземельного податку, який
сплачували неподатні стани, збільшення податку на
міську нерухомість, встановлення податку на осіб віль-
них професій (адвокатів, лікарів, архітекторів, художників
тощо), збільшення податків на торгівельні та промислові
підприємства та грошові капітали [7].

Погляди на реформування податкової системи
М. Бунге після призначення його на посаду міністра фі-
нансів суттєво не змінилися. Як і раніше, він був при-
бічником поступового скасування подушного принци-
пу обкладання протягом кількох років. Разом із тим, по-
зиція нового очільника Міністерства фінансів стосовно
прибуткового податку відрізнялася від позиції його
попередника – С. Грейга. Так, М. Бунге вважав, що Ро-
сійська імперія має недостатній розвиток промисловості
для здійснення точного обрахування прибутковості про-
мислових підприємств. Враховуючи це, на думку міністра,
податкові перетворення необхідно було розпочинати з утво-
рення відповідних органів податкової адміністрації [2, 126].

М. Бунге в записці „Про фінансовий стан Росії” при-
бутковий податок розглядав як „джерело надходження,
до якого держава може звертатися у виняткових обстави-
нах”. Зокрема він (уже як міністр фінансів) зазначав:
„Бажано, щоб прибутковий податок слугував у нас не
постійним, а надзвичайним фінансовим ресурсом, не-
обхідним для внутрішніх реформ, особливо податкових,
для сплати військових видатків, як це має місце в Англії,
де прибутковий податок завжди зберігав це значення,
змінюючи свій розмір відповідно до потреб держави, зі
становищем промисловості, торгівлі, врожайності” [3].

Отже, на початок 1880-х рр. у Російській імперії на-
копичився ряд невирішених проблем оподаткування на-
селення, що пожвавило соціально-економічну та сус-
пільно-політичну думку в країні. Подальші зміни в сис-
темі оподаткування населення були, таким чином, ціл-
ком об’єктивними. Особливий внесок до теоретичної
розробки майбутніх реформ вніс передусім М. Бунге,
який відстоював ідеї поліпшення економічного стано-
вища селянських господарств через спрощення й полег-
шення для них податкового тягаря шляхом запроваджен-
ня перенесення частини податкового тягаря на інші
прошарки суспільства, збільшення державного поземель-
ного податку, податку на міську нерухомість, встановлен-
ня податку на осіб вільних професій. Ідеї реформування
податкової системи імперії логічно підводили й до думки
щодо створення відповідних органів податкової адміністрації.
___________________
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«ÀÐÒ²ËÜÍÈÉ ÁÀÒÜÊÎ» ÌÈÊÎËÀ
ËÅÂÈÒÑÜÊÈÉ – ÂÈÄÍÈÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊ

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ²ÍÒÅË²ÃÅÍÖ²¯
Ê²ÍÖß Õ²Õ – ÏÅÐØÎ¯ ÒÐÅÒÈÍÈ ÕÕ ñò.

У першій третині ХХ ст., у часи інтенсивного розвит-
ку в Україні кооперативного руху, коли кооперація охоп-
лювала і забезпечувала захист економічних інтересів
мільйонів людей, незаперечним авторитетом серед
широких кіл громадськості користувався Микола Васи-
льович Левитський – так званий “артільний батько”.
Його праці завдячує створення сотень кооперативних
організацій, популярність ідей кооперації в суспільстві,
залучення до кооперативної роботи інтелігенції.

Розвідки, присвячені діяльності відомого кооперати-
вного і громадського діяча Миколи Васильовича Левит-
ського, з’явилися ще за часів його життя. Вже перші кроки
громадсько-кооперативної роботи Левитського зумовили
широкий суспільний резонанс і покликали чималий потік
літератури про нього, серед якої були й досить докладні
праці [1 – 3]. У перших узагальнюючих наукових
монографіях з історії української кооперації, які побачили
світ у 1910 – 20-х рр., підкреслювалася велика роль М. Ле-
витського у розбудові кооперативного життя [4 – 5]. Тоді
ж у пресі виходили відповідного змісту статті [6 – 8].

У 1930 – 80-х рр. постать М. Левитського, очевидно
в силу тодішньої політичної ситуації, була призабута.
Щоправда, винятком із загальної тенденції стала ґрун-
товна стаття О. Кокоріної, що вийшла друком 1961 р. [9].
У сучасний період кооперативна робота М. Левитського
привертала увагу ряду дослідників [10 – 12], однак праці,
яка б докладно розкривала життя й діяльність, погляди
Миколи Васильовича, так і не створено. Навіть півтора-
столітній ювілей діяча у березні 2009 р., не став приводом
для посилення наукового інтересу до його постаті. І вза-
галі, ювілейна дата пройшла непомітною крізь клопоти
сучасної Української держави, для якої так багато у свій
час зробив “артільний батько” Левитський. Здається,
тільки в Черкасах на громадському рівні відбулися
заходи з відзначення його ювілею. У квітні 2009 р. у Нау-
ковому товаристві істориків-аграрників силами Секції
соціальної активності сільського населення було органі-
зовано урочисте засідання з нагоди 150-річчя з дня наро-
дження Миколи Васильовича Левитського [13]. Мета
цієї статті – акцентувати увагу науковців на постаті авто-
ритетного представника інтелігенції М. Левитського та
висвітлити невідомі раніше сторони його діяльності.

Ім’я М. Левитського стало добре відомим з 1890-х рр.,
коли внаслідок самовідданої праці в галузі кооперації
його почали називати “артільним батьком”. Кінець ХІХ
– початок ХХ ст. – період в історії кооперативного руху,
коли самовідданість, безкорисливість і наполегливість в
громадській роботі визначали повагу до кооператора
та його вплив на суспільство. Громадський рух за розви-
ток колективного господарювання потребував прикла-
дів справжньої самопожертви і самозречення на ко-
ристь кооперативної справи, беззастережної відданості
кооперативній ідеї, які яскраво демонстрував М. Ле-
витський. У 1890-х рр. він стрімко вийшов на арену
суспільного життя, організувавши в Херсонській губер-
нії більше сотні селянських землеробських артілей [7,
2]. Громадсько-кооперативна робота Левитського вик-
ликала великий резонанс в суспільстві. Про створені
ним артілі писали на сторінках періодичної преси, у
книжках економічної тематики, активно розпочалося
обговорення проблем колективного землеробства у

наукових колах. Оцінка його діяльності була далеко
неоднозначною. “Артільному батьку” часто доводилося
терпіти критичні зауваження щодо пропонованого ним
господарювання [11, 125 – 128]. Однак, організовані М. Ле-
витським артілі, стали широковідомими і з цього часу
авторитет його як кооперативного діяча раз і назавжди
дістав визнання і в Російській імперії, і за її межами.

Слідом за землеробськими артілями Левитський
взявся за організацію ремісничих і робітничих виробни-
чих кооперативів. Він активно поширював кооперативну
справу серед ремісників та робітників Одеси, Миколає-
ва, Києва та ін. міст. У 1895 – 1905 рр., за участю Миколи
Левитського в Російській імперії розпочали роботу 500
промислових товариств, з них 200 на території українсь-
ких губерній [14, 4зв.]. Організовані ним промислові
кооперативи часом виказували високу життєздатність.
Наприклад, Московська артіль шевців, створена 1902 р.,
успішно діяла й у 1920-х рр. [15, 5]. Єлисаветградська
столярна артіль, заснована Левитським, теж працювала
близько 20 років [16, 31].

В усі часи, починаючи від очевидців подій кінця
ХІХ ст. і закінчуючи сучасними істориками, Левитсь-
кому закидають проблему нежиттєздатності його арті-
лей. При цьому найбільше критики дісталось йому за
херсонські землеробські товариства, які швидко припи-
нили своє існування. Ця критика зумовлена, очевидно,
упередженістю щодо колективних форм господарюван-
ня, заангажованістю чи то приватнопідприємницькими
методами економічної діяльності, чи то можливостями дер-
жави у вирішенні соціально-економічних питань. Зреш-
тою, виявляється небажання розібратися в характері ар-
тільного землеробства херсонських селян кінця ХІХ ст.

По-перше, не всі артілі, організовані Левитським,
самоліквідувалися. На 1904 р., зі 125 землеробських
товариств, що виникли в 1890-х рр., 16 продовжували
працювати [17, 28 – 29]. По-друге, херсонські артілі,
незважаючи на швидкоплинність існування, значно
покращили матеріально-господарське становище селян.
У 1895 – 1898 рр. цінність майна членів 125 землеробсь-
ких товариств у грошовій формі зросла на 90 тис. руб.
Цей показник відображав принципові зрушення у
виробничому оснащенні кооперованих господарств
внаслідок артільної організації господарювання. Забез-
печеність членів артілей кіньми, волами та знаряддями
праці зростала втричі, посівні площі збільшились майже
вдвоє, а заборгованість за податками зменшилася в 5
разів [18, 7 – 8].

Критики діяльності М. Левитського часто наголошу-
ють на тому, що причиною зростання добробуту артіль-
ників стали випрошені “артільним батьком” кредити для
них. Саме заради одержання позики, селяни, начебто, і
вступали до артілей, а отримавши гроші, – відразу вихо-
дили з їхнього складу. Однак сума кредиту, яку виклопо-
тав для артілей у різних інстанцій М. Левитський, була
24 тис. руб. [8, 45], а вартість майна селян, за час пере-
бування в артілях, виросла на 90 тис. руб. Отже, дяку-
ючи саме артільному господарюванню, херсонські хлібо-
роби змогли приростити до свого майна 66 тис. руб.

Розпад багатьох артілей не є обов’язково свідченням
їхньої недієздатності. У багатьох випадках вони просто
виконали свою місію – підняли матеріально-господарсь-
ке забезпечення членів артілей до рівня, який створив
умови для самостійного ведення господарської діяльно-
сті селян-артільників. М. Левитський з цього приводу
зазначав: “... я ... сам дивлюсь на артілі, як на милицю
під час хвороби. ... Поки селяни не спроможні придбати
реманент і коней, хай беруть позику і об’єднуються в
артіль. Як тільки віддали позику і артільне господарство
налагодилося, хто їм заборонить поділити його між
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членами артілі і повести кожному своє господарство
окремо. Хай ділять! Артіль зробила свою справу і
милиця вже не потрібна” [3, 13 – 14].

Водночас М. Левитський у соціально-економіч-
ному поступі суспільства не відводив кооперації роль
допоміжну, не розглядав її як явище перехідне, тимчасо-
ве. Кооперування населення він бачив як невідворотний,
але в той же час складний, довготривалий, часом супе-
речливий процес. Труднощі артільного господарюван-
ня “артільний батько” пов’язував з тим, що “з усіх форм
кооперації трудова артіль сама складна форма, так як
вимагає постійного виховання громадськості та усвідом-
лення солідарності учасників” [19, 456].

Свої кооперативні погляди Левитський умів аргу-
ментовано обстоювати, доступно і переконливо доноси-
ти до різних категорій людей. “Артільний батько” був
неперевершеним промовцем. Усе його життя пройшло
в публічних виступах, які вміло мобілізували людей до
кооперативної діяльності. Ареал активної пропагандист-
ської та організаційної роботи М. Левитського охоплю-
вав Київ, Одесу, Миколаїв, Кам’янець, Житомир, Ніжин,
Варшаву, Санкт-Петербург, Москву, Воронеж, Вітебськ,
інші міста і села імперії. Публічні лекції “артільного ба-
тька” користувалися неабиякою популярністю. Наприк-
лад, у січні 1904 р. в Одесі виступ Левитського зібрав
близько 250 промислових робітників міста [20, 183 – 184].

Великим авторитетом користувався “артільний
батько” у середовищі студентської молоді. Чимало пред-
ставників інтелігенції під його впливом стали до лав орга-
нізаторів кооперативного руху. Серед них – відомий гро-
мадський діяч, історик В. Доманицький. Навчаючись у
Київському університеті, він відвідав лекцію Левитського,
прочитану у помешканні В. Антоновича, і з того часу
зацікавився питаннями кооперації. Слухачем лекцій Ле-
витського у студентські роки був і відомий кооператив-
ний і державний діяч Б. Мартос. Під впливом “артільно-
го батька” наприкінці 1890-х рр. пробував займатися
кооперативною роботою й В. Винниченко [16, 18 – 19].

М. Левитський був всесвітньо визнаним авторите-
том кооперативної справи. Він неодноразово представ-
ляв українську кооперацію на міжнародних форумах.
Зокрема, у 1896 р. був учасником Міжнародного коопе-
ративного конгресу у Франції, у 1898 р. – у Сербії, 1907 р.
– в Італії, 1909 – у Швейцарії й Австрії, 1910 – Німеччині
та Великій Британії [5, 92]. З багатьох країн він отримував
запрошення взяти участь в організації артілей. Зокрема,
у 1912 р. надійшов лист групи робітників-українців з
Канади, в якому, говорилося: “Ваша прославлена
робота за краще життя робітників відома всьому світу і
весь могутній клас всього світу Вас славить ... Ми далеко
на чужині згадали, що можемо прохати у Вас співчуття
та помочі, як у батька робочих” [4, 60].

“Артільний батько” відводив кооперації місію побу-
дови нового суспільного ладу – соціалізму, в умовах
якого пануватиме соціальна справедливість і гармонія,
висока мораль і матеріальне благополуччя. Серед ідео-
логів соціалістичної течії в Україні Микола Васильович
посідав одне з найпомітніших місць і його погляди
значною мірою визначали настрої в кооперативному
середовищі і, взагалі, суспільстві. Організація коопера-
тивного життя розглядалася ним як безпосереднє
творення соціалістичного ладу: „На кооперацію я завжди
дивився, дивлюсь і буду дивитись як на … діло … прак-
тичного соціалізму” [21, 1 – 3]. У той же час М. Левитсь-
кий першим висунув ідею про взаємопов’язаність
кооперації і національного розвитку. Починаючи з 1890-х рр.
він послідовно проводив ідею вирішення національного
питання шляхом розвитку кооперативного життя.

У самодіяльному характері кооперації М. Левитсь-
кий бачив об’єктивний зв’язок кооперативного руху з
національним. „Самодіяльність, – вказував він, – є
найкращою основою і культурно-економічного і націо-
нального відродження... У справі відродження українсь-
кого народу кооперація зможе грати велику ролю, допо-
магаючи народові вчитись самостійно ставати на свої
ноги … на грунті своїх найближчих економічних по-
треб”. При цьому, оскільки кооперація, з погляду „артіль-
ного батька”, є найефективнішою формою економічної
діяльності, то її розвиток здатний вивести економіку Ук-
раїни на найпрогресивніший шлях соціально-економіч-
ного поступу, познайомить з кращими досягненнями
цивілізації: „…У справі відродження українського на-
роду кооперація – це один з цінних елементів, які покла-
дені в основу дальшого розвою і відродження нашого
народу, допоможуть йому стати на добрий і певний
шлях всесвітніх, загальнолюдських ідей” [22, 12 – 13].

Позиція М. Левитського щодо ролі кооперативного
руху у розв’язанні національних проблем була широкові-
домою і суттєво впливала на настрої громадськості. На
це вказують спогади відомого політичного діяча Б. Мар-
тоса, який писав, що в процесі пошуків “досягнення
господарської незалежності” українських земель, певна
частина інтелігенції “висунула гасло: творити українську
буржуазію..., але більшість прислухалася до заклику
Миколи Левитського... шляхом кооперації підняти...
економічну силу та національну свідомість” [23, 223].

Доля “артільного батька” є свідченням того, як
багато здатна зробити для суспільства і здобути високий
авторитет у ньому інтелігентна людина, не обтяжена
ніякими посадами чи високим статусом в політичній і
соціально-економічній ієрархії. Певною мірою, можна
говорити про феномен Миколи Левитського. Він заслу-
говує подальшого дослідження і з’ясування тієї системи
соціальних зв’язків, що забезпечує вплив окремих
представників інтелігенції на своє соціальне середовище
та на суспільство в цілому. Це важливо як з точки зору
пізнання специфіки історичної дійсності першої третини
ХХ ст., так і розуміння механізмів взаємодії інтелектуаль-
ної еліти із соціумом.
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ÏÎÑÒÀÒÜ ² ÄÓÌÊÈ
ªÂÃÅÍÀ ×ÈÊÀËÅÍÊÀ Ó ÊÎÍÒÅÊÑÒ²
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÇÌÓ*

Євген Харлампійович Чикаленко належить до
провідних діячів українського руху останніх десятиліть
ХІХ – першої третини ХХ ст. Проте, ще залишається
досі не з’ясованою його суспільно-політична позиція,
місце, яке він посідав у розвитку власне української
політичної думки. Сучасні українські дослідники по
різному визначають сутність суспільно-політичних
поглядів та позиції Чикаленка. Так, Н. Миронець – як
“помірковану ліберальну позицію” [1, 26]. Г. Басара-
Теліщак вважає, що його впливова постать проглядалася
за тими політичними силами, які “виражали праві
ліберально-демократичні настрої” [2, 210]. Укладачі
підручника з політології (Харків, 2001 р.) відносять Чика-
ленка до національно-ліберальної течії українського виз-
вольного руху [3, 116]. С. Білокінь веде мову про мо-
нархіста Чикаленка, зауваживши при цьому, що, незва-
жаючи на певні видозміни та еволюцію “політичне мис-
лення Є. Чикаленка відзначається чіткістю й тверезістю”
[4, 90]. Зустрічаються навіть такі дослідники, хто зара-
ховує Євгена Харлампійовича до демократів чи до соціа-
лістів. Зокрема Ю. Бойко вважає, що Чикаленко “своєю
працею сприяв розвитку громадського руху в Україні
на демократичних засадах” [5, 10], при цьому він “зай-
мав послідовно демократичні позиції і керувався
виключно інтересами українського народу” [5, 13],
Н. Токар характеризує його визначним діячем “україн-
ського соціал-національного руху, який боровся за
демократичні права українського народу” [6, 44 – 45].

Проте, попри апріорне тлумачення світоглядних
настанов, дослідники так і не спромоглися на їх адекватне
визначення, тим більше переконливе пояснення.
Запропонована розвідка розрахована на бодай часткове
заповнення вказаної прогалини і пропонує поглянути
на постать і погляди Є. Чикаленка у контексті становлен-
ня й розвитку українського консерватизму модерного
часу. На нашу думку, саме до цього напряму він стояв
якнайближче світоглядно й інтелектуально.

Почнемо із самопрезентації нашого героя. Тут
можна однозначно констатувати, що себе Чикаленко

виразно відносив до т.зв. “старших українців”. Хоча у
сучасних дослідників є й інші варіанти його генераційної
ідентифікації. Так, В. Шевчук вважає, що за системою
своїх поглядів Чикаленко був ніби посередині між украї-
нофілами та українцями [7, 17]. Традиційно вважається,
що це старше покоління представників українського
національного руху другої половини ХІХ ст., на відміну
від молодого покоління межі століть, відрізнялося мен-
шою політизованістю, більшим зацікавленням суто
культурницькою діяльністю. Водночас “старші україн-
ці” були безперечно, й менш радикально налаштовані.
Звідси походив й автономізм Чикаленка, принаймні
його політична позиція до подій 1917 – 1918 рр. не
виходила за межі автономного устоюю України у межах
Російської держави. Про себе і своє середовище він
писав у 1912 р. так: “В дійсності ми “богданівці”, бо ми
від самого початку відродження української свідомості
далі автономії не йшли. Творці і сучасники “Історії
Русов”, Кирило-Методіївське братство були автономіс-
ти-федералісти; Драгоманов і Грушевський у своїх пра-
цях раз у раз були автономістами, а не сепаратистами і
з політикою Мазепи нічого спільного не мали” [8, 188].
Безперечно, у цьому тексті присутнє врахування пев-
ного “поточного моменту”, передусім, бажання створи-
ти певну дистанцію від звинувачень чорносотенних кіл.
Однак насправді, тяжіння до автономізму, причому з
посиланням на достатньо розлогу інтелектуальну тра-
дицію, може слугувати свідченням типово консерватив-
ної настанови автора.

Варто також відмітити думки сучасників, які
фіксували величезну прив’язаність Чикаленка до тра-
дицій, як власне народних – етнічних, так і тих, що
формувалися українським національним рухом. Цікаву
інформацію у цьому сенсі дають спогади його доньки
Ганни. Вона зокрема відмічала: “Велику силу він черпав
у народній стихії, з якою був у близькім контакті… та ще
в традиції, зв’язку з попередніми поколіннями
працівників для національного відродження, який він
раз у раз відчував і авторитет яких він визнавав, чи то
“українофілів”, чи їх попередників. Із справжнім щирим
пієтизмом чуття, не тільки розуму, ставився він до
Шевченка, Драгоманова, Антоновича та Лисенка” [9,
351]. Вона ж згадує про патріархальні відносини у сім’ї
Чикаленків, підтримування в родині народної традиції
святкування Різдва, Нового року тощо [9, 340].

Цікаво, що ще у молоді літа Чикаленко виявляв своє
несприйняття радикальних екстремістських дій, особ-
ливо коли вони стосувалися політичної сфери. Вияв-
ляється, що він заперечував силові дії проти російського
самодержавства, до якого, як відомо, не мав жодних
сентиментів. Зокрема, він негативно зустрів повідом-
лення про вбивство царя Олександра ІІ, про що й
занотовував у своїх спогадах: “…Хоч я і не ставився тоді
негативно до терору, але вважав, що цього царя не треба
займати, бо він був дуже популярний серед усіх верств
людности за визволення селян з неволі, за новий суд,
земство та інші реформи” [10, 86].

Євген Харлапійович навіть у часи революції (а на
його долю їх припало аж дві): як 1905 – 1907 рр., так і
1917 – 1921 рр. досить послідовно відмежовувався від
революційних настроїв та радикальних дій, різних виявів
“революційних крайнощів”. Подібні звинувачення у
його уяві виглядають не інакше, як “страшна історія”.
Так, він занотовує у своєму щоденнику: “Майже те саме
було в 1905 – 1906 році зо мною. Адміністрація вважала
мене за революціонера, певна була, що в мене нелегаль-
на друкарня, що я привожу в Кононівку нелегальну

____________________________________________

* Стаття написана у жовтні 2007 р. Тоді ж була виголошена
доповідь під аналогічною назвою на Перших Чикаленківських
читаннях у с. Кононівка Драбівського р-ну, Черкаської області.
Публікується вперше.
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літературу і т.под.” [8, 31]. Усе ж тоді йому вдалося
тактовним поводженням уникнути арешту.

В революції 1917 – 1921 рр. також спостерігається
відстороненість Чикаленка від активної участі в реальних
політичних подіях. Тут він виступає радше дуже вдум-
ливим і проникливим спостерігачем. Очевидно мають
рацію ті дослідники, які вважають що саме консервативні
погляди були причиною такої позиції Євгена Хармапійо-
вича. Досить показовими у цьому сенсі були його
своєрідні “повчання” заможним селянам Перешор та
Кононівки: “Я казав їм, що всяка революція, як казав
мій учитель історії Смоленський, йде по такій схемі: єсть
монархія “быть по сему”, настає революція, яка ски-
нувши монарха, оголошує республіку, а з дальшим хо-
дом, республіка переходить у “ріжпубліку” т.є. з монархії
вже робиться анархія, а потім знов вертається монархія
– і “быть по сему”…” [11, 35 – 36].

Крім того, Чикаленко однозначно негативно ста-
вився до радикальних, вкрай революційних дій та осіб.
Останні викликали у нього принципову недовіру як
сили, що намагалися під час соціальних катаклізмів отри-
мати особистий зиск: як під час революції, так і під час
реакції. У “Спогадах” та “Щоденнику” наводяться непо-
одинокі приклади такої поведінки частини селянства.

Цікавою для визначення суспільно-політичного
обличчя Є. Чикаленка є його саморефлексія висловлена
у епістолярії. Так, у листі до А. Ніковського 16 липня
1917 р. він писав: “…Я, яко землевласник-поміщик,
ніякого авторитету, ні по яким питанням, тут не маю;
навіть ті селяни, що цікавляться національним питаннєм
(два, три) і ходять до мене за інформаціями, втеряли у
загала ввесь кредит. Очевидно, отак буде зо мною й в
Київі; коли скажу що-небудь впоперек тому, що гово-
рять всякі “товарищи”, то будуть мене обвинувачувать
в “контр-революційних” аспіраціях. … Коли ж мене
захоплють тут німці, то я рішив зостатись тут, щоб збе-
регти своє становище великоземельного поміщика, бо
під німецьким володіннєм легше бути житись буржуям,
як під россійським, а особливо коли я буду по званію
“бувший поміщик” [12, 248].

Зрештою, він неодноразово висловлював жаль, що
консервативна землевласницька верства – дворянство
та шляхта залишилася ворожою до українського націо-
нального руху. Так, спілкування з представниками поль-
ської шляхти спонукало Чикаленка до розлогих роздумів
над роллю цієї верстви у націотворенні. У “Щоденнику”
(лютий 1909 р.) він занотовує ці міркування. Наведемо
тут довше цитування, з огляду на важливість для розу-
міння нашої проблеми: “Дворянство, здається, ніде не
грало великої ролі при відроджені нації. Принаймні у
нас воно для цього нічого не зробило. … Дворянство,
хоч з юних літ і живе переважно у селі, але воно не
переймається інтересами народу, воно з пуп’янка тяг-
неться до службової кар’єри. Заможніші, родовиті еле-
менти з пієтизмом поглядають до джерела всяких “ми-
лостей” (царських – упоряд.), марять про камер-юнкер-
ство, камергерство, а дрібніші готуються до кар’єри
повітової, губерніяльної. Раболіпіє нашого дворянства
доведене до такого гидкого приниження, далі якого вже
не можна йти. Не дивно, що наше дворянство не дало
майже ні одного українського патріота, бо на цьому
полі вони не могли сподіватися на “великія й богатыя
милости”. … Навіть матеріально наше дворянство не
підтримувало українського культурного руху, його
піддержували раз у раз так звані “буржуа”, що самі або
батьки їх вийшли з низів. Так само не сподіваюся я, щоб
рух наш підтримала наша польська шляхта. … Трудно
припустити, що вона принесе якісь жертви для українсь-
кого руху, чужого їй або й ворожого. Вона ясно бачить,

що коли український демос дійде до самосвідомости,
то польським ілюзіям (про Річ Посполиту від можа до
можа – В. М.) на Україні прийде край!” [8, 53 – 54].
Проте далі Чикаленко пише, що варто придивитися до
подальшого перебігу подій, що може розглядатися як
свідчення певної надії на навернення консервативних
верств до української справи.

Під час підготовки до виборів у Державну Думу
(1912 р.) виборча техніка була так зорганізована, “що
скрізь найбільшу силу мають великі землевласники
(власне до яких і належав автор цих слів – В. М.), тобто
дворяни, а це елемент, який за малими виїмками, ста-
виться до українства виразно вороже” [8, 213 – 214].
Водночас Євген Харлампійович намагався, по можли-
вості, привертати до українства окремих представників
землевласницької верстви. Зокрема, Івана Даниловича
Яневського, таращанського дідича, який мав стихійну
любов до українства, але у відродження української нації
не вірив або, швидше за все, ніколи над цим не думав.
Чикаленко доводив йому, що “рух наш ніколи не вмре,
а коли й іде пиняво, то через те, що у нас нема буржуазії
своєї. Панство наше давно покинуло народ і приєдна-
лося до російської або до польської культури, а народ
зостався сам з своєю некультурністю. Рух наш дер-
житься майже виключно тільки поповичами, а мате-
ріально підтримується двома-трьома капіталістами, що
вийшли з низів. На дворянство, очевидно, нам треба
махнути рукою, ми вже його не повернемо, а треба
покласти надію на буржуазію, що випливає наверх з
народних мас” [8, 68 – 69]. Проте, все ж Чикаленко ма-
буть, сподівався на залучення дворянства, коли звер-
тався до того самого Яневського.

Варто зауважити, що Чикаленко підтримував досить
близькі стосунки з таким видатним представником та
ідеологом консервативного руху, як В. Липинський.
Припускають, що вони могли познайомитися ще напри-
кінці 1890-х рр. на зібраннях української громадськості
у Марії Требінської у Києві. Пізніше активно контак-
тували на ниві розвитку українського національного
руху. На нинішній час збереглася значна частина їхнього
листування післявоєнного і післяреволюційного періоду.
На жаль, вся попередня кореспонденція, за словами
самого Липинського (лист останнього до Ганни Келлер
Чикаленко від 8 травня 1930 р.) загинула на
пограбованому і спаленому хуторі Русалівські Чагарі у
квітні 1918 р.

Чикаленко повсякчас був високої думки про В’я-
чеслава Казимировича. У лютому 1909 р. він його
атестує – “вельми талановитий молодий історик наш”
[8, 52]. У лютому 1912 р. Липинський (Правобережець)
відзначений як один з найкращих авторів “Ради” за
статтю про Б. Залєського [8, 208]. У листопаді 1912 р.
Чикаленко навіть пропонував Липинському посаду ре-
дактора “Ради”, при цьому зауваживши: “Це людина
справді нещоденна і, на мою думку, після Грушевського
це найталановитіший наш публіцист, а до того людина
матеріально незалежна і не потребує посади” [8, 245]. В
останньому визначенні теж виявляється типова консер-
вативна настанова – громадська діяльність не для
особистого прибутку, а для користі самій громадській
справі, оскільки у її виконавця відсутній інтерес до
збагачення. Не дивно, що Чикаленко дуже турбувався
майбутнім Липинського і намагався будь-що зберегти
його як активного учасника українського руху. Так, у
1913 р., коли останній на тривалий час “самоізолювався”
у своєму маєтку Русалівські Чагарі, Євген Харлам-
пійович звинуватив його у нехтуванні свого громадсь-
кого обов’язку [13, 134]. В’ячеслав Казимирович надто
боляче сприйняв такі звинувачення. У листі від 14
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листопада 1913 р. до С. Єфремова він зізнався: “Помимо
всіх зусиль, не можу ніяк викинути зі своєї памяти його
(Є. Чикаленка – В. М.) слів. Вони раз в раз стають переді
мною, як заподіяна мені тяжка кривда. І, головне, нічим
не заслужена. Бо, здається, я не дав своїм дотеперішнім
життям приводу для таких міркувань і прогнозів” [14,
683]. Усе ж напруження у стосунках двох діячів, оче-
видно, мало короткотерміновий характер. Принаймні,
у листуванні з тим же Єфремовим Липинський постійно
прохає передавати привітання Чикаленку, у тому числі
й після вказаного непорозуміння.

В революційних умовах, у червні 1918 р. Чикаленко
знову “атестує” Липинського “одним з найталанови-
тіших українців”, після Грушевського [11, 58]. У вересні
того ж року в розмові з Винниченком, на закиди остан-
нього, що Липинський “поляк”, що у нього, мовляв,
родом поляка, “прокинулися польські почуття”, Євген
Харлампійович відреагував досить гостро: “… а Ліпінсь-
кий такий українець, що дай Боже побільше таких” і
далі ще переконливіше “та Ліпінського я знаю ще
гімназистом, і так само не можу цього припустити як і
того, що Винниченко, бувши прем’єром, накрав собі
грошей” [11, 124].

У повоєнний час, хоча вони й належали до різних
напрямів українського монархічного руху, стосунки
між ними продовжувалися (у тому числі й на рівні
особистого спілкування). Більше того, стаття Є. Чикален-
ка “Де вихід?” спричинила появу полемічної публікації
В. Липинського “Покликання “варягів”, чи організація
хліборобів? Кілька уваг з приводу статті Є. Чикаленка
“Де вихід?” [15; 16], важливої для розвитку не тільки
його політичної концепції, але й усієї української політич-
ної консервативної думки (на окремих аспектах цієї
дискусії зупинимося наприкінці нашої розвідки).

Період визвольних змагань 1917 – 1921 рр., коли
українська політика набула нових реальних обрисів,
консервативна позиція Чикаленка теж стає більш
виразною і послідовною. Під впливом політичних і
воєнних подій його погляди однозначно схиляються на
користь державної самостійності України. При цьому
він орієнтується на політичні настрої широких народних
мас. Пізніше, у листі до Є. Лукасевича, він переконував
свого адресата у тому, що виставляти федеративні гасла
“значить розбивати сили і заважати народові в його
тяжкій боротьбі з Москвою, про федерацію з якою він
(научений большивиками) вже і чути не хоче” [17, 240].
Ним досить болісно сприймається руйнація органічних
форм суспільного життя й порядку, анархія, що шкодили
українському державотворенню. Він виразно пише про
неприйняття соціалістичної демагогії у фразеології та
діяльності представників Центральної Ради. У “Щоден-
нику” з’являється інформація про групи діячів, таких як
О. Степаненко, що несподівано поставали соціаліста-
ми і на ґрунті цього вимагали представництва у Цен-
тральній Раді. Ця безпринципна демагогія так знеохо-
тила Чикаленка, що він перестав ходити на засідання
Центральної Ради [8, 368]. Євген Харлампійович також
виявив справжню принциповість при трансформації
Товариства українських поступовців у партію соціаліс-
тів-федералістів (фактично УПСФ утворювалася на базі
колишньої УРДП). Не сприйнявши нову, витриману в
дусі часу, соціалістичну програму Чикаленко залишився
осторонь нової формації. І це незважаючи на його попе-
редню провідну роль як в ТУП, так і УРДП. Така позиція
все ж була належним чином поцінована консерватив-
ною частиною українського громадянства. Д. Дорошен-
ко пізніше у свої спогадах занотує: “В дуже небагатьох
стало громадянської відваги, не поділяючи програму
нової партії, не почуваючи й не визнаючи себе соціаліс-

тами – не війти до неї, за прикладом своїх однодумців,
приятелів і товаришів. Так зробив, наприклад, Є. Чи-
каленко” [18, 89 – 90].

Несприйняття соціалістичної риторики й практики
особливо проявлялося у земельному питанні. Так,
Є. Чикаленко застерігав М. Грушевського від “есерівсь-
кого” вирішення аграрного питання, “бо воно зробить
ворогами Української Держави всіх маючих землі
більше трудової норми, і що не можна будувати держави
на одній пролетарській класі” [8, 378]. У листі до П. Стеб-
ницького від 20 березня 1917 р. Євген Харлампійович
пояснював свою аграрну програму тим, що наше се-
лянство не піде на соціалізацію чи муніципалізацію землі,
оскільки, на відміну від великоросів, не має традиції
общинної форми землеволодіння: “…А у нас всі воло-
діють подворно, всі дрібні власники, а маса есть середніх
власників, які володіють шматками і по 100 десятин
(козаки на Полтавщині та Чернігівщині), які дружно
будуть виступати проти відбірання землі” [11, 251].
Проте, ні М. Грушевський, ні інші соціалістичні провід-
ники Центральної Ради не дослухалися до його думок.

Для характеристики Є. Чикаленка, як консер-
вативного діяча важливою є та обставина, що він
розглядався як один із кандидатів на роль очільника
державного перевороту для усунення Центральної Ради
та формування нового уряду (фактично – майбутнього
Гетьмана) [19, 21]. Євген Хармапійович не прийняв цієї
пропозиції, мотивуючи це низкою аргументів, які
записав у своєму щоденнику від 15 квітня 1918 р. Серед
них значився й такий: “Я великоземельний власник і
аграрну реформу буду робить (на думці всіх) в інтересах
свого класу” [11, 12]. Чинити цього він напевне і не хотів.
Крім того, він, очевидно, не вважав за можливе займати
цю посаду, для посідання якої треба було мати більш
знатне родове походження.

Однак уже за Української Держави Чикаленко все
ж не залишився осторонь від вироблення державної
політики у земельному питанні. У травні 1918 р. В. Ли-
пинський звертався до Є. Чикаленка з проханням зайняти
посаду міністра земельних справ, оскільки на його
“імені помиряться і великоземельні власники, знаючи
що я не допущу повного ограбування, погодяться і
селяни, бо знають мене з моїх статей в “Раді”, як ворога
латифундій” [11, 32]. Євген Харлампійович від міні-
стерського портфеля відмовився, однак активно спів-
робітничав з новою владою. Зокрема, він брав участь у
роботі комісії, яка виробляла проект земельної реформи
міністра земельних справ В. Леонтовича [20, 202]. Крім
того, 16 жовтня 1918 р. під час кризи Кабінету міністрів,
Національний союз пропонував Є. Чикаленка знову на
посаду міністра земельних справ [20, 272].

Зрештою, можна з упевненістю стверджувати, що у
межах вирішення аграрного питання Чикаленко постій-
но лишався на консервативних позиціях. Він органічно
не сприймав соціалізацію землі, запроваджену аграрним
законодавством Центральної ради, пізніше поновленого
Директорією. Саме у цьому він убачав величезну шкоду
національному державному будівництву: “Я все тверд-
жу, що українську державність згубила соціалістична
аграрна реформа… А цей закон зробив ворогом
Української держави всякого, хто мав хоч невеликий
клапоть землі, бо кому охота було обороняти ту державу,
яка забрала в нього дурно його власність і зробила її
державною?” [21, 79].

Чикаленко жалкував, що Української держави
гетьмана П. Скоропадського не підтримало українське
громадянство та Січові Стрільці, а він, спершись на росій-
ських добровольцях та поміщиках, не зміг утриматися
після революції у Німеччині [8, 389]. Чикаленко, проте,
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критикував й самого Скоропадського, характеризуючи
його як “нерозумного, і не розвиненого політично, і
нещирого”, “малоросійський старшина”, застосовував
до нього досить дошкульне визначення “бывший
человек”, вважаючи, що “у нього не стало здібностей
до гетьманування”. Однак ця критика мала своєрідний,
так би мовити, “внутрішньовидовий” характер, оскільки
дозволяла відтінити особливості консервативної
настанови самого Євгена Харлампієвича. Так, він
докоряє політикам монархічного крила – В. Липинсь-
кому, С. Шемету, О .Скоропису не стільки за співпрацю
зі Скоропадським, а за те, що вони не спромоглися
залучити до політичної боротьби масу дрібних сільських
господарів.

Ці ідеї Євген Харлампійович докладно розвиває вже
у емігрантський період життя. Так, у листі до Є. Лука-
севича від 3 березня 1921 р. він окреслює свої розбіж-
ності з Грушевським і Липинським: “…Один полетів
безконечно наліво, а другий – направо. Один думає
збудувати державу мужиками, а другий – панами, але
ні одна держава не збудується на одному класі. Треба
найти компроміс між цими двома класами, що я кажу
завжди. Треба панам залишити бувший земський ценз,
щоб вони могли провадити господарство для апровізації
городів, для цукроварства і т.д., а решту землі розпродати
селянам” [17, 237 – 238]. (Принагідно зауважимо, що
Чикаленко даремно наголошував на відмінності своєї
позиції у питаннях державотворення та землеволодіння
від позиції Липинського, оскільки останній сам
висловлював напрочуд подібні думки).

Тут же, на еміграції Євген Чикаленко виступив з
ідеєю, що єдиним шляхом українського державотво-
рення є утворення в Україні монархії з використанням
уже існуючих династій, передусім англійської, шведської
чи німецької. У листі до Є. Лукасевича від 16 березня
1921 р. Чикаленко інформує: “Липинському я довожу,
що дійсно, Укр[аїнську] державу тепер може збудувати
тільки автократична особа, але тільки не Скоропадський,
за яким ніхто не піде” [17, 240]. Оскільки, на переконання
Чикаленка, найбільшою популярністю в Україні
користується С. Петлюра, саме він має очолити її визво-
лення. Проте, після перемоги він не зможе автократично
керувати Українською державою з причини внутріш-
нього протиборства між різними лідерами, що вже не
раз бувало в нашій історії. Тому Євген Харлампійович
був твердо переконаний у тому, що “нашу державу, як
і колись, може збудувати тільки якийсь Варяг. Я гадаю,
що у Петлюри стане й розуму, і патріотизму на те, щоб,
довівши Україну до Установчих Зборів, запропонувати
їм запросити якогось англійського чи шведського, чи
може, й німецького королевича, який би з своєю
гвардією, міністрами, морським, фінансів, і збудував
би нашу державу” [17, 241].

Як бачимо, у цій політичні комбінації визначна роль
відводилася С. Петлюрі. Євген Харлампійович так
пояснював свою позицію Лукасевичу (вже згаданий
лист від 3 березня 1921 р.): “…Треба тільки всім єднатися
коло Петлюри, бо ліпшого нема; деякі історики тепер
кажуть, що й Наполеон був геній, а потрапив з’єднати
інтереси народу з аристократією і заставив всі кляси
обороняти інтереси держави” [17, 239]. Знову типово
консервативний імператив – об’єднання сил народу й
аристократії для захисту держави.

В іншому листі (від 7 квітня 1921 р.) до того ж самого
адресата Чикаленко деталізує своє бачення майбутньої
політичної системи України. І знову вона була типово
консервативною: “Обмежити владу монарха треба
соймом, вибраним губернськими земствами, а не
звичайним європейським парламентом (які вже скрізь

збанкротували)” [17, 242]. Тут же він пояснює свої
ідеологічні та світоглядні розходження з позицією
Липинського, нарікаючи останньому за пов’язання ідеї
монархізму зі Скоропадським та з великоземельним
панством. Натомість, Євген Харлампійович був
переконаний, що “треба будувати мужицьку монархію
у нас, як Норвегія, Болгарія, Сербія і т.д., тобто грос-
бауеровську” [17, 243].

У вже згаданій програмній статті “Де вихід?” (квітень
1921 р.) Євген Харлампійович фактично солідаризується
з Хліборобами-державниками (УСХД) на чолі з
Липинським у тій частині, що Українську державу може
збудувати й захистити від сусідів тільки спадковий
монарх. До аргументів останнього Чикаленко додає
тільки те, що “справді, не можна збудувати й оборонити
держави з республіканською формою там, де нема своєї
національної буржуазії і майже нема інтелігенції і де
80% людності не може прочитати навіть виборчих
списків” [22, 267]. Тому (знову згода з позицією
Липинського), що “треба спішити поставити свого мо-
нарха в своїй державі, поки ще не настав всеросійський
цар, до якого неминуче врешті приведе централістично-
самодержавна комуністична влада, бо тоді Україна з
московського комуністичного ярма знову попаде в
московське царське” [22, 268 – 269]. Про перспективність
ідеї Гетьмана-Монарха, на думку Чикаленка, свідчили
й потужні монархістські настрої українського селянства.
У зв’язку з цим він навіть покликається на спогади
Д. Ярополка про те, з яким “побожним зацікавленням
селяни на Україні допитувалися у галицьких стрільців –
чи правда тому, що міже ними переховується царе-
вич?”. Однак, як вже зазначалося, Євген Харлампійович
категорично відкидав можливість повернення на чоло
Української держави П. Скоропадського. Цю роль міг
виконати лише “якийсь варяг”, “якийсь чужоземний
королевич”.

Щодо конкретної постаті “варяга” для побудови
Української держави, то є всі підстави вважати, що Чика-
ленко все більше схилявся до кандидатури В. Виши-
ваного (Вільгельма Габсбурга). Вочевидь не випадково
навіть у тексті самої статті присутній, згаданий вище,
сюжет про “царевича”, що переховувався між галиць-
кими стрільцями. Зрештою, можна цілком погодитися з
думкою сучасної дослідниці Т. Осташко, що політичний
й суспільний контекст, який склався на той час, найбільш
прийнятною постаттю робив ерцгерцога Вільгельма [23,
139]. Очевидно, такий варіант розвитку подій як цілком
серйозний обговорювався і в колах російської монар-
хічної еміграції. Не випадково навіть російська біло-
гвардійська преса у Празі відгукнулася на статтю
Чикаленка сентенцією, що фактично відображала
українські настрої: “Габсбург ніколи не стане васалом
Романових” [24, 31]. У таких умовах цілком прийнятним
рішення для різних груп українських консерваторів було
б досягнення порозуміння й домовленості. Чикаленко
й намагався цього досягти шляхом переговорів із
Липинським. Інформацію про цю спробу знаходимо у
листі останнього до Андрія Білопольського від 2 вересня
1921 р.: “До мене приїздив Євг[ен] Харл[ампович]
Чик[аленко] намовляти нас до спільної акції з Василем
[Вишиваним], який тепер таку широку акцію задумує і
в яку Євг[ен] Харл[ампович] вірить. Я йому відповів,
що ми не можемо балакати про цю справу доти, доки
Василь згідно даному ним слову, не помириться з
[Павлом] Петровичем і не поведе своєї акції в порозу-
мінню і контакті з нами” [14, 200].

Оскільки домовленості про спільну акцію не було
досягнуто, то Євген Харлампійович надалі публічно не
називав ім’я претендента на “український престол”. Це
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продовжувало зберігати певну інтригу і породжувало
найрізноманітніші політичні комбінації в емігрантсь-
кому середовищі. Приватним же чином Чикаленко
починає спростовувати практично всі ймовірні
варіанти, у тому числі й щодо Вільгельма Габсбурга.
Так, у листі до Лукасевича від 4 листопада 1921 р. де він
повідомляв про реакцію українських політичних угру-
повань на статтю, завважується й таке: “Один Вишива-
ний, може, був дуже втішений, бо думав, що він і є той
варяг, якого я мав на думці, але певне, що й він обра-
зиться, бо я спільним знайомим вияснив, що я мав на
думці англійського або шведського принця” [11, 245].
Така позиція Чикаленка, вочевидь, не випадкова, оскіль-
ки він зумисне лишав питання про українського монарха
відкритим. У цьому ж листі він спеціально наголошує,
що “по суті все воно рішиться не тут, на еміграції, а там
… (тобто в Україні – В. М.) і, може, без нас”.

Подальшу перспективу розвитку української дер-
жави Чикаленко уявляв наступним чином: “А згодом,
коли держава наша одіб’ється від Москви, устоїться,
окріпне під монархом і коли весь народ навчиться читати
виборчі списки, як по інших державах, привчиться до
конституційної монархії, як наприклад в Англії, до
виборчого права, призвичаїться до громадянського
самоврядування, тоді внуки наші чи правнуки, може, й
схотять подумати і за Українську Народню Республіку,
а поки що треба подбати за монархії, без якої ми не
матимем своєї держави і не об’єднаємо всіх українських
земель в Соборну Україну” [22, 273].

Звісно, що ця чикаленкова концепція “варязького
монархізму” викликала заперечення В. Липинського.
Не зупиняючись на перебігу їхньої полеміки, лише
зауважимо, що це була дискусія двох консервативних
мислителів. Так, В’ячеслав Казимирович відкидав ідею
Чикаленка про опертя на заможну частину селянства,
оскільки вважав, що воно (селянство) “в своїй масі ніякої
національної свідомости ще не має і не може мати”,
крім того є “пасивною більшістю”, яка не здатна до
самостійного націо- та державотворення. Творити
державу може лише активна меншість, яка в свою чергу
складається із двох частин: місцевої та зайшлої, яка “в
одну національну цілість зливається” [16, 489 – 490].
Тому Липинський був переконаний, що “покликання”
чужоземного монарха створить додаткові ускладнення
в умовах і так досить непростого українського націо-
творення, оскільки ще не були до кінця асимільовані
“старі варяги” (велика частина еліти, яка ще не пристала
до українського державотворення). Звідси він робив
наступний висновок: “Основний проблєм дальшого
буття або небуття Української нації полягає в тім, що з
того матеріалу, який ми вже одідичили по нашій історії
сотворити свою власну національну владу, настановити
свого Монарха, завершити повну національну асимі-
ляцію нащадків Варягів старих і в той спосіб твердо
задовбити в голову всім Варягам новим, що Україною
може правити тільки свій” [16, 478]. З цього зрозуміло,
що заперечення й розходження мали не персональний
характер, а зумовлювалися різним розумінням соціаль-
них підвалин формування модерної української нації та
побудови української держави.

У цілому консерватизм Є. Чикаленка мав глибоке
народне коріння, пов’язане, очевидно, з його становим
й етнічним походженням, що були підсилені соціальним
і майновим станом. Ідеалом державного устрою для
України, на його думку, була монархія, обмежена земсь-
ким сеймом, з широко розвинутим місцевим самовря-
дуванням. Соціальною опорою він вважав заможне
селянство, наділене достатньою кількістю землі. Саме
ця верства могла вести ефективне господарство, ста-

новити основну частину армії, підтримувати державний
апарат тощо. Іншим хліборобським верствам, у тому
числі й дворянству, Чикаленко пропонував залишити
певну земельну власність, необхідну для задоволення
технічних та ринкових потреб. У цьому сенсі його
настанови, очевидно, були значно адекватнішими до
тогочасних українських реалій, більш заземленими,
ближчими до його традиційної селянської складової,
ніж, скажімо, до “пансько-хліборобської” як у В. Ли-
пинського. Проте, також цілком зрозуміло, що чика-
ленкове традиційно-консервативне бачення перспектив
подальшого розвитку України було більше інтуїтивним,
побудованим на “правді життя”, на особистому досвіді,
ніж результатом суто науково-теоретичних розмислів.
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ËÈÏÈÍÑÜÊÎÃÎ Ç ÍÒØ Ó 1908 – 1914 ðð.

Постать видатного українського громадського діяча
і політика, вченого-історика В’ячеслава Казимировича
Липинського довгий час була практично незнаною, ос-
кільки за радянської доби як ім’я, так і спадщина Липин-
ського знаходилися поза колом офіційно дозволених
наукових тем. Однак за останні два десятиліття сформу-
вався окремий науковий напрям – липинськознавство,
в межах якого досліджується історична, політологічна,
релігієзнавча, соціологічна, історіософська спадщина
мислителя, а також різноманітні сфери його громадської,
наукової і політичної діяльності.

Для сучасного липинськознавства досить актуаль-
ним залишається тематичний блок досліджень, що відтв-
орює різноманітні сторінки життя й дільності В. Липин-
ського. До недостатньо досліджених його епізодів
належить історія співробітництва вченого із Науковим
Товариством ім. Т. Шевченка у Львові (НТШ). Частково
ця тема згадана у студіях І. Гирича [1; 2], В. Масненка
[3; 4]. Однак спеціального висвітлення ця проблема досі
не знайшла. Тому метою цієї статті є цілісне мікроаналі-
тичне відтворення історії співпраці В. Липинського з
НТШ у дореволюційний період, тобто з 1908 до 1914 рр.
Для її досягнення ми поставили завдання на основі
аналізу різноманітних джерел з’ясувати характер спів-
праці В. Липинського як з окремими членами НТШ, так
і з науковою установою в цілому; дослідити вплив цієї
співпраці на розвиток наукової діяльності самого вчено-
го; визначити місце Липинського-історика в українській
історичній науці перших двох десятиліть ХХ ст.

Відлік наукової діяльності та творчості В. Липинсь-
кого слід вести з 1908 – 1909 рр. Його першою науковою
розвідкою була праця «Данило Братковський, суспіль-
ний діяч, письменник ХVІІ ст.», надрукована у лютне-
вому номері «Літературно-наукового вісника» (ЛНВ)
1909 р., що видавався, як відомо, НТШ. У цей час видав-
ництво ЛНВ здійснювалося у Києві і його фактичним
головним редактором був М. Грушевський.

Ще під час університетського навчання у Кракові
В. Липинський зібрав багато цінного історичного мате-
ріалу. Взимку 1907/1908 рр. учений лікувався у польсь-
кому містечку Закопане разом із літературознавцем та
істориком В. Доманицьким, котрий спонукав його
друкувати зібрані матеріали. В. Доманицький відіграв
виняткову роль у тогочасному його житті, оскільки, за
слушним висловом І. Гирича, це була людина «найін-
тимнішої довіри, найближча йому з усього українського
демократичного оточення, що не лише зблизила Ли-
пинського до українства, а й стала його «хрещеним бать-
ком» в царині літератури, тією ланкою, що з’єднала істо-
рика й мислителя з М. Грушевським, С. Єфремовим і
Б. Грінченком» [1, 87 – 88].

Отже, перша наукова розвідка В. Липинського була
написана ним саме під час лікування у Закопаному. До
статті додавалися 28 віршів Д. Братковського у перекладі
В. Доманицького. 1 лютого 1908 р. останній повідомляв
у листі М. Грушевському, що саме того дня вони з
Липинським мали закінчити «спільну працю про Брат-
ковського». За кілька днів він обіцяв Грушевському вис-
лати статтю [5, 330зв.]. Як свідчать архівні документи,
праця надійшла до НТШ не пізніше середини лютого
1908 р., оскільки 18 лютого вона вже розглядалася на
засіданні історико-філософської секції НТШ. Представ-
ляв її М. Грушевський. На засіданні були присутні також

С. Томашівський, І. Кревецький, І. Джиджора, І. Коко-
рудз та ін. [6, 75зв.]. Публікація вийшла майже через рік
після її подання, хоча була схвалена до друку під час
згаданого вище засідання.

Знайомство М. Грушевського з В. Липинським
відбулося на початку травня 1908 р., про що є згадка у
щоденнику професора від 7 – 8 травня: «Приїздили
Доманицький з Липинським; Лип[инський] зробив на
нас дуже приємне вражіннє» [7, 186]. А вже 20 травня
того ж року В. Доманицький та В. Липинський взяли
участь у двох засіданнях НТШ – історико-філософської
секції та її археографічної комісії [6, 78]. Певно, тоді ж
В. Липинський став фактичним співробітником НТШ і
час від часу брав участь у його засіданнях. Із деякими
членами товариства, як-от І. Кревецький, С. Томашівсь-
кий, В. Липинський був знайомий ще раніше. Це
засвідчує його листування з ними, датоване більш ран-
нім періодом. Його зміст відображає переважно спів-
працю вчених у царині науки. Так, В. Липинський, на
прохання І. Кревецького, відшукував праці К. Саковича
у бібліотеках Кракова, де тривалий час мешкав [8, 3].
І. Кревецький, зі свого боку, допомагав В. Липинському
скопіювати кілька актів у «Краєвім архіві гродських і
земських актів м. Львова (Бернардинськім)» [8, 3зв. – 4].
Подібні наукові обміни встановилися у Липинського й
з іншими членами товариства, наприклад, із К. Студин-
ським, якому В’ячеслав Казимирович надсилав необ-
хідну літературу [9, 220 – 221].

Повертаючись до історії взаємин В. Липинського з
М. Грушевським, зазначимо, що останній відразу висо-
ко оцінив майбутнього основоположника державниць-
кої історіографічної школи й, за твердженням І. Гирича,
всіляко заохочував його до наукової праці, підказуючи
теми для досліджень. Тому найпродуктивніше
В. Липинський публікувався у наукових часописах НТШ
між 1908 та 1912 рр. Усього за цей час у ЛНВ та ЗНТШ
були опубліковані 4 історичні студії та 3 рецензії авторст-
ва В. Липинського. Щоразу, подані до публікування,
праці вченого на засіданнях історико-філософської сек-
ції НТШ представляв М. Грушевський Так, наприклад,
7 березня 1909 р. професор відчитав статтю «Генерал
артилерії Великого Князівства Руського (з архіва Неми-
ричів)». Працю було ухвалено друкувати в ЗНТШ [6,
85зв.]. Єдиною науковою розвідкою, котру представляв
у НТШ не М. Грушевський, була стаття «Аріянський сой-
мик в Кіселені на Волині в маю 1638 р. (Причинок до істо-
рії аріянства на Україні)». Її реферував на засіданні архео-
графічної комісії 9 червня 1910 р. І. Крип’якевич [6, 101].

Стосунки між М. Грушевським та В. Липинським
спочатку складалися добре. Професор запропонував
йому прослухати курс лекцій з історії України у Львівсь-
кому університеті (адже спеціальної історичної освіти
В. Липинський, як відомо, не мав). Саме тоді й було
обговорено написання останнім кількох праць для
«Записок НТШ» [1, 92].

Однак у другій половині 1908 р. сталася неприємна
історія, пов’язана з виданням, за ініціативою В. Домани-
цького, «Історії» М. Аркаса. ЛНВ опублікував дві рецен-
зії на цю книгу: одну – цілком схвальну, з елементами
об’єктивної критики – В. Липинського, іншу – нищівну
– М. Грушевського. В рецензії останнього не обійшлося
й без звинувачень на адресу людей, котрі видали книгу,
насамперед В. Доманицького, що був близьким другом
В. Липинського. Цей випадок дещо розчарував моло-
дого історика-початківця у львівському професорі, ос-
кільки рецензія М. Грушевського була додана до рецен-
зії В. Липинського без згоди останнього. Після цього
він передумав їхати до Львова слухати курс Грушев-
ського. Однак професор спробував залагодити конфлікт,
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запропонувавши В. Липинському написати докторську
працю [10, 517].

Протягом усього дореволюційного періоду В. Ли-
пинський тісно контактував із НТШ та його проводом.
Щодо наукових пошуків молодого вченого М. Грушев-
ський неодноразово інформував на засіданнях архео-
графічної комісії історико-філософської секції. Так, 12
листопада 1908 р. голова НТШ повідомляв на черговому
засіданні, що В. Липинський проводить роботу зі збору
матеріалів до історії Козаччини 1676 – 1709 рр. у
краківських архівах [6, 82]. Хронологічні межі пошуків
В. Липинського зумовлювалися тим, що такий же
документальний матеріал до 1676 р. вже був зібраний
І. Кревецьким. Відсутність спеціальної освіти робила
археографічну справу для молодого вченого особливо
складною, оскільки давався взнаки, за його ж власним
висловом, брак «методу та й чисто технічної вправи»
[11, 363]. До речі, І. Кревецький та В. Липинський
постійно допомагали один одному в археографічній
роботі, копіюючи та надсилаючи навзаєм необхідні
документи, віднайдені ними в архівах. І. Кревецький – у
Львові, а В. Липинський – у Кракові [12, 220 – 222].

Наприкінці грудня 1909 р. професор М. Грушев-
ський інформував членів археографічної комісії стосов-
но наміру В. Липинського видати 1-й том матеріалів «До
історії і становища шляхти до Хмельниччини і її участі в
Хмельниччині». Комісія прийняла ухвалу про виділення
коштів В. Липинському для копіювання архівних доку-
ментів [6, 96 – 97]. На наш погляд, саме до цієї збірки
мали увійти і листи Адама Киселя, віднайдені дослід-
ником у краківських архівах. І. Гирич вважає, що епісто-
лярій Киселя ймовірно був виданий окремою збіркою
[1, 99 – 100], оскільки у своїх листах до М. Грушевського
В. Липинський згадує «брошуру про Киселя». Ця
праця, певно, була втрачена, оскільки така назва відсутня
у бібліографічних покажчиках публікацій дослідника,
але безумовно була свого часу надрукована, судячи з
листування. Нам видається більш вірогідним, що
Липинський підготував до друку не лише листи, а й
наукову розвідку, присвячену Кисілю, адже в кількох
листах він називає її «брошурою», а не збіркою джерел
[13, 380,382]. Пізніше, у листі до професора від
20 листопада / 3 грудня 1912 р. В. Липинський, між
іншим, пише, що збирає «всі матеріали до останніх часів
козаччини на Правобережжі і листи Киселя» [13, 402].
Ця згадка, на наше переконання, підтверджує думку,
що він вів активну роботу з підготовки до друку окремої
збірки джерел і документів до історії Козаччини.
Можливо, планував видати її у відповідній серії,
започаткованій археографічною комісією НТШ, «Жерел
до історії України-Руси». До того ж 1909 р. у цій серії
розпочато підсерію – «Матеріали до історії української
Козаччини», перший том яких був підготовлений до
друку І. Крип’якевичем [14]. Певно тому комісія й
ухвалила фінансувати відповідні дослідження В. Липин-
ського, а він звітував про свої знахідки у листах до профе-
сора. Збірка, на жаль, так і не була опублікована. Напев-
но, молодий історик не встиг завершити роботу над нею
до початку Першої світової війни, адже, крім плідної
наукової, він вів, як відомо, активну громадсько-політич-
ну діяльність, що виявилася у культурно-просвітницькій,
видавничій, публіцистичній сферах, а також у спробі
організувати рух так званих українців-латинників, що
ґрунтувався на ідеї територіалізму. У 1918 р., накопиче-
ний В. Липинським за кілька передвоєнних років,
багатющий документальний матеріал згорів у його маєт-
ку на хуторі Русалівські Чагарі на Уманщині. Цю втрату
дослідник вважав однією з найболючіших у своєму житті.

Тим не менше, В. Липинського вважали активним
співробітником НТШ. Про це свідчить епістолярій діяча

із його дійсними членами, а також із секретарем
товариства та одним із редакторів ЛНВ В. Гнатюком,
який надсилав молодому вченому наукові часописи,
зокрема ЗНТШ, «Етнографічний збірник» [15, 310; 16,
1]. У книгарні ЛНВ (у Києві) В. Липинський позичав
необхідні йому для наукових розвідок монографії,
документальні збірки [17, 3; 18, 4 – 5; 19, 6 – 7].

Коли В. Липинський приїздив до Львова, то обов’яз-
ково брав участь у засіданнях товариства. Так, наприк-
лад, 4 – 6 березня 1911 р. він був учасником львівської
таємної наради українських емігрантів із підросійської
України та галицьких діячів, головним питанням якої
була боротьба за політичну самостійність України.
5 березня (певно, у перерви між засіданнями згаданої
наради) В. Липинського зафіксовано у протоколі серед
присутніх на зборах історико-філософської секції НТШ
[6, 106зв.]. Тобто, попри політичну діяльність, він не при-
меншував значення наукової діяльності. Про активну
співпрацю В. Липинського з НТШ та його авторитет як
науковця свідчить також факт обрання молодого
історика у червні 1911 р. до складу археографічної комісії
історико-філософської секції, поряд із такими відомими
вченими, як Д. Багалій, М. Василенко, М. Возняк,
О. Грушевський, І. Джиджора, А. Єнсен, М. Кордуба,
І. Кревецький, І. Крипякевич, В. Перетц, К. Студинський
та ін. [6, 112].

4 березня 1914 р. НТШ обрало нових дійсних членів,
що було приурочено до сторіччя Великого Кобзаря.
Серед видатних імен науковців (Д. Яворницький,
В. Барвінський, О. Новицький) було й ім’я В. Липинсь-
кого [20]. На той час воно вже міцно увійшло до кола
знаних українських учених, адже побачила світ головна
праця історика дореволюційного періоду – «Z dziejоw
Ukrainy». У листі до І. Кревецького (квітень 1914 р.)
В. Липинський писав, що товариство дороге для нього
як «інституція громадська та наукова» і той факт, що він
став «в ближчі до нього відносини» сповняло його ве-
ликою радістю. Одночасно він висловлював побоювання
з приводу того, чи зможе цілком виправдати ту велику
довіру, якою наділили його, оскільки в той час заводив
власне дідичне хліборобське господарство на Уманщині
і для наукової праці мав замало часу [12, 223 – 224].
Однак продовженню наукових студій завадили не
землеробські справи, а початок Першої світової війни.
___________________
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Ñï³ëêè ÐÑÄÐÏ)

Історія політичних партій у Російській імперії кінця
ХІХ – початку ХХ ст. насичена надзвичайно драматични-
ми сторінками, які пов’язані не лише з гострою внутріш-
ньою та міжпартійною ідейно-політичною боротьбою,
але й принциповим протистоянням з органами таємної
поліції – жандармерії. Функціонування останніх на
території Наддніпрянської України знайшло відображення
в науковій літературі. Історія політичних партій, зокрема
Української соціал-демократичної спілки РСДРП, також
знайшла висвітлення в наукових працях [1 – 4]. Однак зали-
шаються недослідженими проблеми, пов’язані з проти-
стоянням політично найактивнішої частини суспільства
– членів політичних партій з державним апаратом само-
державної Росії. Метою нашої статті є аналіз повсякденної
діяльності в кризові місяці липня 1907 – березня 1908 рр.
одного з найуспішніших провокаторів “охоронки”, який
працював як діяч Української соціал-демократичної спіл-
ки РСДРП, – Йосипа Барановського, “робота” якого була
одним із чинників, що призвів до занепаду партії. Погляд
на історію Спілки під кутом зору повсякдення дозволить
глибше з’ясувати питання про форми і методи діяльності полі-
тичних партій, а також дослідити специфіку оперативно-роз-
шукової роботи правоохоронних органів Російської імперії.

Українська соціал-демократична спілка РСДРП утво-
рилася внаслідок розколу Революційної української партії
напередодні революції 1905 – 1907 рр. Однак протягом
двох з половиною революційних років діячі Спілки, опи-
раючись на підтримку РСДРП, зуміли розбудувати партій-
ну організацію, яка на весну 1907 р., за даними А. Ріша,
нараховувала, майже десять тисяч членів [3, 24]. Спілчан-
ські організації охопили Київську, Подільську, Волинську,
Чернігівську і Полтавську губернії, які були поділені на
райони з партійними комітетами у містах, містечках та
селах. Така структура дозволяла успішно організовувати
страйковий рух селян і сільськогосподарських робітників
на захист їхніх соціальних і політичних інтересів, а також
провести депутатів у ІІ Державну Думу Російської імперії
[3, 57 – 75; 4, 142].

Активна діяльність Української соціал-демократичної
Спілки не могла не бути поміченою владою. З метою лік-
відації спілчанських партійних організацій правоохорон-
ними органами під керівництвом Київського охоронного
відділення проводилися одночасні масові арешти членів
Спілки. Такі акції були проведені зокрема у січні та червні
1907 р. [3, 77 – 84]. Одночасно “охоронкою” влаштовували-

ся провокації, оскільки у спілчанських організаціях перебува-
ли її агенти, в тому числі й провокатори, що дало можливість
жандармам бути обізнаними в усіх основних їхніх справах.

“Найціннішим” агентом, який перебував у рядах Ук-
раїнської соціал-демократичної спілки РСДРП, був Йосип
Барановський (партійний псевдонім – “Антип”). На час
активної провокаторської роботи Й. Барановського стано-
вище спілківських організацій було складним. Внаслідок
арештів у червні-липні 1907 р. членів Головного Комітету,
районних та сільських комітетів відбувся занепад партійної
роботи [5, 27 – 30; 6, 28 – 29; 7, 284 – 285]. Через брак актив-
них партійців стали висуватися на перші ролі місцеві акти-
вісти. Серед останніх був і Й. Барановський, розпочавши
як агент “охоронки” на Чернігівщині [3, 91].

Становище Чернігівської організації РСДРП, що вхо-
дила до складу УСД Спілки, було вкрай важким. За місяць
після 3-червневого перевороту начальник Чернігівського
губернського жандармського управління генерал-майор
Рудов повідомляв, що внаслідок останньої “ліквідації”,
зокрема арешту керівника Спілки Варвари Полуботок,
організація “зовсім розпалась, комітету немає і нікому
зібрати масовку для його виборів, внаслідок чого сьогодні
ор[ганізація] припинила свою діяльність…” [7, 312]. У міс-
тах, містечках та селах губернії ще продовжували існувати
партійні організації, але без заарештованих керівників
вони були бездіяльними. Наприклад, “секретар Едя” у
листі від 3 липня 1907 р. повідомляв із Кролевця, що на
міській околиці можна було провести збори 100 – 150
осіб, але не було партійця, який міг би їх організувати; у
Воронежі є організація з 80 робітників, але також немає
організатора [6, 26]. Подібна ситуація склалася й у інших
районах діяльності Спілки, що засвідчив лист члена ГК в
Чернігів, який опинився в руках “охоронки”: “Працівника,
правда не дуже важного, ми вам надішлемо. Повинен
сказати, що гарних працівників найближчим часом не
передбачається. Притоку інтелігентних сил в партію немає.
Потрібно справу поставити так, щоб працівники виходили
із маси робітників” [6, 38зв.].

Остання вимога керівництва Спілки була вимуше-
ною, оскільки більшість партійних працівників були зааре-
штовані або перебували на засланні. Саме за таких обста-
вин з’явився “Антип” – виходець із низових організацій
партії. Його “успішна” діяльність суттєво відрізнялася на
тлі провалів, арештів та невдач інших спілківських діячів.
Вже згадуваний “секретар Едя” із Кролевця так представ-
ляв його членам ГК Спілки: “товариш Антип цілком дос-
відчений і добросовісний працівник; успішно вів як міську,
так і сільську роботу” [6, 26]. Результатом його діяльності
протягом липня 1907 р. у Кролевці стали разючі зміни.
“Тепер у нас робота потрохи відновлюється завдяки при-
їзду тов. Антипа”, – повідомляв “секретар” [6, 35]. Із його
листа постає широка картина результатів “роботи” Й. Ба-
рановського: до складу Кролевецького району Спілки вхо-
дили Алтинівська, Коропська, Вишенська, Воронежська,
Пилкська, Антюшська та Райгородська організації. До них
додалися ще декілька сіл, в яких раніше працювали есери.
Зазначалося, що в місті є 80 організованих прикажчиків
та ремісників, а на околиці ведеться робота серед ткачів.
У листі подано дані про стан партійної організації у місті:
“Робота на кутках (частинах міста – О. Ф.) у нас поставлена
так: кожний святковий день влаштовується мітинг, у кож-
ному кутку є 3 – 4 гуртки по 15 – 20 осіб, де проходять два
рази на тиждень гурткові заняття. Кожний куток має свій
окремий колектив (організацію – О. Ф.)” [6, 35зв.]. Секре-
тар кролевецької спілківської організації, зважаючи на те,
що робота в районі розвивається успішно, вважав за до-
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цільне, щоб район був представлений на загальноспілків-
ському з’їзді. Одночасно для подальшого розгортання ро-
боти він звертався з проханням надіслати сільського праців-
ника. Потреба в останньому виникла у зв’язку із хворобою
(вигаданою чи справжньою – невідомо) “Антипа”.
“Секретар Анна” (очевидно Сара Фарберова) [7, 728а,730]
повідомляла в ГК про можливість надавати в його розпо-
рядження 5 – 10 екземплярів бланків паспортів для конспі-
ративної роботи. Така можливість створилася завдяки ус-
пішній роботі “Антипа” [6, 43]. Останній отримав додат-
ковий авторитет у партійній організації, хоча використання
цих бланків дозволило жандармам контролювати
нелегальну діяльність спілківських працівників.

Восени 1907 р. ситуація в соціал-демократичній ор-
ганізації Спілки знову погіршилася, що було пов’язано з
провокаторською діяльністю “Антипа”. У жовтні на Черні-
гівщині жандармами була проведена ще одна “ліквідація”
– масові арешти діячів Спілки. “Після жовтневої ліквідації
спілківських організацій, – повідомляв начальник Чернігів-
ського ГЖУ Рудов, посилаючись на інформацію секрет-
ного співробітника “Косого”, – Чернігівська організація
до цих пір не налагодила зв’язків з Головним Комітетом і
районними організаціями”. Йому також було відомо про
проведення 18 листопада 1907 р. наради стосовно віднов-
лення партійної роботи [8, 175].

Справа відновлення роботи в кролевецькій організації
лягла на “секретаря Григорія” (Григорій Лукашевич) і
“Антипа”. З діяльністю останнього пов’язував успіх відро-
дження партійної роботи “Григорій”, який 2 листопада
повідомляв у Київ: “Тільки завдяки приїзду тов. Антипа
нам вдалося випустити листок до новобранців (листівку
“До новобранців” – О. Ф.)” [9, 9]. Начальник Чернігівського
ГЖУ повідомляв 9 листопада 1907 р., що очільник Кро-
левецької організації Спілки “Григорій” “організував зло-
чинні гуртки в Кролевецькому повіті” у селах та серед
працівників мельниці у Кролевці. Під його керівництвом
велася агітація в селах Алтинівка, Вилка, Короп, Жернівка,
Корильське, Царівка, Добротів, Райгородок і Вишеньки
(на цукровому заводі) [7, 759 – 760]. Крім цього, “секретар
Григорій” зробив вельми промовисте представлення
“тов. Антипа” членам ГК: “У понеділок або вівторок буде
у вас тов. Антип; він детально охарактеризує стан справ у
районі. Дуже може бути, що теперішній склад ГК і не
знає тов. Антипа, а тому ми повідомляємо вам, що тов.
Антип першим організував наш район, він цілком досвід-
чений і добросовісний працівник, а тому можете цілком
довіряти його словам” [9, 9].

У жовтні 1907 р., через арешти, Головний Комітет
Спілки припинив повноваження. Про це заявили останні
чинні члени ГК “Басок” (Мар’ян Меленевський) та “Гри-
цько” (Григорій Довженко) [5, 28б]. Для попередження
повного розпаду партійної організації ряд провідних спіл-
чан, яким вдалося уникнути арешту, виступили з ініціати-
вою створення тимчасового органу – Центральної групи
Спілки (ЦГС). На неї покладалися такі завдання: зберегти
і поновити старі партійні зв’язки, підготувати загальноспіл-
ківський з’їзд та організувати видання центрального дру-
кованого партійного органу. В умовах, що склалися, Цен-
тральна група Спілки сформувалася шляхом поповнення
представниками з місць, з районів [6, 738,801].

Отримані раніше характеристики “Антипа” зіграли
позитивну роль в його подальшій партійній кар’єрі та про-
вокаторській діяльності. Як активний працівник районної
організації він був призначений секретарем Центральної
групи Спілки у 20-х числах листопада 1907 р. Однак згодом
він передав секретарські обов’язки Абраму Френкелю

(“Костянтину”) і повернувся для практичної діяльності в
Кролевецький повіт Чернігівської губернії [3, 90 – 91]. Про
успіхи “діяльності” “Антипа” в цей час засвідчують доку-
менти жандармських установ. Начальник Київського охорон-
ного відділення Кулябко 24 січня 1908 р. повідомляв, що
Центральна група Спілки заслухала доповідь “тов. Анти-
па” про стан справ у чернігівській організації. У зв’язку із
тим, що інші організації, які діяли в Чернігівській губернії,
тимчасово припинили роботу, чернігівська організація
виступила з ініціативою виділити Кролевець, Шостку та
Вороніж в окремий район. Однак Центральна група Спілки
відхилила ініціативу на тій підставі, що, по-перше, рішення
про утворення нових районів мали приймати зацікавлені
організації на спільній конференції, однак останню було
неможливо зібрати через поліцейські обставини; по-дру-
ге, затвердження цього рішення належало до компетенції
ЦК РСДРП або загальноспілківської конференції [8, 157].
Попри відхилення ініціативи, у керівництва Спілки склада-
лося позитивне враження щодо діяльності клинцівської
організації та її лідера “тов. Антипа”.

Активність провокатора Йосипа Барановського зрос-
ла в лютому 1908 р. Вже 5 числа ним надіслано листа до
Києва. Маючи, очевидно, на увазі відмову Центральної
групи Спілки у створенні району, “Антип” писав: “Функції
нашої групи зведені до нуля”. Проте, він не покладав рук:
“…вам прекрасно відомо, що робота щойно стала налаго-
джуватися, а достатньої кількості сил немає; немає також
літератури. А [народна] маса дуже наполегливо вимагає
книжок і листків. Після отримання цього листа ви повинні
негайно надіслати або передати якимось чином декілька
бібліотек для селянської маси самого популярного харак-
теру: з селянського питання, з робітничого. Я думаю, ви
зумієте вибрати книги для чотирьох бібліотечок”. Й. Бара-
новський повідомляв також про арешти спілчан у м-ку
Шостка [6, 8]. Через кілька днів, 9 лютого виконуючий
обов’язки секретаря кролевецької організації “Антип”
звертався до ЦГС з категоричним листом, який наводимо
з незначними скороченнями: “Повідомте негайно у
скільки нам обійдеться [видання] 1000 листків такого
формату, як листки “Як селянські депутати добували
землю”… і коли їх можна замовити? Після отримання
вашого листа негайно пришлемо товариша з текстом, він
же зачекає поки підготують листки. Вкрай необхідно, а
тому відповідайте негайно по отриманні листа. Чи отри-
мали гроші за бібліотечки?” [5, 67].

У листі від 19 лютого (за підписом “з товариським
вітанням, Антип”) останній запитував адресу для переказу
коштів за бібліотечки. Автор виявляв скрупульозність, заз-
начаючи: “Всього книжок виявилося на 9 руб. 58 коп.;
скидка – 30 %%, тобто 2 руб. 85 коп. Виходить 6 руб. 73 коп., а
не 7 руб. 20 коп. По отриманні адреси негайно вишлемо
гроші” [6, 6]. У двох листах до ЦГС від 22 лютого він повто-
рював вищенаведені фінансові розрахунки і повідомляв,
що гроші за бібліотечки переказані [6, 12]. Описуючи
скрутне становище організації, Й. Барановський подавав
себе у вигідному світлі: “Справи наші тепер погані: вся
наявна публіка провалилася; дехто дав драпака. Залишився
я один…”. Звичайно, за таких обставин могло виникнути
запитання: як “Антипу” постійно вдається уникати ареш-
ту? І, ніби випереджаючи таке запитання й відводячи від
себе підозри, він продовжував: “Одному мені, теж неодно-
разово проваленому, справитись дуже важко. Як тільки
приїде звідкись працівник, надішліть його негайно сюди”
[6, 6]. Вміле конспірування і допомога “кураторів” із “охо-
ронки” дозволяли Й. Барановському залишатись поза пі-
дозрою. Тому вже 22 лютого один із керівників ЦГС “Кос-
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тянтин” (Абрам Френкель) прохав надсилати листи за
адресою, яку знає “тов. Антип”. Відправник листа називав
також новий пароль: “Від лікаря Пирогова” [5, 33].

Центральна група Спілки все щільніше затискувалася
кільцем облоги жандармів. У зв’язку з провокаціями “охо-
ронки” виринало ім’я “Антипа”, але ні керівники, ні рядові
спілчани не зуміли розгледіти його дволикості. Наприкінці
лютого 1908 р. “Костянтин” з тривогою повідомляв: “Явка
наша провалилась остаточно. Незабаром вишлемо нову.
Днями до нас приїжджав “товариш” від Кулябки (началь-
ника Київського охоронного відділення – О. Ф.) із Клинців.
Товариш цей вів себе досить дивно і ми вирішили що це
просто шпигун…” На запитання: звідки в нього нова явка,
він відповів, що отримав її в Кролевці у Антипа. “Костян-
тин” описував зовнішність шпигуна і просив негайно
відповісти на листа. Відповідь не забарилася; “В.” із Клинців
повідомляв: “Дорогі товариші. Ніхто від нас не приїжджав
у Київ” [5, 65,66]. “Костянтин” зробив спробу перевірити
становище партійної організації у Клинцях через сусідні
Новозибківську та Гомельську соціал-демократичні орга-
нізації. Представник останньої відповів: “Адресу клинців-
ську побоюємося надсилати, оскільки думаємо що вона
провалена…” [5, 70 – 71]. Отже, члени ЦГС могли вважати,
що викриття клинцівської організації Спілки, а не провока-
торська діяльність “Антипа” була причиною дивного
візиту шпигуна “охоронки”.

Цінність агента для таємної поліції визначалася тим
впливом та поінформованістю, яку він мав у партійній
організації. Тому “охоронка”, вбачаючи свій інтерес, за
можливості, сприяла його партійній кар’єрі. Навесні 1908 р.,
в умовах арештів та дезорганізації партійної роботи
Української соціал-демократичної спілки РСДРП, Й. Бара-
новський став одним із провідних спілківських діячів.

Останній акт драми протистояння Спілки та її керів-
ництва із жандармами, де головним [анти]-героєм, який
залишався за лаштунками, був “Антип”, відбувся у березні
1908 р. Вранці 4 березня на Київському вокзалі був заа-
рештований при спробі покинути місто секретар ЦГС
“Костянтин” – Абрам Френкель. Начальник Київського
охоронного відділення, надвірний радник Кулябко повідо-
мляв в особливий відділ департаменту поліції МВС: “Аре-
штовано шість осіб. Під час обшуку знайдено печатку
центральної групи “Спілки”, прокламації, чисті паспортні
бланки і листування, яке засвідчує приналежність до
співтовариства” [5, 35]. Майже одночасно була виявлена
і партійна друкарня. Українській соціал-демократичній
Спілці РСДРП був нанесений важкий удар, після якого,
що засвідчили наступні події, вона так і не змогла відновити
партійну організацію.
___________________
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Особливої гостроти аграрне питання на початку
ХХ ст. набуло у Російській імперії. Попри всі зусилля
урядовців (С. Вітте, П. Столипіна), напередодні рево-
люції 1917 – 1920 рр. воно як суто економічна проблема
політизується. Аграрний складник посідає чільне місце
у програмних засадах як національних, так і загальноро-
сійських політичних сил. Потужною військово-політич-
ною силою революційних подій на Півдні Росії був Білий
рух Півдня Росії. Крім програми “contra”, лідери Білого
руху Півдня Росії мали і програму “pro”. Чільне місце у
ній відводилося вирішенню аграрного питання на
засадах еволюції та реформ із урахуванням російського
та європейського досвідів.

Вивчення історіографії зазначеної проблеми пере-
конує, що окремі питання, пов’язані з історією Білого
руху Півдня Росії, аграрною політикою урядів А. Денікі-
на, П. Врангеля, знайшли своє належне наукове висвітле-
ння у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників [1].
Однак, на нашу думку, детальнішого аналізу потребує
аграрне законодавство Уряду Півдня Росії, ставлення
до нього сучасників. Автор статті ставить за мету роз-
крити ставлення сучасників до аграрного законодавства
уряду П. Врангеля.

Аграрне законодавство Уряду Півдня Росії було
опубліковане 25 травня 1920 р.* До цього пакета доку-
ментів входили: „Повідомлення уряду із земельного
питання”, „Наказ про землю”, „Правила про передачу
розпорядженням Уряду казенних, Державного Земель-
ного Банку і приватновласницьких земель сільськогоспо-
дарського призначення у власність господарів, що її
обробляли”, „Тимчасове Положення про земельні
установи”. Вони спрямовувалися на впорядкування
землекористування і землеволодіння на селі; за мету
генерал ставив наділення селян землею, піднесення як
їх матеріального добробуту, так і галузі в цілому. Загалом
законодавство представляло та захищало економічні
інтереси не лише середньозаможного, але й заможного
селянства. Охорона радгоспів і комун Урядом Півдня
Росії свідчила про те, що він ураховував й інтереси
незаможного та малозаможного селянства; поміщики,
колишні власники, усувалися із процедури розрахунків
із селянами-займанцями. Більше того, спеціальним
розпорядженням Головнокомандувача їм забороняло-
ся не лише повертатися у маєтки, а навіть обіймати
адмінпосади у повіті, де ці маєтки розташовувалися.
Отже, аграрне законодавство П. Врангеля відповідало
реальному стану справ у сільському господарстві
Таврійської губернії.

Відгуки на “Наказ...” і на весь пакет документів
аграрного законодавства Уряду Півдня Росії з боку
громадськості, політичних діячів і військових білого
Криму, опонентів Білого руху не примусили на себе
довго чекати. П. Врангель, як видно із його мемуарів,
був до цього готовий. У нього не викликало сумнівів,
що будь-який варіант аграрної реформи обов’язково
стане об’єктом критики не лише зовнішніх опонентів, а
й представників тих політичних сил, які входили до складу
Білого руху [2, 99]. Про це ж йшлося і в одному з номерів
____________________________________________

* На територіях, що перебували під управлінням Білого руху
Півдня Росії, діяв юліанський календар. А. Денікін та П. Врангель
відмовилися від запровадження григоріанського календаря, оскіль-
ки за них це раніше зробили більшовики. У зв’язку з цим дати у
статті подано за старим стилем.
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газети “Таврический голос”. Її дописувач зазначав, що
реформа, положення якої закріплені у пакеті документів
від 25 травня 1920 р., одним може видатися занадто
соціалістичною, іншим – однобокою та недостатньою.
Всі будуть її критикувати, оскільки аграрне питання
можна вирішувати у тисячу способів, і кожний має
власне рішення, яке йому видається найкращим [3].

Так, наприклад, коментуючи аграрне законодавство
Уряду Півдня Росії, О. Кривошеїн вважав його початком
нової ери, за якої державне будівництво йде не згори, як
перед тим, а знизу [4, 249]. Б. Гагарін основним позити-
вом пакету документів від 25 травня 1920 р. вважав
“проселянський їхній характер”. На переконання цього
громадського діяча, законодавчі ініціативи Уряду Півдня
Росії вигідно відрізняються від інших подібних актів тим,
що вони “близькі до реальних потреб села та умов його
життя. Це селянська політика, а не демагогія… це праг-
нення примирити ворогуючі класи” [5].

Кадети-емігранти давали обережні оцінки. Скажі-
мо, Н. Астров сумнівався у небезпечності діапазону
програми П. Врангеля, хоча вважав: “Досвід цікавий.
Це кращий взірець надпартійності й розуміння ситуації”.
Конституційні демократи, що залишилися в Криму, були
менш стриманими: “Тепер, – писав Новгородцев
Н. Астрову, – вперше після 27 лютого – якщо не вважати
більшовиків – у Росії з’явився уряд (у повному розумінні
цього слова, а не лише за назвою). Тут не коливаються,
не рефлектують, не змагаються у силі доказів, а просто
діють і виконують накази” [6, 340].

Представники правих поглядів, прихильники недо-
торканності поміщицького землеволодіння вважали, що
П. Врангель підійшов до вирішення земельного питання
традиційно, відповідно до кадетських та правоесерівсь-
ких програм. Водночас Г. Немирович-Данченко підкре-
слював, що врангелівське аграрне законодавство ставило
аграрне питання у всій його широті. Основні його
положення відповідали російському національно-
культурному та сільськогосподарському розвитку, а
головне – відповідали вимогам політичного моменту.
Селянські інтереси були у ньому представлені повною
мірою і надійно захищені [7, 46 – 47]. Скептичнішим у
цьому відношенні був князь В. Оболенський – член
опозиції у складі Ялтинської та Сімферопольської
земельних комісій, автор “особливих думок”, які
імпонували П. Врангелю. Він висловлював думку про
те, що “надмірної лівизни в новому законі не було. Він
не був надмірно ні правим, ні лівим, а занадто складним,
пристосованим до мирного часу, а не для періоду
громадянської війни”. На його переконання, аграрне
законодавство Уряду Півдня Росії – спроба “круто
повернути кермо політики південноросійської влади в
земельному питанні” [8, 20].

Позитивно про аграрне законодавство Уряду Півдня
Росії відгукувалися військові. Наприклад, полковник
І. Опріц, який вважав безсумнівним позитивом те, що
до проведення аграрної реформи безпосередньо залуча-
лося селянство. До того ж не лише заможне. Крім того,
офіцер звертав увагу і на те, що селянство залучалося
до державного життя “у всій своїй повноті, а не через
відірвану від нього інтелігенцію” [9, 302 – 303].

Крім хвалебних од, траплялися публікації критич-
ного характеру. Так, один із авторів – М. Г., відзначаючи
позитивні риси „Наказу про землю”, вказав і на ряд
недоліків. По-перше, уряд, на його думку, помилився,
усунувши з процесу купівлі-продажу землі поміщиків,
оскільки селяни, за звичкою, охочіше укладали угоди з
ними, ніж із державою. По-друге, розрахунки придбан-
ня землі ускладнювалися невизначеністю вартості
десятини з боку держави. По-третє, як наслідок другого,

на ринку землі спостерігається ажіотаж: ціни коливають-
ся у напрямку постійного зростання від 20 до 120 тис.
руб. за дес. [10]

Не менш критично, щоправда на еміграції, вислов-
лювався з приводу аграрного законодавства Уряду
Півдня Росії В. Ілларіонов. Аграрну реформу П. Вран-
геля він вважав безперспективною з ряду причин.
По-перше, селяни не були зацікавлені в її реалізації.
По-друге, принцип примусового відчуження великого
землеволодіння відштовхнув від влади білого Криму
поміщиків – основу соціальної бази Білого руху Півдня
Росії. По-третє, селяни не могли повірити в те, що
царський генерал віддасть їм поміщицькі землі на
вигідніших умовах, ніж більшовики [11, 18 – 19].

Соціалістична преса, яка пильно стежила за ситуа-
цією на контрольованих Російською Армією територіях,
по-своєму оцінила врангелівський пакет документів, що
стосувався вирішення аграрного питання. Автори вдава-
лися до аналогій, порівнянь. Такий методологічний
прийом можна вважати виправданим лише частково,
оскільки він не розглядав врангелівську реформу саму
по собі, а крізь призму схожості/ подібності, що примен-
шувало її статус як самодостатнього історичного явища,
зумовлювало політичну заангажованість суджень. “Що
стосується земельної реформи, – зазначала газета
“Українське слово”, – яку думав провести Врангель, то
вона нічим не різниться від програми, яку висували всякі
чорносотенно-хліборобські кола під час панування
гетьмана. Насправді вся Врангеліада зводиться до
відбудови старої Росії зі всіма її негативними рисами:
царська деспотія, поневолення народів і знищення
добробуту населення” [12].

Радикальнішими в оцінках були більшовики. У
своєму зверненні до незаможних селян України В. Ленін
писав: “Товариші, царський генерал Врангель посилює
наступ на Росію й Україну... Ще раз поміщики роблять
спробу повернути владу, землю, покріпачити селян” [13,
224]. Подібної думки про Головнокомандувача й
аграрне законодавство Уряду Півдня Росії був Й. Сталін.
У підготовленому ним заклику до солдат Червоної Армії
Південного фронту зазначалося: “Російську революцію
зробили робітники і селяни… буржуазії не сподобався
подальший розвиток революції… буржуазія закликала
на допомогу вірних їй генералів, узагалі всіх колишніх
царських холопів. Ті з радістю взялися до справи повер-
нення старих часів…” [14, 46]. Керівництво Радянської
України в особі Х. Раковського, зважаючи на зміст
аграрного законодавства Уряду Півдня Росії, вважало,
що П. Врангель небезпечніший за поляків [15, 27].

Більшовики пакет законів від 25 травня 1920 р. кри-
тикували у властивій їм манері. Вони переінакшували
зміст статей законів, довільно інтерпретували сутність
змін у землеволодінні/землекористуванні, що передба-
чалися Головнокомандувачем, до “аналізу” залучали
вибіркові положення, найуразливіші, на їхню думку, з
політичної точки зору. Таким чином, у адресатів більшо-
вицьких матеріалів складалося якщо не хибне, то спо-
творене враження і сприйняття аграрного законодавст-
ва влади білого Криму. Наприклад, в одному з таких
матеріалів мова велася про те, що П. Врангель віддавав
селянам частину землі, яку вони самі в 1917 р. відібрали
у поміщика. До того ж ту частину, що не потрібна ні по-
міщику, ні врангелівському уряду. За це селяни потрап-
ляли в кабалу до поміщиків на 25 років. У такий спосіб,
запевняли автори, захищалися інтереси поміщиків,
оскільки останні безкоштовно отримували й землю, яка
їм не належала [13, 70 зв.]. Безсумнівно, в подібних
“аналізах” насправді ніякої критики не було. Мала місце
політична кон’юнктура, зумовлена збройним, ідеологіч-
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ним більшовицько-білогвардійським протистоянням у
боротьбі за селян Новоросійської, Харківської та Мало-
російської губерній.

Ці тези підхопили й розвинули радянські газети,
агітаційні матеріали: “Останній панський виродок –
барон Врангель – плазує на нас і своїми хижими руками
хоче задушити робітників і селян. Він хоче відібрати... у
селян землю..., повернути старі царсько-поміщицькі
порядки, запрягти нас... в панське кріпосне ярмо...” [16,
206]. “Беріть свою буржуазію за горлянку, – йшлося в
одній з більшовицьких агіток, – встановлюйте свою
диктатуру над багатіями” [17, 137].

Отже, підсумовуючи, констатуємо, що аграрне за-
конодавство П. Врангеля спрямовувалося на впорядку-
вання землекористування і землеволодіння на селі; за
мету генерал ставив наділення селян землею, піднесення
як їх матеріального добробуту, так і галузі в цілому;
законодавство представляло та захищало економічні
інтереси не лише середньозаможного та заможного се-
лянства. Охорона радгоспів і комун Урядом Півдня Росії
свідчила про те, що він ураховував й інтереси незамож-
ного та малозаможного селянства; поміщики, колишні
власники, усувалися із процедури розрахунків із селяна-
ми-займанцями. Більше того, спеціальним розпоряд-
женням Головнокомандувача їм заборонялося не лише
повертатися у маєтки, а навіть обіймати адмінпосади у
повіті, де ці маєтки розташовувалися; аграрне законодав-
ство П. Врангеля відповідало реальному стану справ у
сільському господарстві Таврійської губернії.

Аналіз критики щодо аграрного законодавства Уря-
ду Півдня Росії переконує в тому, що, за незначним ви-
нятком, вона не була конструктивною. Здебільшого вмо-
тивовувалася політичною кон’юнктурою. Швидше вона
відображала погляди авторів відгуків на пакет законів
від 25 травня 1920 р., ніж вказувала на реальні “вузькі
місця” у ньому. Активне долучення громадських,
політичних діячів, військових білого Криму та їхніх
опонентів до обговорення аграрного законодавства
Уряду Півдня Росії лише підкреслювало важливість,
порушеної владою білого Криму, проблеми.
___________________
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ÐÀÄßÍÑÜÊÎ¯ ÂËÀÄÈ: ÃÅÍÄÅÐÍÈÉ ÀÑÏÅÊÒ

«Рівноправність жінок і чоловіків є одним із питань
прав людини та однією з умов забезпечення соціаль-
ної справедливості, а також необхідною й основною
передумовою досягнення рівності, розвитку та миру.
Перебудова партнерських відносин на основі рівно-
правності жінок і чоловіків – одна з умов стійкого
розвитку, стрижнем якого є інтереси людини».
(Платформа дій. Прийнята на четвертій Всесвіт-
ній конференції зі становища жінок у Пекіні 15
вересня 1995 р.)

Процес становлення громадянського суспільства в
Україні актуалізує завдання критичного та різнобічного
аналізу історичного досвіду формування системи
управління державою. Насамперед це стосується потре-
би з’ясування тих форм та методів залучення жіноцтва
до громадського, політичного та державного управлін-
ня, що були закладені ще в радянський період. На по-
чатку 1990-х рр., проблема формування рівня міжстате-
вих відносин у системі державного управління певний
час ігнорувалася вченими. Лише в контексті гендерної
політики та політичної активності жіночого електорату
з’явилися праці, в яких з’ясовувались окремі аспекти
соціалізації жінок радянської доби [1]. Утім, можна кон-
статувати, що політика комуністів у жіночому питанні
того періоду залишається малодослідженою. З огляду
на це, метою статті є аналіз напрямів залучення жінок
до управління державою в умовах становлення радянсь-
кого режиму в 1920-х рр.

Усвідомлюючи необхідність залучення жінок до
радянського будівництва, підвищення в їх середовищі
авторитету компартії, партійне керівництво виробило
ідеологічні і практичні підходи до розв’язання цього
питання. Масова участь жінок у вирішенні державних і
громадських справ передбачала «членство в Комуністи-
чній партії Радянського Союзу; …широку участь у фор-
муванні органів влади і управління; …участь у діяль-
ності Рад народних депутатів і всенародному обговорен-
ні проектів найважливіших законів, внесення пропози-
цій, спрямованих на поліпшення діяльності всіх органів
державної влади» [2, 5].

Одним із основних аргументів більшовицької
ідеології в жіночому питанні були рівні можливості для
представництва чоловіків і жінок у сфері управління
державою. Як же тлумачилися рівні права організатора-
ми більшовицької революції і чи дійсно передбачалося
передати їх жінкам? Марксистська ідеологія наполегли-
во підкреслювала класовий характер права як «засобу
класового придушення». Інтереси і потреби жінок
«трудящих» класів бачилися як загальні для всього
пригнобленого населення і як протилежні інтересам
гноблячої меншості, а суперечності, що існували між
чоловіками і жінками працюючих класів і тим більше
різними групами жінок, що відносилися до класу
пригноблених (робітницями, дружинами робітників,
селянками, домашньою прислугою тощо), фактично
ігнорувалися. У той же час жінки з інших станів – купецт-
ва, дворянства, духівництва, інтелігенції – були оголоше-
ні класово чужими і не одержали жодних політичних
прав, про що свідчить ст. 22 Конституції 1919 р.: «Поз-
бавляються виборчого права і права бути обраним слі-
дуючи особи, хоч би вони й входили в одну з вищезазна-
чених категорій: а) особи, що користуються найманою
працею з корисною метою; б) особи, які живуть на
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нетрудові прибутки, а саме прибутки з підприємства, з
маєтків і т.п.; в) приватні торговці, комерційні посередни-
ки; г) ченці і духовні настоятелі церквей і релігійних
культів; д) служачі і агенти колишньої поліції окремого
корпусу жандармів і охоронних відділів, а також члени
панувавшого в Росії дому; е) особи, визнані усталеним
ладом божевільними, а рівно особи, що перебувають під
опікою; ж) особи, засуджені за корисливі та ганебні вчинки
реченець, усталений законом, або судовим вироком» [3].

Таким чином, пролетарський варіант жіночої рівно-
правності відразу ж виключив зі сфери своїх об’єктів
значну частину жіночого населення, але незаперечним
досягненням радянської влади було проголошення
рівності виборчих прав чоловіків і жінок. Це було
юридичною гарантією для рівної участі жінок в
управлінні державою.

Характеризуючи радянський виборчий процес, слід
зауважити, що принципи виборчого права і побудови
виборчих систем закріплювались у конституціях, набу-
вали подальшого розвитку і детальної регламентації в
законах та інших нормативно-правових актах. Конститу-
ція УСРР 1919 р. заклала основу системи виборчого
права, обґрунтовувала класовий підхід до формування
органів влади і управління, декларувала виборність усіх
органів і встановила багатоступінчасті вибори.

Практичне втілення ідеї рівної участі жінок в
управлінській сфері у 1920-ті рр. здійснювалося шляхом
створення при партійних органах відділів по роботі
серед жінок. Перед жінвідділами, що були невід’ємною
частиною партійних структур, поставили завдання
«будити широкі маси жінок, зв’язувати їх з партією,
удержувати під її впливом» [4, 52]. Більш конкретно
функції жінвідділів були визначені постановою ЦК
РКП(б)У від 8 липня 1921 р., що зобов’язувала жінвідділи
провадити агітацію серед трудящих жінок з метою
залучення їх до радянського і професійного будівництва,
вивчати та спрямовувати діяльність парткомів у галузі
роботи серед жінок, брати участь у розробці питань
загальнопартійного будівництва, вносити пропозиції з
питань, пов’язаних із фактичним розкріпаченням жінок
[5, 33]. Чітке визначення завдань і функцій жінвідділів
стало свідченням того, що вони були не осередками жі-
ночого руху, а виступали знаряддям партії в ідеологічній
роботі серед жінок. У телеграмі на ім’я секретаря ЦК
РКП(б) М. Крестинського від ЦК РКП(б)У 16 січня 1920 р.
писалось: «Робота серед жінок гальмується відсутністю
працівників. Командируйте Самойлову, інших для
постановки роботи...» [6]. Перший в Україні жінвідділ
було створено при Харківському губкомі КП(б)У. А із
заснуванням відділу робітниць і селянок при Централь-
ному комітеті КП(б)У в січні 1920 р. розпочалася систе-
матична робота партії серед жінок. Протягом 1920-х рр.
керівницями жінвідділу при ЦК КП(б)У були Катерина
Самойлова, Варвара Мойрова, Ольга Кравченко, Марія
Левкович, Ольга Пілацька. Керівництво роботою серед
жінок на місцях здійснювали губернські, повітові та
районні жінвідділи при партійних комітетах, які станом
на 1925 р. охопили своїм впливом 1,5 млн. жінок [2].

Утім, більшовикам не вдавалося за короткий час
зламати суспільну свідомість, тому більшість чоловічого
населення продовжувала вважати жінку істотою асо-
ціальною, нездатною до самостійного мислення і діяль-
ності. Про це свідчать і архівні матеріали. Так, у доповід-
ній записці НК РСІ УСРР про наслідки перевірки роботи
по залученню жінок до соціального будівництва
читаємо: «Опір й нехтування голів сільрад жінок від
членів рад чоловіків почалося з першого же дня, що
дуже впливає на авторитет сільрад. Комісія Обухівського
РВК примушена констатувати, що виборці зменшують

свою явку на засідання пленумів рад, де головують жін-
ки, пересічно на 5,6 чоловік. Жіноцтво збільшує свою
явку пересічно на 2 чоловіки проти засідань, де голо-
вують чоловіки» В цій ж записці далі: «На Дніпропетров-
щині часто-густо чоловіки перешкоджали явці жінок на
зібрання» [7]. Найважче було працювати активісткам
на селі, де чоловіки просто не відпускали своїх дружин
на збори. З цієї причини у перші роки після революції
волосні з’їзди селян і селянок проводили окремо.

Протягом 1923 – 1927 рр. зафіксовано особливу
активність жінок-селянок у радах, органах кооперації та
культурно-побутових закладах. Вони виявляли ініціати-
ву, ретельно ставилися до роботи. Об’єктивним свідчен-
ням активізації соціального життя жінок є зростання їх
кількості у місцевих органах влади. У 1923 р. по УСРР до
сільрад було обрано 2 % жінок, а 1927 р. – вже 10% [9].
Однією із причин обрання жінок було виконання
ідеологічних настанов. Відсоток їх присутності в органах
влади не відповідав тій ролі, яку виконувала селянка у
господарському житті соціуму. До того ж, залучення
жінок до соціальної діяльності на селі часто відбувалося
адміністративними методами, «за рознарядкою». Так,
об’єднане засідання Президії Білоцерківської ОКК та
колегії РСІ, за підсумками перевірки виконання
місцевими організаціями постанов Уряду та попередніх
постанов Колегії РСІ в галузі залучення працюючих жі-
нок округи до соціалістичного будівництва, постанови-
ло: «1. Рішуче посилити систематичне висування
робітниць, наймичок та колгоспниць-біднячок і середня-
чок на провідну робот у Виконкомах, Радах, господарсь-
ких, професійних, громадських організаціях і колгоспах,
забезпечити найсприятливіші умови праці висуванок.
2. У зв’язку з закінченням перевірки й чистки низового
радапарату Райвиконкомам за участю профорганізацій
поповнити вичищених не менш, як на 30% робітницями,
наймичками, біднячками і середнячками, зокрема з
активу бригад по обслідуванню й перевірці установ.
3. Максимально залучити жінделегаток та актив жіноцтва
до практичної роботи рад, звернути особливу увагу на
широке притягнення жінок через Секції до боротьби з
бюрократизмом, тяганиною й перекручуванням класо-
вої лінії партії та радвлади. 4. Поголовно залучити до
організації КИС всіх наймичок та біднячок-колгоспниць.
5. Збільшити жіночий склад у лавах робітничо-селянсь-
кої Міліції не менш як на 5 жінок, для кращого та широ-
кого обслуговування жіноцтва в адміністративній справі
висунути на роботу в судово-слідчих органах округи 2
жінки. 6. Збільшити кількість жінок до 40% в апараті
громадських обвинувателів і групах сприяння» [10].

Багатовікова традиція залежності від чоловіків
привчила українську жінку, особливо селянку, до соціа-
льної пасивності. Над жінкою тяжіло усвідомлення того,
що управління – це обов’язок і привілей чоловіка. При
висуванні жінки у сільраду їй влаштовували своєрідні
іспити на «соціальну зрілість», і найменша помилка
закінчувалася висновком, що жінка не здатна виконува-
ти чоловічу роботу. Ось що знаходимо в архівних доку-
ментах: «Всього по 17 округах (Одеса, АМСРР, Кремен-
чук, Суми, Волинь, Ніжин, Проскурів, Мелітополь,
Лубни, Каменець, Київ, Умань, Чернігів, Конотоп, Ми-
колаїв, Полтава й Каменець-Подільський) було обрано
231 чоловік сільрад. Знято за весь час по різним мотивам
47 жінок (20%). Цікаво відмітити, що за перекручування
класової лінії та по чистці радапарату знято 12 жінок
голів сільрад (25%)». Мотиви усунення жінок з посад
голів сільрад: «Одеса відмічає таке: Знято 4 голови за
перекручування класової лінії, а 1 за постановою комісії
по чистці радапарату (несплата податку заможними
верствами села, які знаходили захист з боку голів с/р.,
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недостатня письменність, що перешкоджала засвоїти
директиви вищих органів). АМСРР повідомляє, що
причини усунення більшість невпорання. Є 2 випадки
усунення підпадання під вплив куркуля, зв’язок з ними,
а також гальмування міроприємств щодо наступу на
куркуля. Суми повідомляє, що одну жінку усунено з
посади за неетичні вчинки. На Волині – одна з жінок
висунута на голову Райсудземкомісії. Друга була усуне-
на в зв’язку з непідготовленістю та малописемністю щоб
її не скомпрометувати. В Миколаївській окрузі – знято
за бездіяльність, зв’язок з куркульством, одну як дочку
великого землевласника, та 1 за дискредитації Радвлади.
В Полтаві – 3 жінки залишили роботу через перехід на
іншу роботу, 1 відмовилась, а 1 по хворості» [8].

Хоча свою придатність до роботи у соціальній сфері
жінки доводили регулярно: «Одеса зазначає, що значна
частина жінок – голів сільрад зуміла цілком справитися
зі своєю роботою. ... З Волині пишуть, що більшість
голів сільрад – жінок себе виправдали. Київ зазначає,
що більшість голів сільрад-жінок перемогли труднощі,
що повстали в їхній практичній роботі, перемогли вони
до певної міри й опір, що чинили консервативні члени
рад – чоловіки. Київський ОВК констатує, що жіночі
сільради своєчасно реагували на завдання вищих
органів влади... й навіть у де в чому краще справилися з
роботою щодо виконання планів засівних компаній,
запровадження агромінімуму, організації суцільних
засівів тощо» [8]. «На Артемівщіні – в Константинівсько-
му районі в Сатуринській сільраді жінка – голова ради,
яка закінчила Всеукраїнські курси в Харкові 1929 р.,
виконала всі компанії з перевищенням, як-то: хлібо-
заготівлю – 117%, сільгоспподатку – 99,2%, за що сільра-
да одержала премію. У Сергієвській сільраді, Краматор-
ського району, де голова теж жінка – виконано останню
засів компанію на 104%, плана хлібозаготівлі виконано
на 125,8%, продовольчі культури на 102,8%» [8].

Селянки-делегатки рад займалися питаннями
господарського розвитку села чи району, організацією
побуту і вихованням дітей, входили до складів ясельних
комітетів, які збирали кошти для організації ясел і
дитсадків та забезпечення їх продовольством.

Для практичної діяльності серед жінок-трудівниць
на фабриках і заводах було створено інститут жіноргані-
заторів, однак найбільш масового характеру серед без-
партійних жінок набула така форма роботи, як делегат-
ські збори (конференції). Делегатки обиралися з-поміж
безпартійних жінок, на місцевих зборах яких проводи-
лись систематичні заняття з політграмоти за програмою,
складеною Центральним відділом робітниць і селянок.
Делегатські збори використовувалися для залучення
жінок у партію, під час яких проводилися «партійні дні
делегатки». Таку форму роботи серед жінок уперше
було застосовано на I Всеукраїнському з’їзді робітниць
і селянок (м. Харків, 1920), коли із 1105 делегаток з’їзду
253 жінки було прийнято кандидатками у члени РКП(б)
[11, 120]. Делегатські збори були формою розповсюдже-
ння серед жінок партійних рішень та залучення жінок
до їх виконання. Протягом 1920-х рр. кількість делегаток
постійно зростала. 1922 р. в Україні нараховувалось
близько 15 тис. делегаток, 1924 р. – 44,8 тис., на початку
1926 р. – 69,2 тис. За період 1920 – 1928 рр. школу
делегатських конференцій в УРСР пройшло понад 300
тис. жінок [12, 15].

Уже перші кроки на шляху «перетворення жінки в
повноправного члена суспільства» показали, що просте
надання рівних політичних прав з чоловіками було явно
недостатнім навіть для пасивної участі значної кількості
жінок у побудові нового суспільства. Незважаючи на
формальне надання політичних прав працюючим

жінкам, керівництво більшовицької партії не вважало їх
здатними негайно скористатися своїми правами в тій
мірі, у якій на це були здатні чоловіки, оскільки на почат-
ку 1920-х рр. в Україні було 12 млн. неписьменних, у то-
му числі 8 млн. жінок [7]. Таким чином, жінки становили
приблизно 75% усіх неписьменних, а тому участь жінок
– представниць трудящого класу – у пролетарському русі
була незначною, що надавало керівникам більшовицької
партії можливість розглядати жінок не просто як пригніче-
ний, але і як «культурно відсталий» прошарок населення.

У документах більшовиків перших післяреволюцій-
них років постійно зустрічаються згадування про
необхідність «залучення жінок до самостійної участі»,
«повного звільнення жінки», «переробки зашкарублих,
закостенілих порядків». Тон цих заяв, незважаючи на
визвольну спрямованість, ставив працюючу жінку в
позицію «одержувача» дарунків. Після революції ніхто
з більшовицьких лідерів не очікував, що жінка в дійсності
візьме на себе рішення політичних проблем. Жінки мали
поступово усвідомити ступінь отриманої свободи і
допомогти їм у цьому повинні були чоловіки-пролетарі.

Отже, активізація політичної участі жінок задуму-
валась як «закономірний» перехід від досягнення еле-
ментарної загальноосвітньої грамотності і сучасних (для
того часу) уявлень про гігієну до політичної грамотності,
а від грамотності – до активності. Передбачалося, що,
навчившись читати слова, написані в політичних дек-
лараціях більшовиків, жінка працюючого класу буде дія-
ти відповідно до них, тому що «справжні» інтереси будь-
якої працюючої жінки цілком збігаються з пропаговани-
ми завданнями. Подібні погляди на жіночу політичну
участь виглядають сьогодні утопічними, але у ті часи вони
викликали сумнів лише в деяких із більшовицьких лідерів.
___________________
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Незважаючи на значну увагу сучасних дослідників
до питання повернення із забуття імен українських
громадян, репресованих в тоталітарні часи, ще не всі
сподвижники вітчизняної науки 1920 – 30-х рр. відомі
широкому загалу. Маловідомим є і Анатолій Зіновійо-
вич Носів (Носов) – учений, який вражає різнобічністю
своїх наукових талантів: один із найкращих учнів антро-
полога Ф. Вовка, в свою чергу, мав вплив на формуван-
ня світогляду відомого мовознавця, свого двоюрідного
брата Ю. Шевельова [1, 100]. А. Носів зробив значний
внесок у пам’яткоохоронну, музейну, бібліотечну спра-
ви, краєзнавство, виявив організаторські здібності в пе-
ріод роботи у різних громадських та державних устано-
вах. Займався охороною природи в околицях могили
Тараса Шевченка і став першим директором Державно-
го лісостепового заповідника ім. Т. Шевченка.

Необхідно зазначити, що ім’я А. Носіва не зовсім
забуте в науковій літературі. Зокрема, у виданнях з історії
Національної Академії Наук України є короткі відомості
про його діяльність в її системі [2, 515]. На нього посила-
ються у працях з історії антропологічних досліджень в
Україні. Згадують, висвітлюючи діяльність Всеукраїнсь-
кого Археологічного Комітету (ВУАК) [3], а також серед
репресованих музейних працівників [4]. Однак окреме
дослідження життя та діяльності цього вченого поки що
відсутнє. Метою статті є узагальнення розпорошених
архівних та опублікованих даних про діяльність А. Носіва.

Із «Життєпису» та «Особистого листка відповідаль-
ного працівника» А. Носіва відомо, що він українець,
«з дрібних дворян», народився 1883 р. в м. Червонограді
на Полтавщині, в сім’ї земського службовця (колезького
регістратора) [5, 1 – 3]. Про батьківську сім’ю ніяких да-
них вчений не залишив. Три роки навчався у Новоолек-
сандрівському Інституті сільського господарства та лісо-
водства. У 1908 р. вступив до Петербурзького універ-
ситету на географічний відділ фізико-математичного
факультету, на якому читав лекції відомий антрополог
Ф. Вовк. Саме під його впливом відбувалося становлення
молодого науковця. Сферою його зацікавленості стали
антропологія, матеріальна культура. А. Носів входив до
Російського Антропологічного Товариства при Санкт-
Петербурзькому університеті, яким з 1911 р. керував
Ф. Вовк. Ще будучи студентом, у 1909 – 1912 рр., з метою
етнографічних та антропологічних досліджень, побував
у Забайкаллі, Монголії, Сербо-Хорватії. Про результати
довготривалих наукових експедицій неодноразово
звітувався на засіданнях товариства. Це були доповіді
щодо дослідження бурят [6], сербів, карагосів [7].

З 1912 р. А. Носів працював помічником хранителя
Етнографічного відділу Російського музею Олександра ІІІ.
Це ще більше зблизило його із Ф. Вовком – хранителем
Етнографічного відділу. Тут Федір Кіндратович розгор-
нув активну збиральницьку діяльність і за короткий
період створив багатющу колекцію українських етногра-
фічних матеріалів. Як зазначав А. Носів, «ця частина
Музею являла собою, власне кажучи, єдиний і перший
на території кол. Росії справжній музей української
етнографії» [8, 3]. В цей період відбувається самоусві-
домлення А. Носіва як українця. Пізніше, аналізуючи
становлення своїх українофільських поглядів, він прига-
дував, що спочатку «стояв на ґрунті, що політика в науці
бути на може» [9, 7], лише згодом став «пасивним націо-

налістом», що виявлялося «у певних симпатіях до україн-
ського життя» [9, 8].

У статті про Ф. Вовка А. Носів характеризував свого
вчителя як видатну постать в українській науці – «ідео-
лога розвитку та напряму певних антропологічних дис-
циплін, духозбудника й невичерпного джерела імпульсів
до наукової роботи та керівника працями молодшого
покоління, що його він якось надзвичайно сердечно умів
згуртувати біля себе, підносячи йому енергію та підтри-
муючи сили й бажання наукової діяльності, особливо,
коли це стосувалося наукового світогляду й обсягу праці
Ф.К. на користь української науки» [8, 1].

Для нього Ф. Вовк важив значно більше, ніж науко-
вий керівник. «Я дуже зрадів, як одержав дрібненькі
рядки Вашого листа, а читаючи, почував себе наче рідна
батьківська рука (про котру я вже почав або забувати,
або майже ніколи й не знав), посилала добру ласку й
щиру приємність в грудях та на серці стало так гарно й
тепло», – писав А. Носів у листопаді 1916 р. із Мінська
до вчителя [10, 1]. У Білорусії, під час збору наукового
матеріалу, його застали військові дії. А. Носів прагнув
на передову, але «попав у саму гущу канцелярської пра-
ці помішником уполномоченого цілого відділу», який
формував «літучі загони» [10, 1]. Напевно, він все-таки до-
бився відправки на фронт, бо пізніше вказував, що завіду-
вав передовим санітарним загоном Земського Союзу [5, 3].

Незважаючи на війну, думки вченого спрямовува-
лися в бік наукової праці. Дуже зрадів, дізнавшись, що
Антропологічне товариство планує опублікувати його
дослідження про монголів. Будучи у всьому вимогли-
вим до себе, А. Носів вибачався перед Ф. Вовком, що
не встиг ґрунтовно, на його думку, підготувати роботу
до друку. Прохав учителя: «Як найдете потрібним, то де
небудь в передмові, будьте ласкаві, напишіть, що мені
війна перешкодила зробити як слід, по моїм силам» [10,
1]. Здоров’я його погіршувалося. «Комісія забракувала,
й тепер я зовсім вільний чоловік, бо признали мене «негод-
ним», увільнили «навсігди», – повідомляв він [11, 1].

До Києва А. Носів прибув 1918 р. Цей переїзд пояс-
нювався усвідомленням, що як українець і науковець
мусить «скеровувати працю свою лише над українськи-
ми питаннями» [9, 8]. Як член Українського Наукового
Товариства (УНТ) включився у роботу Термінологічної
комісії з написання словників українських наукових
термінів [12, 7 – 8]. Тут працювали підкомісії: зоологічна,
ботанічна, геологічна, географічна, сільськогосподарсь-
ка, хімічна, антропологічна, етнографічна, фізична та
ін. Разом з О. Алешо та Л. Чикаленком А. Носів укладав
словник антропологічних термінів.

У 1919 р., у зв’язку із захворюванням на сухоти, виї-
хав до Криму, мешкав у Семеїзі до середини 1920 р., пі-
зніше, за допомогою проф. О. Янати, у 1921 р. пере-
брався до Києва [9, 10]. Продовжував антропологічні
дослідження. Став одним із перших співробітників
Музею антропології та етнології ім. Ф. Вовка, створено-
го 1921 р. при ВУАН. Засновником цієї установи був
О. Алешо, який, після смерті Ф. Вовка, вчинив справж-
ній науковий подвиг, доправивши з Петербурга до Києва
величезну наукову колекцію вченого [13, 5 – 6].

У 1921 р., із ліквідацією УНТ, Термінологічна комісія
об’єдналася із Правописно-Термінологічною Комісією
Академії, утворивши «Інститут Української Наукової
Мови» (ІУНМ). Термінологічна Комісія увійшла до
нього як «Природничий Відділ», а Підкомісії як окремі
Секції цього Відділу. Після смерті О. Алешо А. Носів
очолив антропологічну секцію. Крім того, йому часто
доручали відповідальні ділянки роботи у географічній
секції ВУАН. У різні роки був її секретарем, головував,
входив до Ради Природничого відділу, деякий час був
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його скарбником [14, 27]. Необхідно підкреслити, що
робота зі створення словників велася науковцями на
громадських засадах. Результатом діяльності А. Носіва
в Інституті Української Наукової Мови стало впорядку-
вання Словника антропогеографічної термінології, який
вийшов 1931 р. [15].

Активну діяльність вчених призупинив процес
«Спілки визволення України». Багато науковців, а також
керівник ІУНМ Г. Холодний були арештовані, а Інститут
реформований в Інститут мовознавства [16, 55 – 61].

Вражає обсяг роботи, який одночасно виконував
А. Носів. У 1921 р. – ввійшов до складу Сільськогоспо-
дарського Наукового Комітету (СГНК) Наркомзему. Був
членом Президії та головою секції сільськогосподарсь-
кого побуту. Із переїздом Комітету до Харкова у 1924 р.
завідував Сільськогосподарською бібліотекою, яка зали-
шилася у Києві [17, 31].

З його іменем пов’язана історія охорони природи
на Канівських горах: у 1923 – 1924 рр. керував Комісією
з організації Державного заповідника ім. Т. Шевченка
при СГНК НКЗС. Вона підготувала проект постанови
РНК України про створення заповідника, забезпечила
відведення землі та виділення коштів. 16 липня 1924 р.
авторів планів різних напрямів наукової роботи заповід-
ника затвердили керівниками його відділів, а А. Носіва
– першим директором Державного лісостепового запо-
відника ім. Т. Шевченка (нині Канівський природний)
[18, 64]. Саме А. Носіву належить перша публікація з
історії його заснування [19, 183 – 187]. На жаль, в зв’язку
із бездіяльністю Наркомзему, тоді заповідник не розпо-
чав практичної роботи.

Пізніше А. Носів продовжив природоохоронну
діяльність на початку 1930-х рр., працюючи референтом
у відділі управління заповідниками Всеукраїнської ака-
демії сільськогосподарських наук [2, 626]. Займався
музейною діяльністю. Як член Музейного Комітету
ВУАН здійснював перевірки музейних закладів, надавав
допомогу в їх діяльності [20, 4]. Працював у Комісії крає-
знавства ВУАН [2, 516].

Значний внесок зробив Анатолій Зіновійович і в
розвиток археологічної науки, організаційне оформлен-
ня громадських та державних структур з охорони пам’я-
ток культури. Зокрема стояв біля витоків створення
Всеукраїнського археологічного комітету (ВУАК). Саме
йому було доручено 1924 р. «просувати» у Харкові
прийняття Статуту ВУАКу на рівні Народного Комісаріа-
ту Освіти [3, 15], а в 1926 – разом із Ф. Ернстом вдруге
допрацьовував Статут ВУАКу [3, 21]. У 1925 р. був
задіяний у підготовці проекту декрету ВУЦВК і РНК
УСРР «Про облік, охорону й дослідження пам’яток
культури й природи» [3,17].

Разом із колегами доклав багато зусиль для збереже-
ння освітньої установи, яка єдина готувала кваліфікова-
них археологів, етнологів та музейників. В період ліквіда-
ції Київського археологічного інституту вчені намагали-
ся створити «Вищі Археологічні курси в Києві» при
ВУАК. А. Носів входив до складу комісії, що розробляла
їх Положення. 23 грудня 1924 р. його обрали директором
курсів. До викладання залучили весь цвіт української
науки: М. Біляшівський, С. Єфремов, М. Зеров, А. Лобода,
В. Козловська, М. Рудинський, Ф. Ернст, В. Кричевський,
О. Новицький, С. Маслов, П. Тутковський, Й. Гермайзе,
Д. Щербаківський та ін. На жаль, курси так і не розпочали
своєї роботи: Укрголовнаука у липні 1925 р. заборонила
ВУАК займатися цією справою [3, 49 – 50].

Проводив археологічні дослідження. Зокрема, у
1925 р. разом із В. Козловською працював в Остерській
комісії [21, 38]. У жовтні 1926 р. як представник ВУАКу в
м. Керчі був учасником наради в справі скликання
Всесоюзної археологічної конференції [22, 30].

Йому завжди довіряли відповідальні посади:
завідувати фінансовою частиною ВУАКу (1926 р.) [23,
15]; виконувати обв’язки секретаря (1927 р.), [24, 22],
представляти ВУАК в ювілейному комітеті з нагоди 70-рі-
ччя акад. А. Тутковського (1929 р. ) [17, 23 – 26] та ін.
Водночас А. Носів не полишав антропологічних дослід-
жень. Зокрема, йому належить низка наукових розвідок
з антропології кримських татар [25]. Був активним учас-
ником сходознавчих з’їздів [17, 71]. У 1930 р. виконував
обов’язки секретаря секції антропологів на IV Всесоюз-
ному з’їзді зоологів, анатомів та гістологів [26, 265 – 266].
На з’їзді А. Носів виступив із доповідями про кримських
болгар [27, 1 – 51] та українців Дніпропетровщини.

В кінці 1920 – на початку 30-х рр. А. Носів здійснив
декілька експедицій для дослідження українців Поділля
[28]. Зокрема, у Кам’янець-Подільську здійснював ан-
тропологічні обміри студентів [9, 11]. Тут, в кінці 1932 р.
розпочалися арешти науковців. Ректора Кам’янець-По-
дільського Інституту народної освіти В. Гериновича зму-
сили «зізнатися», що мережа місцевих низових наукових
товариств ВУАН та ВУАКу була центрами нелегальної агі-
тації проти радянської влади та пропаганди контррево-
люційних ідей. В числі київських контрреволюціонерів
називались співробітники Інституту матеріальної куль-
тури археолог М. Рудинський та антрополог А. Носів,
члени Етнографічної комісії ВУАН К. Квітко та О. Курило
[9, 4]. 3 лютого 1933 р. А. Носіва арештували за звинува-
ченням у причетності до Української військової органі-
зації [9, 22]. 9 травня 1933 р. Судова трійка при Колегії
ГПУ присудила А. Носову 5 років ув’язнення у конц-
таборах [9, 26].

На довгі десятиліття ім’я вченого було затавроване.
У матеріалах «Звіту за п’ятилітку (1928 – 1933 рр.)» Секції
історії матеріальної культури (СІМК) згадувалося «кла-
сово-вороже націонал-фашистське керівництво в кабі-
неті антропології (кер. А. Носов)» [29, 8]. ВУАК, Кабінет
Антропології, Етнографічна Комісія, Музей Етнології
називалися «глухими закутками», де зберігалися бур-
жуазні наукові концепції та «провідні буржуазно-націо-
налістичні наукові кадри, наготовані Єфремовим на
випадок реставрації капіталізму на Україні» [29, 15].

Після звільнення А. Носів працював у Краєзнавчо-
му музеї м. Ялти. Помер 1941 р. (обставини смерті ще
потребують з’ясування) [2, 515]. У 1989 р., відповідно до
Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про додаткові міри
із відновлення справедливості стосовно жертв репресій,
що мали місце в період 30 – 40-х та початку 50-х років»
А. Носів реабілітований. Із матеріалів справи відомо,
що не вдалося розшукати його рідних: дружину Марію
(1902 р. н.) та сина Віктора (1930 р. н.) [9, 35 – 36].

Таким чином, лише побіжний огляд життя та нау-
кової діяльності Анатолія Зіновійовича Носова свідчить,
що це був талановитий вчений із широкими енциклопе-
дичними знаннями та організаторськими здібностями.
Один із тієї когорти, завдяки якій, у 1920-х рр. відбувалося
становлення української науки.
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Í. Â. Ãîðëî

Â²ÄÎÁÐÀÆÅÍÍß ÏÐÎÁËÅÌ ÐÀÄßÍÑÜÊÎÃÎ
Ã²ÄÐÎÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÎÃÎ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÀ
Ó ÒÂÎÐ×²É ÑÏÀÄÙÈÍ² ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ
ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â (50 – 80-ò³ ðð. ÕÕ ñò.)

Будь-які перетворення в економічній, політичній,
соціальній сферах суспільства неминуче знаходять відо-
браження у суспільній свідомості. Вивчення громад-
ських настроїв, уявлень, почуттів, що відображають
суспільні явища і процеси, дозволяє поглянути на
„суб’єктивний бік історії”. Науковий інтерес до вивчення
„олюдненої” історії реалізується в рамках історії повсяк-
дення, яка є актуальним напрямом сучасних досліджень,
а „її прихильники намагаються зрозуміти і проаналізу-
вати мінливі відчуття, переживання, поведінку людей,
вплив на них суспільних структур і процесів, їхнє
розуміння цих структур і процесів” [1, 25].

У 50 – 70-х рр. ХХ ст. в Україні розгорнулося
масштабне гідроенергетичне будівництво, яке, крім
незначного економічного ефекту, принесло багато шко-

ди для екології та соціальної сфери Наддніпрянщини.
Суспільство досить неоднозначно поставилося до „ве-
личних будов комунізму”, суспільна думка змінювалася
від захоплення масштабами перетворень – до їх цілкови-
того неприйняття. Досить гостро на суспільні зміни відре-
агувала творча інтелігенція як соціальна група, переду-
сім письменники. Влучно і образно роль письменника
у суспільному житті визначив О. Гончар: „Письменник
– нервова клітина нації. Так уявляється мені його роль і
в національному, і в загальнолюдському житті”. Пись-
менники мали змогу різними шляхами донести до гро-
мадськості свою позицію: засобами художнього слова
у літературно-художніх і публіцистичних творах або ж у
процесі виконання громадської роботи.

Дослідження ставлення українських письменників,
до проблем гідробудівництва в Україні зумовлює знач-
ний інтерес, адже будь-який вияв індивідуальної думки
в заіделогізованому суспільстві є доволі цінним. Саме
тому хронологічні рамки цього дослідження охоплюють
1950 – 80-ті рр., адже у наступні десятиліття зникли суттєві
обмеження для вираження особистої позиції. Метою
статті є аналіз характеру відображення проблем радян-
ського гідроенергетичного будівництва у творчій спад-
щині українських письменників.

Дослідження означеної проблеми базується на
аналізі джерел особового походження, які є суб’єктивни-
ми, адже відбивають індивідуальність автора і відобра-
жають сприйняття ним сучасних йому подій. Приватні
розмірковування певною мірою відображають суспіль-
ні настрої. У щоденниках, листах, мемуарах автор, не
обмежений рамками соціальних умовностей, має змогу
вільно висловити свої думки, а „їх використання дає
змогу історикові більш докладно й колоритно відтворити
як окремі події, так і характерні риси й особливості пев-
них епох, осіб” [2, 414]. Хоча документи особового по-
ходження, передусім листи громадян до органів влади,
відклалися в архівах і досить часто публікувалися у пе-
ріодичних виданнях, все ж вони відображають реакцію
індивідів на якусь важливу подію в конкретний період
часу. На відміну від них, щоденники і записні книжки
дозволяють з’ясувати, яким чином змінювалися погляди
автора на події, свідком яких він був. Такий неоціненний,
з погляду унікальності матеріал дають щоденники
О. Довженка і О. Гончара, які дозволяють простежити
еволюцію їхніх поглядів щодо гідроенергетичного будів-
ництва в Україні. За змістом їхні щоденники мають
багато спільного з записними книжками, тому що
містять матеріали для майбутніх творів.

Записи у щоденнику О. Довженка свідчать про
зміну його ставлення до заходів уряду у галузі гідроенер-
гетичного будівництва – від цілковитого схвалення до
масштабної критики. Зокрема, він схвально сприйняв
рішення уряду про будівництво Каховської ГЕС, що
мало вирішити проблему водопостачання в умовах по-
сушливого Півдня України. Однак письменник помітив
негативні моменти, що виникли під час підготовки водо-
сховища, а саме зруйновані будинки, невирубані дерева:
„Враження незабутнє, страшне, хвилююче. Це так само
хвилює, як і будівництво Каховської ГЕС. Це її зворотний
бік. І це також потрібно художникові, як ученому потрібні
хворі люди і навіть трупи для пізнання життя загалом і
для вивчення здорового організму” [3, 518]. Вже тоді
О. Довженко побачив катастрофічний вплив знищення
життєвого середовища мешканця Наддніпрянщини на
історичну пам’ять українця, адже він розумів, що втра-
чається сторінка життя кількох поколінь: „Животворяще
Каховське море нічого вже не скаже нашим нащадкам
про свою передісторію, ніби й зовсім її не було, ніби на-
родилось-виникло воно в бозна-яку еру, а не на початку
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будівництва комуністичного суспільства. Увесь знаме-
нитий Запорозький Луг, чаруючі історичні запорізькі
ріки, заводи й села, де люди народжувались, кохали і
вмирали, – нічого не залишиться в пам’яті. Комусь так
треба” [3, 516].

Чимало записів стосовно об’єктів Дніпровського
гідрокаскаду містить щоденник О. Гончара. Запис від
13 жовтня 1958 р.: „Про Каховське море розповідають,
що загнилося, вода цвіте, риба дохне, сморід такий, що
до берега не підійти. Оце поема про велике болото” [4,
241]. За 23 вересня 1960 р. розміщено робочі записи для
художнього твору, які представляють собою роздуми
героя: „Мов книгу судьби, він читав Дніпро, що розгор-
тавсь перед ним день за днем. Читав минуле його й
майбутнє. Минуле озивалось могилами, плавнями,
Січами затопленими, майбутнє – морем безкраїм, ста-
лево-холодним…” [4, 263]. Досить різка оцінка будів-
ництва Каховського водосховища подається після конс-
татації факту про відсутність у ньому риби, внаслідок
знищення нерестилищ і зміни рівня води: „Всі клянуть
це море, воно для всіх безглузде. Так само, як і Каховська
ГЕС. Просто дивно: люди в переважній більшості ро-
зумні, а робимо стільки дурниць. За одне знищення пла-
вневих річок, плавневого лісу треба б комусь руки
поодбивати” [4, 376]. О. Гончар був занепокоєний еколо-
гічними наслідками гідробудівництва, зокрема „цві-
тінням” води, викликаним розмноженням синьо-зелених
водоростей (запис 13 квітня 1989 р.): „Кажуть, що вбивча
сила синьо-зелених дорівнює отруті кобри… А в нас
цих кобр – ціле Кременчуцьке море. Оце будівничі но-
вого життя… Епоха браконьєрів. Такого масового ван-
далізму та ще в поєднанні зі сталінщиною, з сусловщи-
ною не знало людство за всю свою історію! А тепер на-
сувається жахіття екологічної задухи” [5, 234]. Фактично
протягом тридцятирічного періоду роздуми над еколо-
гічними наслідками гідробудівництва не зникають зі
сторінок щоденника О. Гончара. Отже, оцінка наслідків
гідробудівництва співзвучна в щоденниках обох
письменників.

Особисте ставлення письменника до певної проб-
леми неминуче транслюється у літературно-художніх
творах. В історичному дослідженні роль художньої
літератури як джерела визначається не стільки змістом
твору, скільки його значенням як літературно-худож-
нього явища певної історичної епохи [2, 438]. Художня
література як історичне джерело дозволяє отримати
уявлення про світоглядні позиції автора твору і зробити
висновок про вплив на нього реалій суспільного життя.
За допомогою художніх прийомів письменники намага-
лися відобразити психологічний стан переселенців і зокрема
ставлення громадськості до проблем гідробудівництва.

Наприклад, у кіноповісті О. Довженка „Поема про
море” [6] відображені погляди письменника, декларова-
ні у перші роки будівництва Каховського гідровузла. Пе-
реважає схвальна оцінка планів стосовно розгортання
гідробудівництва, хоч і тут простежується занепокоєння,
зумовлене потребою у вирубуванні плавневого лісу.
Автор піднімає проблему узгодження суспільного й
індивідуального інтересу, що викликана необхідністю
переселення великої кількості людей з обжитих місць.
Проблему наслідків гідроенергетичного будівництва
О. Гончар підняв і у романі „Собор”. Герой твору Ізот
Лобода висловлює думки про споживацьке ставлення
до природи: „Вдарить комусь у голову: давай ще одну
ГЕС – і на тобі ГЕС, і вже рубають плавні, замість них
гниле море смердить, густе, як кисіль, топить мільйони,
до марганцевих рудників підбирається…” [7, 233].
Розгортання гідробудівництва у 1960-х рр. не оминув
увагою і письменник С. Плачинда, автор роману

„Шугаї” [8]. Центральний персонаж твору – молодий
фахівець-економіст Андрій Шугай, який приїхав на
новобудову, з метою зібрати матеріал для дисертації про
економічний ефект Кам’янської ГЕС. З часом він пере-
конується, що будова наносить непоправної шкоди як
економічній, так і соціальній сфері суспільства, тому
що затоплює села, родючі угіддя, археологічні пам’ятки,
інші цінні об’єкти. Автор, вкладаючи в уста героїв твору
критичні висловлювання про гідробудівництво, таким
чином, виразив власну позицію.

Крім щоденників і літературно-художніх творів,
письменники висловлювали свої позиції у публікаціях
на сторінках періодичних видань. Найчастіше це була їх
реакція на нагальні проблеми, що турбували суспільст-
во. Наприклад, у 1955 р. на сторінках „Молодого
колхозника” О. Довженко розкритикував невдалу прак-
тику планування і забудови нових сіл, у яких розміщували
переселенців із зони затоплення. Зокрема, його стур-
бував непоказний вигляд новобудов: „Перенести хати із
зони затоплення під гору і накрити їх замість соломи і
комишу шифером – це дуже багато, але це далеко не
все… Чому ж багато нових жител колгоспників так одно-
манітні, архітектурно бідні та непоказні? Справа тут не
тільки у вартості і будматеріалах… Складається таке
враження, що архітектурна громадськість не брала в їх
створенні серйозної участі і колгоспники вирішують
питання свого нового благоустрою так, як вміють, як
вчили їх батьки і діди” [9, 15].

Пізніше письменники акцентували увагу громадсь-
кості на необхідності подолання негативних екологічних
наслідків гідробудівництва у публіцистичних творах. У
1960-х рр. дискусія про наслідки появи водосховищ
Дніпровського гідрокаскаду розгорнулася на сторінках
газети „Літературна Україна”. Початок їй поклали
публікації письменника О. Дмитренка [10]. Насамперед
його турбувало забруднення Дніпра промисловими
стоками. Одразу ж після публікації, до редакції почали
надходити відгуки читачів. Усі були одностайними щодо
необхідності захисту Дніпра і пропонували різні заходи.
Ця дискусія мала продовження й у 1980-х рр., засвідчив-
ши гідну позицію української інтелігенції в оцінці
практики радянського гідробудівництва.

Розголосу набули і твори С. Плачинди стосовно
підтоплення ґрунтів, спричинених гідромеліоративними
заходами. Він зауважував, що води Дніпра є забрудне-
ними внаслідок промислових і сільськогосподарських
стоків, тому значно погіршилася якість підземних вод,
що заболочують навколишні землі [11]. Так само
В. Яворівський визнав сумнівний характер “перемоги”
над Дніпром: „Знадобилося тільки одне десятиліття, щоб
переконатися: перемога, що далася величезною ціною,
несе у собі гіркоту поразки” [12, 28].

Роль письменників у суспільному житті влучно виз-
начив М. Яценко, на думку якого, основна маса людей
характеризується екологічним незнанням і якщо автори
„проектів віку” користуються цим і зваблюють людей
сумнівними благами, то тільки письменники здатні
краще бачити наявну ситуацію з „темними плямами”
екологічної культури [13].

Зрозуміло, що вплив друкованого слова авторитет-
ного письменника на суспільну думку досить великий,
однак представництво народних інтересів у владі давало
змогу письменнику безпосередньо доносити інтереси
громадськості до високопосадовців. Наприклад, такі
важелі впливу мав О. Гончар як депутат Верховної Ради
УРСР від Великоолександрівського виборчого округу
№ 366 (Херсонська область). Під час численних зустрі-
чей з виборцями він дослухався до їхніх проблем і
намагався вирішити навіть таку парадоксальну ситуацію



   119Àíòðîïîëîã³÷íèé âèì³ð ³ñòîð³¿

для придніпровських сіл, як відсутність у них води. Про-
блема дійсно вимагала негайного вирішення, оскільки
люди відмовлялися переселятися у нові села, якщо до
них не була підведена вода. У листі до Президії Верховної
Ради УРСР О. Гончар писав, що населення і колгоспні
ферми сіл Козацьке, Качкарівка Бериславського району,
Дудчани Нововоронцовського району залишилися без
води, тому що до урвистих берегів не підступитися.
Водопостачанням займалися Дніпробуд, Херсонське
обласне управління водного господарства, трест „Ме-
ліоводбуд”, але роботи велися мляво і незадовільно.
Письменник зробив висновок: „Почувається, що справа
знеосіблена, ніхто за неї як слід не відповідає” [14, 112].

Письменник завжди дослухався до громадської
думки і переймався тим, що влада її ігнорувала і прий-
мала важливі для суспільства рішення без її врахування:
„Складається враження, що вузьковідомчі інтереси по-
всюди ми ставимо вище за інтереси суспільства, думку
населення щодо доцільності відомчих новобудов ніхто і
ніколи не питає, вузьколобий, охоплений гігантоманією
чиновник торочить на весь Союз, що „наука вимагає
жертв” [15, 7]. О. Гончар слушно зауважив, що „народ
завжди і компетентний, і дипломований за найвищим
правом свого вікового досвіду!” [15, 8].

Отже, письменники як „нерв нації” добре відчу-
вають суспільні настрої, тож їхні роботи вдало репрезен-
тують громадську думку. Звісно, розгортання „гіганто-
манії”, ініційованої партійними урядовцями, не могли
зупинити голоси багатьох небайдужих представників
інтелігенції. Аналіз творчої спадщини українських
письменників другої половини ХХ ст. свідчить про те,
що вони адекватно оцінювали плани державної верхівки
у галузі гідроенергетичного будівництва. Як свідомий
елемент суспільства письменники у літературно-
художніх та публіцистичних творах постійно нагадували
громадськості та представникам влади про актуальність
і необхідність вирішення екологічних та соціальних
проблем. У подальшому окремого наукового дослід-
ження заслуговує питання про відображення масштаб-
них перетворень, пов’язаних зі зведенням „величних
будов комунізму”, у свідомості інших суспільних груп
та у колективній свідомості.
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У першій половині 1960-х рр., у період хрущовської
„відлиги” тогочасним компартійним керівництвом
УРСР було ухвалено низку важливих рішень, пов’язаних
з розвитком історичного краєзнавства. Дослідженнями,
в яких висвітлювався процес підготовки та написання
“Історії міст і сіл” і розвитку історичної науки, стали на-
працювання цілої плеяди істориків. П. Тронько розкрив
цілісний підхід написання томів, Р. Симоненко та Є. Скля-
ренко висвітлити напрацювання О. Касименка, не тільки
як видатного українського вченого, а як організатора
історичної науки, В. Смолій, М. Коваль, О. Рубльов, С. Куль-
чицький, Ю. Павленко зосередили увагу на висвітленні
проблем розвитку історичної науки в цілому.

Важливою подією стало підписання ЦК Компартії
України 29 травня 1962 р. постанови „Про видання „Іс-
торії міст і сіл Української РСР”. Воно мало стати першою
фундаментальною історичною 26-ти томною працею,
кожний том якої повинен був висвітлити історію
населених пунктів окремих областей України, а їх на
той час налічувалося майже 40 тисяч. Згідно постанови,
була створена Головна редакційна колегія на чолі з
тодішнім заступником Голови Ради Міністрів УРСР
П. Троньком, до складу якої увійшли провідні учені – соціо-
гуманітарії, представники професорсько-викладацького
складу вищих навчальних закладів – викладачі істо-
ричних дисциплін, співробітники науково-дослідних
установ АН УРСР.

Заступником голови Головної редколегії „Історії
міст і сіл УРСР” був призначений директор Інституту
історії АН УРСР О. Касименко – один з ініціаторів проек-
ту [1, 36 – 37]. Він усіляко підтримував ініціативу істори-
ко-краєзнавчої громадськості республіки щодо розвитку
історичної регіоналістики й зокрема написання історії
міст і сіл України. Зокрема вчений запропонував прак-
тичні рекомендації щодо організаційного оформлення
ініціативи громадськості: „На нашу думку, настав час
створити в кожній області при облвиконкомах історичні
комісії по організації і розвитку на місцях досліджень
для створення історії міст, сіл, заводів, радгоспів, кол-
госпів. Такі комісії повинні об’єднати істориків, архівіс-
тів, археологів області і всіх, хто хоче брати участь в роз-
робленні місцевої історії” [2, 32].

Виступаючи на засіданні Вченої ради Інституту
історії АН УРСР 23 березня 1956 р. в обговоренні
доповіді О. Касименка „Завдання інституту в світлі рі-
шень ХХ з’їзду КПРС”, Ф. Шевченко звернув увагу на
справу написання регіональної історії у довоєнній і су-
часній Чехословаччині: „Цікавий досвід був ще до війни
в Чехословаччині і зараз: в кожному селі пишуть історію
села. В Закарпатті збереглося досить цих книг, це вели-
чезний матеріал. Приймають участь десятки людей,
вчителів і звичайних людей. І ми, історики, повинні
націлити, підняти ці маси до написання історії, щоб вони
приймали в цьому участь” [3, 77].

Нариси і статті з історії міст і сіл упродовж 1950-х рр.
готувалися й друкувалися краєзнавцями у Донбасі,
Житомирській, Київській, Харківській, Черкаській та ін-
ших областях. Так, 1959 р. у Хмельницькій області під
керівництвом обласного інституту вдосконалення
учителів силами місцевих педагогів були складені описи
746 сіл, колгоспів і шкіл. До роботи долучилися співро-
бітники обласного архіву, краєзнавчого музею, інших
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установ. Найвдаліші нариси були надруковані на шпаль-
тах місцевої преси [4, 15].

У 1963 р., коли повним ходом розгорнулася робота
над багатотомною „Історією міст і сіл УРСР”, О. Каси-
менко відзначав уже розмах краєзнавчої роботи у респу-
бліці, яку провадив численний загін істориків-аматорів.
Наявність цих ентузіастів історико-краєзнавчої справи
з певним досвідом й навиками дослідницької роботи умо-
жливлювала, на переконання Олександра Карповича,
успішну реалізацію цього масштабного проекту [5, 13 – 14].

Головна редколегія займалася опрацюванням нау-
кових засад видання, визначенням його структури, по-
шуком джерел, раціональним розподілом обов’язків між
учасниками проекту. Чимало зусиль довелося докласти
до того, аби переконати окремих керівних осіб у можли-
вості й доцільності підготовки „Історії міст і сіл УРСР”
на громадських засадах. Так, серйозну проблему стано-
вило неодноразове друкування з подальшим виправлен-
ням й чистовим передруковуванням рукописів текстів
нарисів до томів видання. Цей процес був далеко не
безкоштовним й у більшості випадків гроші на передру-
ковування доводилося шукати. Аналогічною була си-
туація і з виготовленням фотоілюстрацій [6, 52].

6 лютого 1963 р. головна редколегія „Історії міст і
сіл УРСР” затвердила методичні вказівки обласним
редколегіям, міським та районним комісіям щодо напи-
сання відповідних нарисів до видання, в яких зазначені
ідейна та наукова його складові, структура й обсяг на-
рисів і томів [4, 15]. Крім цього, у них наголошувалося
на цільності видання, що „базується на засадах марк-
систсько-ленінської науки”. Його основне завдання –
„висвітлення на конкретних прикладах тих соціалістич-
них перетворень, що сталися у містах і селах республіки
за 50 років Радянської влади”, а кожний нарис мав засвід-
чувати „велич успіхів українського народу в галузі госпо-
дарського і культурного будівництва, досягнутих під керів-
ництвом Комуністичної партії Радянського Союзу” [7, 12].

1 лютого 1964 р., у результаті підготовчої роботи
над проектом, з’явилася, адресована ЦК КПУ, „Допо-
відна записка про хід виконання постанови ЦК КПУ від
29 травня 1962 р. „Про видання „Історії міст і сіл Ук-
раїнської РСР”, підписана секретарем ЦК КПУ з ідеології
А. Скабою, Головою редколегії „Історії міст і сіл” П. Тро-
ньком та директором Інституту історії О. Касименком.
У документі зокрема зазначалося: „Виконуючи поста-
нову ЦК КПУ від 29 травня 1962 р. „Про видання „Історії
міст і сіл Української РСР” на громадських засадах до
50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції,
обласні комітети партії, Головна редакційна колегія,
Інститут історії АН УРСР та Архівне управління при
Раді Міністрів УРСР провели значну роботу по вияв-
ленню і вивченню історичних документів та написанню
нарисів з історії міст і сіл республіки. В усіх областях
створено обласні редакційні колегії, в містах і районах –
міські і районні комісії, а в населених пунктах – укомп-
лектовано авторські групи” [8, 56].

Автори меморандуму виразно наголошували на
марксистсько-ленінській спрямованості видання й
фокусуванні у ньому насамперед на пожовтневій історії
України: „Методологічною основою „Історії міст і сіл
УРСР” є твори Маркса, Енгельса, Леніна, рішення з’їздів
і пленумів ЦК КПРС і ЦК КПУ. Червоною ниткою через
всі нариси про міста і села республіки пройдуть ідеї
дружби народів і пролетарського інтернаціоналізму...
Основне місце в нарисах буде приділено післяжовтнево-
му періоду – висвітленню громадянської війни, індустрі-
алізації та колективізації, героїки українського народу в
період Великої Вітчизняної війни, відбудові і дальшому
розвитку народного господарства в післявоєнні роки,

виконанню грандіозних планів комуністичного будів-
ництва, накреслених в історичній Програмі КПРС”[6,
56 – 57]. Автори доповідної записки вважали за доцільне
покласти на Головну редакцію Української Радянської
Енциклопедії видання всіх 26 томів „Історії міст і сіл
УРСР”. Пропонувалося також створити в областях єдині
редколегії кожного тому з відповідальним секретарем,
який мав бути працівником партійного апарату і на час
остаточної підготовки тому був би звільнений від
основної роботи [9, 174 – 175].

О. Касименко зазначав, що головною й незмінною
дезидератою залишалася звична пропорція радянської
історіографії – 40 % обсягу віддавалося „темному”
досоціалістичному минулому, 60 % – на „світле”
соціалістичне сьогодення. Він наголошував на великому
значенні наукової розробки проблематики історії міст і
сіл України, закликавши своїх колег з областей до
підготовки й проведення науково-теоретичних конфе-
ренцій, залучивши до участі у них місцевих істориків і
краєзнавців. На його переконання, з одного боку, це
мало сприяти підвищенню науково-теоретичного рівня
відповідного обласного тому, а з іншого – допомогло б
подолати „ті великі труднощі, які стоять перед нами.
Товариші, які працюють над цим, кажуть, „що раніш
ми не передбачали наскільки трудно буде робити ці
томи, а по мірі того, як ми вникаємо вглиб цієї роботи,
ми бачимо труднощі, складності, але ми їх переможемо,
подолаємо” [6, 83 – 84].

Постановою Президії АН УРСР від 12 жовтня 1964 р.
О. Касименка було затверджено на посаді заступника
головного редактора „Української Радянської Енцикло-
педії” з історії міст і сіл від 1 жовтня 1964 р. [10, 151; 9,
188]. Відтоді вся його науково-організаційна робота була
пов’язана з редакцією „УРЕ” і реалізацією багатотом-
ного проекту „Історії міст і сіл УРСР”.

13 серпня 1970 р. Олександр Карпович востаннє був
присутнім на засіданні Головної редакційної колегії
„Історії міст і сіл УРСР”. У звичному для себе ритмі
доповідав „Про удосконалення структури, зменшення
обсягу та уточнення плану підготовки та видання томів
„Історії міст і сіл Української РСР” й „Про закріплення
наукових співробітників відділу історії міст і сіл Інституту
історії УРСР Академії наук за томами для подання
науково-методичної допомоги авторським колективам”
[11, 28 – 29]. 7 січня 1971 р. Головна редакційна колегія
ухвалила: „У зв’язку з хворобою т. Касименка О. К., по-
класти тимчасово виконання обов’язків заступника
голови Головної редакційної колегії на т. Слабєєва І. С. –
відповідального секретаря Головної редколегії” [12, 5].
13 січня 1971 р. після тяжкої хвороби О. Касименко
помер на 66 році життя.

Підсумовуючи, можна зазначити, що шість років
праці у редакціях „Історії міст і сіл УРСР” і „Української
Радянської Енциклопедії” були періодом надзвичайно
інтенсивної й напруженої роботи О. Касименка. Здій-
сненню видання 26-томної „Історії міст і сіл Української
РСР” він віддавав усі свої знання й науково-організаційні
навички, здобуті на посаді директора Інституту історії
АН УРСР. Саме цей останній період біографії й приніс
О. Касименку найбільше визнання (щоправда, посмерт-
не) – разом з групою інших учасників підготовки
багатотомної „Історії міст і сіл Української РСР” він був
відзначений Державною премією СРСР за 1976 р.
___________________
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Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ Ï. Ñ. ÊÀÁÛÒÎÂÀ

Научно-педагогическая и культурная общест-
венность отмечает в 2011 г. 70-летний юбилей Заслу-
женного деятеля науки РФ, доктора исторических наук,
профессора, первого проректора Самарского государ-
ственного университета Петра Серафимовича Кабыто-
ва, внесшего и продолжающего вносить значительный
вклад в развитие исторических исследований, охраны
памятников истории и культуры и краеведения в Самар-
ской области, в организацию науки и высшей школы.

Петр Серафимович родился 20 июня 1941 г. в
Воронежской области, на станции Колодезная Лево-
Россошанского района. Грянувшая через два дня война
унесла отца. Мать – сельская учительница, – в одиночку
поднимавшая детей, несмотря на трудную жизнь, смогла
дать сыну образование, привить ему тягу к знаниям. С
детства он познал главную истину жизни: настоящий
большой успех приходит только через упорный труд.
Никогда не было у него высоких покровителей. Всех
своих степеней, званий и регалий Петр Серафимович
добился кропотливым, порой изнурительным трудом,
проводя много времени в многочисленных архивах и
библиотеках.

Основные вехи научно-педагогической биографии
Петра Серафимовича связаны с Казанью и Самарой. В
1969 г. он окончил Казанский государственный универ-
ситет, а затем аспирантуру по кафедре истории СССР. В
1972 г. там же он успешно защитил кандидатскую
диссертацию. Его научным руководителем был профес-
сор И. Ионенко – автор фундаментальных монографий
по истории России начала XX в., истинный Учитель,
много давший своим ученикам. От него воспринял Петр
Серафимович представление о связи истории с жизнью
и о нравственном долге историка. Не менее важными
были школы профессионализма и культуры историчес-
кого исследования.

В 1972 г. П. Кабытов приступил к работе в Куйбы-
шевском государственном университете. Его курс
лекций по истории Среднего Поволжья отличался ши-
роким взглядом на историко-краеведческий материал,
попыткой проследить закономерности и показать
специфику местной истории на фоне общегосударст-
венной. Заметна была и тяга молодого преподавателя к
социально-экономическим аспектам истории, что
также было необычно для самарских историков. С
появлением П. Кабытова в Куйбышевском университете
начинается и становление аграрной историографии.

История деревни изучалась, конечно, и раньше, но
эти исследования куйбышевских историков были
посвящены в основном крестьянскому движению как
составной части общего революционного процесса,
приведшего к Октябрьской революции 1917 г. Поэтому
хронологически они ограничивались началом XX в. и
почти не касались хозяйственно-экономических аспек-
тов. Дискуссии, проходившие в академических институ-
тах и университетах Москвы, Свердловска, на аграрных
симпозиумах, никак не отражались на деятельности
местных историков. Воспитанник казанской школы
П. Кабытов стал основателем новой тенденции и науч-
ной школы историков-аграрников. Наиболее дальновид-
ные из старших коллег, представлявших в университете
школу Куйбышевского педагогического института, в
дальнейшем поддержали новое направление исследова-
ний. Среди них особенно следует выделить замечатель-
ного самарского историка, заведовавшего тогда
кафедрой истории СССР в университете, Заслуженного
деятеля науки РСФСР, кавалера Ордена Ленина, про-
фессора Е. Медведева. Он поначалу сомневался в том,
возможно ли на местном материале всерьез говорить
о закономерностях эволюции крестьянского, а тем более
– помещичьего хозяйства. Сомнения эти рассеялись,
когда усилиями П. Кабытова и его первых учеников был
поднят новый пласт архивных источников, в том числе
и массовых статистических данных.

Во второй половине 1970 – начале 80-х гг. XX в. ак-
тивно действовало, созданное при участии куйбышевс-
ких историков, Средневолжское проблемное объедине-
ние историков-аграрников. На конференциях, проводи-
мых этим объединением, куйбышевская делегация
производила все более внушительное впечатление.
Видная роль здесь принадлежала П. Кабытову, который
в это время активно работал над докторской диссерта-
цией «Аграрные отношения в Поволжье начала XX
века», и которая была она была защищена в 1983 г. На
её основе издана монография, которая заметным
явлением в отечественной аграрной историографии.
Впервые аграрная история Поволжья была осмыслена
с учетом не только социальных, но и демографических,
почвенно-климатических, производственных процес-
сов. Главы, посвященные зерновому производству,
открыли взору читателя истинную картину состояния
деревни, далекую от привычных по тем временам
представлений о сплошном кризисе и разрушении
крестьянского хозяйства. Не менее важным является и
вывод о положительном экономическом эффекте Сто-
лыпинской реформы. Диссертация П. Кабытова, наряду
с докторскими диссертациями Н. Клейн и Ю. Смыкова,
составляет фундамент аграрной историографии
Поволжья как самостоятельного направления.

1990-е гг. не могли не отразиться на научных занятиях
П. Кабытова. Впечатление коренной ломки всей систе-
мы традиционных ценностей народа воспринимается
большинством ученых как очередная смута в нашей
истории. Крушение старой власти и ее бессилие воскре-
шают в сознании историка события как относительно
недавние (рождение Советской власти), так и более
отдаленные (Смута начала XVII в.). Проблема власти и
управления становится особенно актуальной в историо-
графии. П. Кабытов одним из первых в Самарском
университете перевел эту жгучую проблему в плоскость
научного исследования. Об этом свидетельствуют дис-
сертации его учеников, посвященные системе самоуп-
равления дореволюционной России – земству, городс-
ким Думам, роли государственной власти в деле хозяй-
ственного освоения новых территорий в XVII – XVIII вв.,
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его собственные статьи об особенностях колонизации
Самарского Заволжья.

Начало XXI в. прошло под знаком постепенного
отхода от лихорадочной и порой непродуманной
переоценки исторических ценностей. Глубже стано-
вятся размышления историков и социологов об имперс-
ком прошлом России, о старом и новом реформаторст-
ве. К чести профессора П. Кабытова, как лидера самар-
ской школы историков, следует отметить, что он в своих
оценках всегда остается на позициях строгой научности.
Ведь он обладает исключительным даром организатора
науки. Под его руководством объединяются ученые са-
мого различного профиля, работающие на единый ре-
зультат. Так, была написана трехтомная «Самарская ле-
топись», которая в корне перевернула бытовавшие
представления об истории Самарского края. На её базе
создана и восьмитомная «История Поволжья» (в том
числе два тома документов). Многопрофильный харак-
тер имеет, возглавляемый П. Кабытовым «Самарский
земский сборник».

Краеведение составляет одно из любимейших дел
профессора. В течение десяти лет (1984 – 1994 гг.) он
возглавлял областное отделение Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры. Под
его научным руководством была подготовлена и издана
нашумевшая в свое время многотомная «Самарская
историко-культурная энциклопедия». Много и плодо-
творно занимался П. Кабытов восстановлением истори-
ческой правды о выдающемся общественном деятеле
Самары Петре Владимировиче Алабине. Ему принад-
лежит первая научная биография Алабина, переиздание
его важнейших трудов. В 1993 г. по его инициативе
проведена первая научная конференция, посвященная
П. Алабину (Алабинские чтения).

Краеведение неотделимо от реальной борьбы за
сохранение и возрождение исторического наследия
малой Родины. В этом благородном деле вклад П. Ка-
бытова особенно велик. Он один из создателей общест-
венного комитета «Самара», добившегося возвращения
нашему городу его исторического наименования. По
его инициативе в городе проведены три топонимичес-
кие конференции, посвященные проблеме возвраще-
ния исторических названий. Будучи членом городской
топонимической комиссии, П. Кабытов инициировал

присвоение самарским улицам имен выдающихся исто-
риков прошлого – П. Алабина, академиков М. Тихо-
мирова, С. Платонова, профессора Е. Медведева и др.

В последние годы активно растут международные
контакты. Реализован совместный проект с универ-
ситетом штата Мэриленд (США) «Разработка новых
курсов по отечественной истории». Выпущено трех-
томное издание «Американская русистика». В 1998 г. в
Самаре проведен российско-американский симпозиум
по изучению отечественной истории.

П. Кабытов много сделал и делает для развития
Самарского университета. Он участвовал в разработке
концепции развития университета, в создании ассоциа-
ции «Самарский университет». С 1983 г. он возглавляет
кафедру российской истории. С 1994 г. является первым
проректором университета. Под его научным руковод-
ством защищено 40 кандидатских диссертаций. Он
руководит докторантурой. Среди его учеников 18
докторов исторических наук. В качестве официального
оппонента профессор П. Кабытов выступал на защите
пяти докторских и тридцати кандидатских диссертаций.
Он являлся членом Диссертационных советов при
Институте истории и археологии Уральского отделения
РАН, при Самарском государственном педуниверси-
тете, был заместителем председателя и председателем
Диссертационного совета Самарского университета.

Вклад П. Кабытова в российскую науку и образова-
ние отмечен многими наградами и знаками обществен-
ного признания: грамотами Госкомвуза России, почет-
ными грамотами администрации области, Президиума
Центрального совета Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры. В 1996 г. он избран
Действительным членом Петровской академии наук и
искусств, а также Академии гуманитарных наук. В 1998 г.
ему было присвоено высокое звание заслуженного
деятеля науки Российской Федерации. В 2000 г. за книгу
«Русское крестьянство в начале XX века» профессор
П. Кабытов был награжден Губернской премией. В
2007 г. – премией Губернатора Самарской области «За
выдающиеся результаты в области гуманитарных наук».

Поздравляя Петра Серафимовича с юбилеем,
ученики, друзья и коллеги желают ему неиссякаемой
энергии и новых творческих свершений на научном,
педагогическом и общественном поприщах.
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Вивчення соціокультурного розвитку регіонів
України у різні періоди сприяє піднесенню національної
самосвідомості українців. Скіфська доба представляє
для нас особливий інтерес, оскільки в цей час поява
кіммерійців, скіфів та інших народів на території України
співпадає з початком писемної історії. Землі межиріччя
Дністра і Дунаю вже згадуються в окремих найдавніших
писемних пам’ятках. З’являються імена народів, прави-
телів, жерців. Водночас загальні уявлення й розвиток
спільнот, що фіксуються за археологічними джерелами,
змінюються історією народів і держав.

Визначальний внесок у вивчення скіфської доби в
Україні зробила київська школа скіфологів: О. Теренож-
кін, В. Ільїнська, Є. Черненко, Г. Ковпаненко, Б. Мозолев-
ський, В. Мурзін, О. Симоненко. Значний вклад у
дослідження степовиків І тис. до н. е. в Україні зробили ро-
сійські вчені Б. Греков, М. Артамонов, Б. Рибаков, К. Смир-
нов. Вивчення пам’ятників скіфської культури на ліво-
бережжі Нижнього Дунаю було розпочато археологіч-
ними експедиціями ІА АН УРСР і Одеського археологіч-
ного товариства під керівництвом А. Гудкової й Л. Субо-
тіна, а також молдовськими дослідниками Г. Чеботарен-
ко і Г. Щербаковою.

Відкриття та поширення заліза започаткували нову
еру в історії людства – залізну. На території України
перші знахідки залізних виробів датуються XI – IX cт. до
н. е. [1, 23]. Гострота та міцність залізних знарядь праці
та зброї кардинально вплинули на суспільний розвиток.
Паралельно з підвищенням продуктивності праці та
появою значної кількості додаткового продукту активно
йшов процес посилення військової могутності. Тому за
доби заліза зброя стала знаряддям праці, а війна –
ремеслом, що надало динаміки та драматизму розвит-
кові історичних подій.

Перехід до ранньозалізного віку на території України
та в сусідніх регіонах був зумовлений значною мірою
дією низки чинників: різка зміна клімату (наприкінці ІІ
тис. до н. е. він став надзвичайно посушливим) – еколо-
гічна – міграція населення – розрив старих економічних
зв’язків – дефіцит привозних мідної руди та бронзових
виробів – розвиток місцевого залізорудного виробницт-
ва. Завдяки появі заліза перед людством відкриваються
нові перспективи, відбуваються докорінні зміни в
суспільстві – завершується розклад первіснообщинного
ладу, активізується процес класоутворення. Характер-
ними ознаками суспільного розвитку цієї доби були
значні міграції населення, посилення торговельних
зв’язків, становлення приватної власності, поступова

майнова диференціація суспільства, перетворення сім’ї
на господарську одиницю, витіснення родової общини
територіальною, виділення ієрархічно структурованої
військової еліти, утворення організованих воєнно-полі-
тичних об’єднань та союзів, зародження державності.

Міграція індоєвропейських номадів з українських
степів та лісостепу на захід тривала й у ранньозалізну
добу. Це засвідчують археологічні дані щодо просуван-
ня в Подунав’я та Центральну Європу в І тис. до н. е.
кіммерійців, скіфів, а в перших століттях нашої ери –
сарматів та готів.

У ранньоісторичні часи Подунав’я було складовою
тогочасної ойкумени, належало до Середземноморсь-
кого культурного кола й циркумпонтійської зони та було
областю активних культурних контактів між народами.
На землях Подунав’я творилися долі давніх цивілізацій
Євразії, відбувалася активна комунікація в часі й
просторі між носіями різних культур та етнічних масивів,
закладалися підвалини соціокультурного розвитку насе-
лення західної та південно-західної частини континенту.

У часи індоєвропейської колонізації Європи тут про-
ходив кордон між світом осілих землеробських та світом
скотарських кочових народів, який був не тільки історико-
географічною детермінантою, але й важливою комуніка-
ційною віссю тієї доби у масштабах континенту [2, 78].

На зламі ІІ – І тис. до н. е. у Північному Причорно-
мор’ї з’являються кіммерійці – найдавніший народ тюр-
комовного походження на території Східної Європи. До
кіммерійських поховань на території Подунав’я відно-
ситься Суворівський могильник [3, 82 – 86]. Кіммерійці
займалися скотарством і землеробством, підтримували
торговельні зв’язки з Кавказом і Середземномор’ям,
виготовляли і широко застосовували металеві знаряддя
і зброю. Вони мали укріплені городища, традиція спо-
рудження яких бере свій початок у зрубній культурі.

Кіммерійці адаптувалися до природних умов схід-
ноєвропейських степів і завдяки кочовому способу жит-
тя максимально використали наявні тут природні ресур-
си, багаті пасовиська. Вони створили свою кочову куль-
туру, яка органічно гармонізувалася з довколишнім се-
редовищем. Основою їхнього господарства було кочове
скотарство, провідна роль у якому належала конярству.
Коні використовувалися не тільки для пересування кім-
мерійських воїнів і пастухів, але й складали значну час-
тину продуктів харчування. Греки називали кіммерійців
“споживачами кобилячого молока”.

До VII – VI ст. до н. е. кіммерійське суспільство
пройшло вже більшу частину шляху до остаточної лікві-
дації первіснообщинних відносин і стояло на порозі ет-
носотворення. Саме в цей час життя й еволюція самобу-
тньої культури кіммерійців були перервані новою хви-
лею кочовиків зі Сходу – скіфів, з якими пов’язаний нас-
тупний етап у соціокультурному розвитку Подунав’я.

²ñòîðè÷í³ àñïåêòè åòíîñîö³àëüíèõ
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У VII cт. до н. е. античний світ, якому ми зобов’язані
більшістю свідчень про цей народ, вступив у зіткнення
зі скіфами. Саме в цьому сторіччі грецькі колоністи по-
чинають опановувати північне й північно-східне узбере-
жжя Чорного моря. Тут вони були сусідами скіфів. Про
це свідчать залишки давньогрецьких міст Причорно-
мор’я: Ольвія (поблизу суч. Очакова), Тіра (у пониззях
Дністра), Пантікапей (на місці суч. Керчі) та ін.

Назва “скіфи” в античних творах носила узагальню-
ючий характер і використовувалася для найменування
різних народів Північної й Північно-Східної Євразії.
Грецькі й римські автори іноді називали Скіфією всю
територію, яка знаходилась між мешканням реальних,
історичних скіфів у Причорномор’ї й країною міфічних
гипербореїв, які нібито заселяли узбережжя Північного
океану. Учені середньовічної Європи, спираючись на
традиції античності, продовжували називати землі, які
знаходились на північ від Чорного моря, Скіфією, хоча
племена скіфів на той час уже зійшли з історичної сцени.

Лінгвісти з’ясували, що скіфи належали до ірано-
мовної гілки індоєвропейців. Прямого етногенетичного
зв’язку між скіфами та місцевим населенням – східними
слов’янами не існує. Проте це не виключає того факту,
що скіфи були культурними попередниками східного
слов’янства [4, 37 – 39].

Особливе значення для нас має історична спадщина
грецького історика V ст. до н. е. Геродота, який приділяв
значну увагу скіфам, їх історії, побуту, традиціям. Він
гадає, що прабатьківщина скіфів знаходилась десь на
сході від Кіммерії, однак під тиском сусідніх кочових пле-
мен – массагетів вони покинули свої землі й опанували
нові землі на заході. Їхні орди наблизилися до кіммерій-
ських пасовищ і кіммерійці змушені були поступитися
своєю територією. Наприкінці VI ст. до н. е. скіфи вже
міцно утримували під своїм контролем степи між
Дунаєм і Доном [5, 104]. Саме в цей період їх спіткало
нове нелегке випробування – скіфсько-перська війна.
Через землі Нижнього Подунав’я пролягав шлях невда-
лого походу Дарія в Скіфію, здійснений близько 514 р.
до н. е. Перемоги скіфів над одним з наймогутніших
володарів тогочасного світу помітно піднесли військово-
політичний авторитет скіфів у цьому регіоні.

Боротьба між Скіфією та Фракією не припинялась
протягом усього IV ст. до н. е. Зокрема грецький історик
Фукідід писав, що жодна з європейських держав не може
зрівнятися за кількістю грошових доходів та іншими
багатствами з Фракією, але за військовою могутністю
остання значно поступається Скіфському царству. “Не
лише в Європі, а й в Азії, – писав він, – немає народу,
який сам по собі міг би вистояти проти скіфів, якщо б
вони були єдині”. Як відомо, цар Атей об’єднав усі пле-
мена Скіфії від Дунаю до Дону, після чого розпочав
наступ на захід, переміг гетів та утвердився на правому
березі Дунаю, поширивши свій вплив на грецькі міста
Західного Причорномор’я. Для війни з фракійцями Атей
приблизно 346 р. до н. е. уклав угоду з Філіпом Маке-
донським, згідно з якою, під владу скіфів відходила знач-
на частина фракійців, які були змушені платити данину.
Власне Атей і претендував на роль гегемона в цьому
регіоні. Фактично центр Скіфії на деякий час переміщує-
ться в Добруджу. Наслідком скіфського тиску стає війна
з Македонією. У битві на березі Дунаю в 339 р. н. е.
Філіп Македонський, використавши свою славнозвісну
фалангу, розбив скіфські війська, опанував Нижнє Поду-
нав’я, захопив у полон 20 тисяч жінок і дітей та безліч
худоби [6, 182]. В 334 р. до н.е. Олександр Македонський
переправився на лівий берег Дунаю, розорив місцеві

поселення, але закріпитися тут йому не вдалося. На знак
свого перебування в Подунав’ї Олександр Македонсь-
кий поставив у м. Кілія пам’ятник богу Зевсу [7, 4 – 5].
Поразка, завдана скіфам Філіпом Македонським та
Олександром, стала початком завершення їх могутності.

Скіфська культура увібрала в себе як місцеві, так і
привнесені елементи, зазнала впливу передньоазіатської
та античної цивілізацій. Попри ці впливи, підвалини скіф-
ської культури зберігалися протягом VII – IV ст. до н. е. і
вона залишалася типовою культурою кочовиків [5, 128].

Про взаємозв’язок трипільської культури, зрубної
(кіммерійці), скіфів і населення України I тис. н. е. писав
професор П. Курінний. Він зробив такі важливі виснов-
ки: 1) поховання скіфів, скорчене під курганами, має
аналогію з похованням трипільців та кіммерійців під кур-
ганами, а видатних осіб скіфи палили на вогні. Обидва
обряди переходять до антів і сягають слов’янських
дохристиянських часів на Київщині та Чернігівщині;
2) скіфи продовжують розробку трипільської міфології
в образах фантастичного звіриного стилю і передають
її через антослов’ян селу: це образи матері-богині, пас-
туха Геракла, одноокого циклопа, грифона, культового
бика, коня, кабана тощо; 3) скіфи користуються всіма
формами посуду, виробленого трипільцями. Цікавий є
“слов’янський” горщик, оздоблений гребінцевим орна-
ментом. Початок його – ямково-гребінцевий стиль, який
був провідною формою в трипільській, кіммерійській,
скіфській та антослов’янській культурі і є національною
формою посуду; 4) від Скіфії маємо знамениті білі штани
й сорочку, чоботи, шпичасту козацьку шапку, перначі,
сагайдаки, келепи тощо [8, 44].

На думку О. Пріцака, українці запозичили від скіфів
окремі слова (собака, топірець та ін.) [9, 364]. Н. Камін-
ська наголошує, що вплив скіфської культури на слов’ян
відчувається не лише в одязі (сорочка, штани), а й у
прикрасах, якими користувалися стародавні русичі:
браслети, намиста, сережки, підвіски тощо [10, 117].

Тривалий час на території Дунай-Дністровського
степу не велося розвідок скіфських поселень. Саме тому
дослідники брали під сумнів вірогідність свідчень Геро-
дота про Дунай як межу між скіфами й фракійцями в
VI – V ст. до н. е. Вивчення одеськими археологами
скіфських поховань біля селищ Городнє, Березине, Чер-
воний Яр, Нагірне, Арциз, Плавні, Татарбунари, могиль-
ника Чауш біля с. Новосільське, фракійських поселень
біля селищ Орлівка та Новосільське Ренійського району
підтверджують цю думку [11, 25 – 33; 12, 146; 13, 106].

Археологічно поява перших пам’ятників скіфів-
кочовиків у Дністро-Дунайських степах належить до VI
– V ст. до н.е. Найдавнішим є поховання в с. Фрикацей.
Значна група пам’ятників V ст. до н.е.: це й поховання
воїна-дружинника з окремим похованням коня в Чер-
воному Яру й поховання мирного скіфського населення
(Помазани, окремі кургани могильників Чауш, Кубей,
Кугурлуй, центральний курган могильника Мреснута
Могила).

Основний масив скіфських пам’ятників у пониззі
Дунаю датується IV ст. до н. е., часом розквіту скіфської
культури, консолідації скіфського населення, пов’язано-
го з політичними подіями на західному кордоні скіфської
держави. Саме консолідацією значних сил скіфів на захід-
них окраїнах скіфського світу й пояснюється концентра-
ція значної кількості скіфських пам’ятників у низов’ях
Дунаю.

Поховання IV ст. до н. е. (Ізмаїл I, Плавні I, Дервент,
Градешка, Троянів Вал, Курчі, Балабани тощо) характе-
ризуються особливостями в похоронному обряді,
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відрізняються соціальною структурою й датуванням.
Якщо могильники Чауш, Плавні I, Балабани, Курчі
майже цілком віднесені до середини IV ст. до н.е. і можуть
бути пов’язані з політичною діяльністю царя Атея, то
інші могильники залишені населенням у низов’ях Дунаю
ближче до кінця IV ст. до н. е. [14, 55 – 57].

Своєрідність цієї групи пам’ятників насамперед
зумовлена тим, що землі Нижнього Подунав’я являють
собою контактну зону найбільших культурно-етнічних
спільнот, що характеризують в VI – III ст. до н.е. увесь
Північно-західний регіон Північного Причорномор’я.
Скіфське, фракійське населення й мешканці західнопон-
тійських міст контактували, збагачували один одного з
неоднаковою силою на різних етапах своєї історії. Як ві-
домо, із середини IV ст. до н.е. починається ланцюг чис-
ленних військових зіткнень, переміщень племен, склад-
них політичних подій. Це не могло не позначитися на
матеріальній культурі скіфів у Нижньому Подунав’ї.
Однак поява нових елементів матеріальної культури
майже не відчутна до кінця IV ст. до н.е., оскільки ще
міцні старі традиції. В міру залучення до складних
політичних подій, а також з розпадом єдиного центру
починається поступова зміна всього культурного виг-
ляду окремих племінних об’єднань. Дослідження архео-
логічних пам’ятників кінця IV ст. до н.е. дає нам підстави
говорити про ряд істотних особливостей у матеріальній
культурі скіфів у пониззі Дунаю, які відрізняють її від
сусідніх районів Скіфії й виділяють її в окрему локальну
групу. Розташування поблизу західнопонтійських
центрів Фракії привело до появи в матеріальній культурі
скіфів значного відсотка імпорту: фібул фракійського
типу, браслетів, незначної кількості кераміки як ліпної
фракійської, так і античної, а також предметів, пов’язаних
з кельтською культурою (фібули кельтського типу).

Отже, археологічні розвідки скіфських пам’ятників
у степах Нижнього Подунав’я, доповнюють загальну
історію скіфського населення, підтверджують дані пись-
мових джерел і дозволяють вирішувати спільні завдання
з реконструкції соціально-економічних та соціально-
культурних відносин скіфів у Північно-Західному
Причорномор’ї.
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ÅÒÍÎÑÎÖ²ÀËÜÍ² ÏÐÎÖÅÑÈ
Â ÏÎËÒÀÂÑÜÊÎÌÓ ÏÎËÊÓ ÕV²²² ñò.

Полтавський козацький полк, один із полків Лівобе-
режної України за багаторічне існування завжди перебу-
вав у центрі майже всіх значних подій в Україні. Протя-
гом 135 років (1648 – 1782 рр.) землі сучасної Полтавщи-
ни перебували в складі Гетьманської держави – Війська
Запорозького. Державна територія складалася з полків,
які ділилися на сотні, а останні – на курені. Територія, яку
вони займали, неодноразово змінювалась, перекроюва-
лася. Адміністративними центрами полків були найбі-
льші і найкраще укріплені міста і містечка полку, вони і
давали назву певної адміністративної і військової одиниці.

Існує кілька версій щодо дати виникнення Полтавсь-
кого полку. Найвірогіднішим є 1648 р., не раніше початку
червня [2, 21]. Вважаємо, що полк був створений у
результаті адміністративної реформи, проведеної геть-
маном Б. Хмельницьким на звільненій території 1648 –
1649 рр. Всього в 1649 р. полк налічував 18 сотень. На
середину ХVІІІ ст., у зв’язку зі створенням пікінерських
полків, почався новий переділ його території. Прикор-
донні сотні потрапили під подвійне командування
адміністрацій Полтавського та Дніпровського пікінерсь-
кого полків.

Полтавський полк зник з карти козацької України
одночасно із Запорізькою Січчю, знищеною царськими
військами влітку 1775 р., а його територія включена до
Російської імперії. Офіційно полк припинив своє
існування в 1782 р., хоча залишки полково-сотенного
устрою зберігалися ще на початку ХІХ ст. [2, 23]. Полки
Гетьманщини були ліквідовані в кілька етапів. Першим
припинив своє існування Полтавський полк. У 1764 р.
більша частина полкової території (13 сотень) була
анексована і приєднана до новоствореної Новоросій-
ської губернії. У 1775 р. до Новоросійської губернії
приєднано решту сотень, а полк ліквідовано. Після
цього Полтавщина на 20 років опинилася поза межами
колишньої Гетьманщини.

Неоціненим джерелом з історії Полтавського полку
другої половини ХVІІІ ст. є Румянцевський опис України
1767 – 1769 рр. На сьогодні збереглася лише частина до-
кументу, яка стосується кількох сотень полку (Велико-
Будиська, Полтавська, Полтавська перша, Полтавська
друга та Решетилівська сотні) [1, 3]. П. Румянцев, ознайо-
мившись зі становищем в Україні, 1765 р. запропонував
Малоросійській колегії провести генеральний опис
України. Було розроблено чотири форми перепису для
міста, для козацьких господарств, для приватних госпо-
дарств, для коронних і монастирських маєтків. У формі
для міст вимагалось записувати географічне положення
міста, його укріплення, казенні будови, громадське
управління, ярмарки і торги, міські землі, магістратські
та ратушні прибутки, кількість дворів і бездвірних хат, най-
маних робітників, умов, за яких вони працювали. Перед-
бачалось проводити подвірний опис всіх міщан зі зазна-
ченням вулиці, де вони мешкали, кількість кімнат у бу-
динку, ім’я господаря, членів сім’ї, прислуги, їх вік, стан
здоров’я, чим займаються, кількість землі, худоби, прибутки.

За Інструкцією опису козацьких маєтків вимагалось
описати двір козака, будови, сімейний стан, володіння
землею, лісом, угіддям, промислами, прибутки. В описі
коронних, монастирських і урядових маєтностей вима-
галось називати географічне положення села, записати
власника, описати панський двір, будинок (дерев’яний
чи кам’яний), кімнати, амбри, стайні, сараї, землі посівні,
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ліси, млини, винокурні, шинки, прибутки, кіль-
кість посполитих селян, дворів і бездвірних хат, повин-
ності. Козацька старшина ухилялась від опису, оскільки
його проводили російські чиновники, які не знали
місцевих умов. Особливо важко розібратись у мірах
землі (упругах, чвертях, четвертухах, шостках, пляцах).

Опис розпочався у вересні 1765 р. і був завершений
в лютому 1769 р. за наказом П. Рум’янцева. У Рум’янцев-
ському описі 969 томів, що містять відомості про 3,5
тис. населених пунктів. Кожний том має 300 – 1000
аркушів [1, 3]. У більшості полків опис не завершено,
матеріали не впорядковані, але при вивченні формуван-
ня землеволодіння, соціальної структури і майнового
стану населення, правового становища різних категорій
людей Рум’янцевський опис є неоціненним джерелом.

На демографічну ситуацію Полтавського полку
головний вплив робили природний приріст і розселення
місцевого населення. Середньорічний приріст у Геть-
манщині був досить високим і загалом перевищував
середній показник по Російській державі. Водночас, в
окремих місцевостях, в окремі періоди населення різко
скорочувалося від тяжких наслідків стихійних лих,
епідемій, а також жорсткого соціального гніту з боку
місцевих і прибулих можновладців. Інколи населення
цілих сіл розходилося в різні місця, не витримуючи
непомірного грошового збору на утримання російсь-
кого війська. Загальна ж кількість населення краю на
початку XVIII ст. дорівнювала приблизно 600 тис. осіб,
а козацького війська – 30 тис. [2, 65].

У часи Гетьманської держави на Лівобережжі скла-
лася ієрархічна структура суспільства на чолі з кількома
десятками шляхетсько-старшинських родин, які пере-
брали до своїх рук практично всі урядові посади. У руках
старшини скупчилися величезні земельні ресурси, по-
части затверджені гетьманською владою старі володіння,
почасти надані за службу рангові маєтності, а більше –
скуплені або й просто захоплені силою в козаків і поспо-
литих. Крім старшини й шляхти, в козацькій державі
широкими правами й привілеями користувалося право-
славне духівництво. Воно мало свій автономний церков-
ний суд. Церковні, монастирські землі, а також маєтки
духовних власників були звільнені від військових зобов’я-
зань і державних повинностей. У гетьманській Україні
духівництво не становило замкнутого стану. Його ряди
постійно поповнювалися за рахунок козацтва, міського
та посполитого населення. У XVIII ст. на землях Геть-
манщини нараховувалось 60 монастирів і скитів. З них
на Полтавщині найбільш відомими були Преображен-
ський Велико-Будищанський скит, Преображенський
Сокільський монастир, Спаський Будиський скит,
Михайлівський Сорочинський монастир, Успенський
Бистрицький монастир, Успенський Нехворощанський
монастир, Хрестоздвиженський Полтавський монастир.

Проміжне становище в Гетьманській державі зай-
мав козацький стан. Як служилий стан козацтво було
неоднорідним. Найбільшу групу становили «городові»
козаки, які, на відміну від «низових» (запорозьких), меш-
кали на «волості», тобто в містах, містечках, селах і хуто-
рах. Своєю чергою, городові козаки, залежно від статків,
поділялися на «кінних» і «піших». Найчисельнішу
частину городового козацтва становили «старовинні»
або «старі» козаки, які «від діда до батька і самі»
служили у війську. Їхня кількість не була постійною.

У той же час, незадоволені московською владою і
старшинською політикою, козаки й посполиті Полтавсь-
кого полку у XVIII ст. масово переходили на правий бе-
рег Дніпра, відходили на Запоріжжя, шукаючи там віль-
ного життя. Близькість до Запоріжжя мала для Полтав-
щини особливе значення. Залишаючись аванпостом

проти татар, Запорозька Січ, з одного боку, була своє-
рідним знаряддям для пом’якшення соціальної напруги,
з іншого – бунтівлива січова голота завжди була готова
підтримати повстання в козацьких полках.

Основу продуктивних сил у Гетьманській державі
становило селянство, яке протягом XVIII ст. потрапило
в кріпосну залежність. Так, у 1760 р. селянам дозволено
переходити на нове місце лише з дозволу попереднього
власника і без майна. Це ще не було повним закріпачен-
ням, але до нього практично залишався один крок. За
загального співвідношення різних категорій населення
краю більшу частину становили селяни, які вже не були
підданими Війська Запорозького, тобто вільними ора-
чами, людьми приватного підпорядкування.

Населення міст і містечок цього періоду було різно-
барвним. Міста Лівобережжя розподілялися на магі-
стратські (з магдебурзьким правом) і ратушні (без тако-
го права). Перші вважалися привілейованими й мали
самоврядування, судочинство, податкову систему,
право на володіння землею, певні пільги для населення
щодо ремесла й торгівлі. Ратушні міста значною мірою
залежали від старшинської адміністрації. Значна частина
містечок взагалі не мала власного управління. На Ліво-
бережній Україні до поглинення її Російською імперією
міські населені пункти зростали швидкими темпами:
1783 р. тут нараховувалося 33 міста і 89 містечок (з 8,3
тис. поселень), у 1786 р. – відповідно 35 і 112. Чисельність
міського населення дорівнювала приблизно 60 тис. (6%
населення регіону) [3, 288]. Будучи центрами сотень,
міста виконували не лише адміністративні, а й еконо-
мічні та оборонні функції.

Важливу роль у формуванні етнічного складу й на-
ціональної території відігравали міграції та освоєння
нових земель. На Лівобережжі в кінці XVII – XVIII ст.
вже не спостерігалося такого масового та активного за-
селення, як у попередній період. Заснування нових насе-
лених пунктів тут відбувалося досить повільно. Загалом
Полтавщина була заселена густо, але нерівномірно. На-
селення тулилося до річок, а найменш заселеними були
степові простори Середнього Поворскля. Нові поселен-
ня з’явилися тут лише після усунення у XVIII ст. загрози
татарських вторгнень. Значна частина земель у півден-
ній частині краю до кінця XVIII ст. перебувала «впустці»,
тобто не оброблялася.

За деякими підрахунками, на території Полтавщини
в останній чверті XVII – XVІІI ст. з’явилося приблизно
30 сіл, заснованих переважно біженцями з Правобереж-
ної України. Села стихійно засновували також козаки,
що тікали з Правобережжя, рятуючись від утисків
польської шляхти. Так, виникло с. Коряївка (перша сотня
Полтавського полку). Місця для поселень переселенці,
як правило, обирали самостійно. В окремих випадках
райони під заснування нових населених пунктів
визначалися царським урядом або старшинською адмі-
ністрацією. Як правило, це були вільні землі, придатні
для обробітку. Переселенці на певний термін звільня-
лися від сплати державних податків.

Заселення Лівобережжя відбувалося також за ра-
хунок переселенців із Росії, Білорусії, Молдавії та інших
країн. Досить значними в краї були грузинські посе-
лення. Грузини емігрували до Росії в 1725 р., разом із
картлійським царем Вахтангом І, утворивши велику
колонію в Москві. Указом імператриці Анни Іоаннівни
1738 р. їм були відведені землі на території Гетьманщини,
зокрема, в Лубенському, Миргородському, Полтавсь-
кому та Прилуцькому полках. Тут поселились переваж-
но вояки Грузинського гусарського полку (2305 родин).
Загалом із московської колонії на Полтавщину перебра-
лися близько 1,5 тис. осіб. Грузинські поселення існували
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в Багачці, Біликах, Великих Будищах, Келеберді, Кобеля-
ках, Лохвиці, Миргороді, Старих і Нових Санжарах,
Устивиці, Хоролі, Чорнухах.

Незважаючи на динаміку етносоціальних процесів,
більшість населення Полтавського полку становили ук-
раїнці. Представникам українського етносу належало
першорядне місце в процесах заселення та освоєння
полтавських теренів. Відсоток іноетнічних поселенців
був незначний і не мав істотного впливу на етно-
соціальну структуру регіону.
___________________
1. Генеральний опис Лівобережної України 1765-1769 рр.
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У наукових дослідженнях проблема соціально-
економічного розвитку Буджаку (Південної Бессарабії)
не набула окремого висвітлення. Сучасні українські
науковці (А. Тичина, О. Бачинська, С. Мельник,)
приділили фрагментарну увагу соціальній структурі
населення цього регіону. Певною мірою це викликано
розбіжністю статистичних даних щодо соціального
складу населення у ХІХ ст. Так, відомості загальноросій-
ських переписів не співпадають з статистичними додат-
ками до щорічних звітів бессарабських губернаторів. У
деяких випадках одні і ті ж особи з привілейованого
населення зараховувалися до різних категорій.

Метою статті є висвітлення основних груп насе-
лення краю, визначення кількісних характеристик цих
груп та вплив економічного становища на соціальну
диференціацію.

У першій половині ХІХ ст. понад 97 % населення
краю складали селяни та близькі за статусом до них
молдавські різночинці. Згідно з неповними даними
перепису 1817 р., у Бендерському повіті мешкали 121
сім’я мазил і 6 сімей рупташей, в Ізмаїльському – 74
родини мазил. 1827 р. у колонії Чадир-Лунга Ізмаїль-
ського повіту проживали 4 особи з стану мазил, у
с. Валя-Пержа – 8, с. Гаджикей – 3, с. Енікей – 8,
с. Кожданголи – 7 [1, 60,62].

На відміну від українських губерній, селяни, мазили
і рупташи були особисто вільними і сплачували різні за
формою види феодальних та державних повинностей,
що значно прискорювало поширення ринкових відно-
син в господарстві краю. У порівнянні з селянами,
досить нечисленною була кількість ремісників, купців.
За переписом 1844 р., ремісники складали 1,2 %
населення Ізмаїла, 1,6 % – Аккермана, 2,3 % – Рені.
Купецтво було представлено поодинокими особами, які
здебільшого мешкали в Аккермані, Ізмаїлі [2, 63].

Дворянське населення Буджаку складали російські
урядовці та військові. За переписом 1827 р., в Ізмаїльсь-
кому повіті дворян нараховувалося 43 особи (27 чоло-
віків та 16 жінок), близько 0,08 % повітового населення.
Відставних офіцерів – 54 особи (0,1 %), відставних нижчих
чинів – 67 (0,12 %), польських шляхтичів – 66 (0,12%)

Достатньо нечисленним було міське населення. За
переписом 1819 р., населення Ізмаїла складало 6570 осіб,
Аккермана – 5472, Рені – 1547, Кілії – 3620, Кагула –
1530, разом – 15 679 осіб. За переписом 1844 р.,

чисельність міського населення зросла до 60 тис. осіб
(понад 25 % населення краю). Найбільшими містами
регіону залишалися Ізмаїл (27 852 осіб), Аккерман
(16 241), Рені (6532), Кілія (5932) [2, 63].

Значна кількість міських мешканців була лише
номінально прописана у містах, а мешкала у навколиш-
ніх селах і займалася землеробством, скотарством або
рибними промислами. Так, 1819 р. у Ізмаїлі мешкали
404, у Рені – 194 болгарські сім’ї, які займалися
скотарством. 1843 р. в Ізмаїлі нараховувалося 131 особа
відставних нижчих чинів, з яких 93 займались хлібо-
робством, 38 – промислами [2, 59].

Влучно охарактеризував соціальну структуру краю
першої половини ХІХ ст. російський урядовець
П. Свіньїн: «У більшості міст населення ще не поділене
на стани… основними промислами є скотарство,
рибальство та садівництво» [3, 396 – 399].

За румунського панування (1856 – 1878 рр.) відбуло-
ся остаточне відокремлення ремісничого виробництва
від сільського господарства, поширення торговельних
зв’язків з країнами Європи, що позитивно позначилося
на соціальних змінах. Більшість населення продовжу-
вали складати селяни – 113,5 тис. осіб (82,2 % населення),
значно зросла кількість ремісників – 15,7 тис. осіб (11,5 %),
купецтва – 2,5 тис. (1,8 %), у краї остаточно оформилося
духівництво – 2,2 тис. осіб (1,7 %), та румунське боярство
– 2,1 тис. (1,7 %) [4, 124 – 125].

Кількість міщан зросла до 39,6 % населення краю.
Найбільшими містами Буджаку були Ізмаїл (32 тис.),
Кагул (9,6 тис.), Болград (6,6 тис. мешканців). Хоча
румунські статисти прирахували до міщан мешканців
посадів Вилково, Тузли, Болграда, які, за свідченням
секретаря Бессарабського губернського статистичного
комітету О. Єгунова, не відрізнялися від звичайних сіл.
Так, за румунськими джерелами, 29,5 тис., з 55 тис.
міщан, займалися сільським господарством. Власне
міське населення не перевищувало 15 % загальної кіль-
кості населення і здебільшого складалося з ремісників
(15 тис. осіб), купецтва (2 тис.), румунського боярства
та урядовців (1,8 тис. осіб). Зменшення міщан було
зумовлене масовою еміграцією болгар та росіян до
Росії. Протягом 1861 – 1862 рр. край полишили 25,1 тис.
болгар, переважно купців та колоністів, а також кілька
тисяч російських купців та дворян [5, 108].

Наприкінці ХІХ ст. соціальна картина суттєво не
змінилася. Бурхливий індустріальний розвиток 1880 –
90-х рр. майже не торкнувся регіону, де не було покладів
вугілля та руди, а більшість підприємств залишалися
ремісничо-мануфактурного типу.

За всеросійським переписом населення 1897 р., в
Аккерманському повіті 76,3 % населення складали
селяни та 21,8 % міщани і ремісники. Частка дворян не
перевищувала 0,5 %, духовенства – 0,4 %, купецтва –
0,2 %. Як і раніше, основу населення складали селяни та
ремісники, які також займалося землеробством.

В Ізмаїльському повіті селяни складали 66 %
населення, міщани – 31,6 %, дворяни – 0,6 %, духівництво
– 0,7 %, купецтва (26 осіб) було обмаль. Отже, за 1859 –
1897 рр. фактично зникло купецтво та дворянство краю,
значно скоротилася частка селян. Частка міщан, разом
з ремісниками, майже не зазнала змін, що свідчить про
агарну специфіку економіки краю [6, 8].

Наприкінці ХІХ ст. найбільшим містом стає Аккер-
ман (близько 28 тис. осіб). Йому поступалися Ізмаїл (22
тис. осіб), Болград (12 тис.), Кагул (7 тис.), Рені (8 тис.
осіб). Міщани складали 23 % населення. У містах
проживала більшість дворян краю (в Ізмаїльському
повіті 1109 з 1525 осіб), купецтва (в Аккермані 330 з 494
осіб, в містах Ізмаїльського повіту – 11 з 26) та ремісників,
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які складали 4 % населення Аккермана, 3,5 % – Ізмаїла,
10 % – Болграда [7, 94]. Зменшення міського населення
свідчить, що у роки світової продовольчої кризи 1875 –
1896 рр. більшість населення продовжувала займатися
сільським господарством.

Отже, протягом ХІХ ст. відбулося поступове со-
ціальне розмежування населення краю. Остаточно
оформлюється ремісничий стан, купецтво, зростає
чисельність міського населення. За соціальною структу-
рою Південна Бессарабія залишалася одним із найменш
розвинених районів Російської імперії. У перспективі
доцільно дослідити взаємовпливи етнічної та соціальної
структури населення Півдня Бессарабії.
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Питання з історії жіночої освіти постійно перебу-
вають в полі зору українських та зарубіжних дослідників.
Не можна оминути ґрунтовної роботи американського
дослідника Р. Стайса, що визнана класикою теми жіно-
чого руху [1]. Доповнює вагомими джерелознавчими
та історіографічними підходами галерею російських
«емансипе» німецька дослідниця Б. Пієтров-Енкер [2].
Надзвичайною активністю у вивченні цієї теми
вирізняються сучасні російські науковці, що підтверд-
жує низка ґрунтовних праць, присвячених проблемі [3].
Серед них слід виокремити монографію В. Веременко,
котра ґрунтовно аналізує політику влади з проблеми
допуску жінок до університетів [4]. Окремі аспекти
діяльності вищих жіночих закладів знайшли висвітлення
і в роботах провідного російського дослідника з питань
вищої школи імперського періоду О. Іванова [5]. В
Україні так само спостерігається зростання інтересу до
питань історії жінок, їх освіти та виховання, що засвідчує
низка публікацій у провідних часописах [6]. Першою
спробою узагальнення досвіду роботи вищих жіночих
курсів у Києві стала монографія К. Кобченко [7]. Нау-
ковці розширюють напрями дослідницького пошуку,
активно вивчають роль громадськості у культурно-
просвітницькому русі, втім переважно на регіональ-
ному рівні. Отже, незважаючи на наявність літератури
з проблеми, досі відсутні ґрунтовні дослідження з пи-
тань вищої жіночої освіти Російської імперії, складовою
якої була Наддніпрянщина.

Відкривши Вищі жіночі курси (далі – ВЖК) у
Москві, В. Гер’є умовою вступу молоді визначив мате-
ріальну забезпеченість, оскільки вважав, що необхід-
ність заробляти на прожиття не дасть можливості повно-
цінно навчатися [8, 180]. Аналізуючи груповий соціаль-
ний портрет курсисток, з’ясуємо, чи вдалося реалізу-
вати на практиці такий прагматичний підхід адміністра-

ції? Дані про соціальне походження першокурсниць
(постійних слухачок) закладу В. Гер’є маємо тільки за
окремі роки, але вони свідчать, що більшу частину
контингенту становили доньки дворян та чиновників: у
1882/83 н. р. – 56,5 %, 1883/84 н. р. – 64,6 %, 1884/85 н. р.
– 59,2 % [9, 258].

У той час, коли драматург М. Островський змальо-
вував патріархальність «темного царства», доньки з
купецьких родин активно обирали для навчання курси
В. Гер’є і становили другу за чисельністю групу: у 1882/
83 н. р. їх нараховувалося 33,3 % усього контингенту,
1883/84 н. р. – 22,2 %, 1884/85 н.р. – 11,1 %. Це було
зумовлено тим, що Московська купецька управа до
1882 р. фінансувала 10 стипендій (по 50 крб кожна) у
закладі. Жіноча молодь із міщанських родин серед
першокурсниць ВЖК В. Гер’є у 1882/83 н. р. становила
1,4 % курсисток, у 1884/85 н. р. – 21 %. Навчалися на
курсах представниці стану духовенства, частка яких
коливалася в окреслені роки від 7 до 8,7 %. Питома вага
вихідців із найбільш численної в державі селянської
верстви в середині 1880-х рр. була незначною – 1,2 % [9,
258]. За оцінкою колишньої курсистки К. Щепкіної,
слухачки курсів В. Гер’є репрезентували рівень не
нижче середнього [10, 138].

Найбільш повні дані щодо соціального походження
слухачок маємо тільки для Санкт-Петербурзьких ВЖК.
На підставі їх аналізу спробуємо відтворити груповий
портрет курсисток кінця 1870 – 80-х рр., адже саме до
столиці з’їжджалася на навчання молодь з усіх регіонів
імперії (див. табл. 1).

Табл. 1
Соціальне походження слухачок

Санкт-Петербурзьких ВЖК у 1878 – 1886 рр.,
% [11, 252 – 253]

Основну масу слухачок, зокрема після відкриття зак-
ладу, становили представниці привілейованих про-
шарків – доньки дворян, офіцерів та чиновників – репре-
зентативність яких сягала 86 %. Проте, з роками помітна
тенденція повільного зменшення їхньої частки серед
контингенту: в 1878 – 1885 р. більш, як на 17 %. Питома
вага курсисток із духовного стану у середньому стано-
вила 9%. Соціальними групами, молодь із яких повільно,
але послідовно збільшувала представництво серед слу-
хачок, були міщани та купці. Репрезентативність доньок
міських буржуазних прошарків протягом аналізованих
років зросла вдвічі і сягала в середині 1880-х рр. майже
1/3 всього контингенту курсисток Санкт-Петербурзьких
ВЖК. Жіноча молодь із селянських родин представлена
вкрай обмежено – до 1,9 %.

Наведені дані контингенту курсисток ВЖК дозво-
ляють простежити чітку тенденцію до демократизації
його соціального складу. Органи політичного контролю
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також зафіксували цю особливість («різноманітність
походження та суспільного становища слухачок»), яка
не схвалювалась [12, 134]. Натомість склад курсисток
відображав соціальні трансформації, що відбувалися в
країні після великих реформ. Разом із тим збільшення
представництва жіночої молоді з міщанського середо-
вища мало наслідком привнесення його субкультури
на Санкт-Петербурзькі ВЖК, яка, за поясненням їх
директора, «суттєво різнилася від столичних понять
ввічливості та делікатності у спілкуванні» [13, 100].

Дані щодо соціального походження слухачок
Київських та Казанських ВЖК кінця 70 – 80-х рр. ХІХ ст.
мають фрагментарний характер. Прикметною ознакою
є більш демократичний склад контингенту від самого
початку (див. табл. 2, 3).

Табл. 2
Соціальне походження слухачок Київських

ВЖК у 1876 – 1886 рр., % [14]

Табл. 3
Соціальне походження слухачок Казанських

ВЖК у 1876 – 1879 рр., % [15]

У середньому питома вага доньок дворян, офіцерів
та чиновників на Київських курсах становила 49 % усіх
слухачок, на Казанських – 47,3 %. Суттєвою, порівняно
зі столицею, була присутність серед курсисток молоді з
родин духовенства: на ВЖК у Києві вона становила понад
1/4 (25,6 %) контингенту, у Казані – майже 1/3 (32,2 %).

Представництво слухачок із купецьких родин в обох
навчальних закладах не є сталим, зокрема, у середньому
їх частка на Київських ВЖК становила 9 %, на Казанських
– 12,6 %. Більш стабільною на курсах у Києві була присут-
ність доньок із міщанського стану – 12 % контингенту.
На Казанських ВЖК міщанки у складі курсисток становили
6,4 %. На нашу думку, значна кількість слухачок у Києві з
міських прошарків зумовлена статусом цього міста як
торгового та адміністративного центру, більшою чисель-
ністю його населення порівняно з Казанню. Також на
Київських ВЖК, як і в столиці, з’явилися солдатські, козацькі
та селянські доньки, але їх частка залишалася невеликою
– 2,3 % усіх слухачок. Зафіксовано серед курсисток ВЖК
у губернських містах і декілька іноземок.

Таким чином, аналіз соціального походження кур-
систок ВЖК у 1870 – 80-х рр. допомагає висловити певні

міркування. Значний контингент доньок дворян, чинов-
ників та офіцерів серед слухачок засвідчив дієве прагнен-
ня молодого покоління жіноцтва привілейованих верств
до поглиблення своїх знань і здобуття вищої освіти як
засобу фахової підготовки та подальшої соціальної реа-
лізації. З’явилися в пореформений період у публічних
закладах також жінки із сімей духовенства. Як зауважила
дослідниця Т. Леонтьєва, священики прагнули дати донь-
кам ґрунтовну освіту – у повітових та єпархіальних жіно-
чих училищах, у вчительських семінаріях, а за наявності
коштів влаштувати їх у столичних містах [16, 198]. Нове
покоління попівен активно шукало засоби до економіч-
ної незалежності, варіантом чого було здобуття вищої освіти.

Курсистки з дворянського стану, родин офіцерів,
чиновників і духовенства, які репрезентували освічене
суспільство, становили основний контингент вищої
жіночої школи першого періоду. Разом з тим достатньо
престижне соціальне походження не гарантувало
високого рівня добробуту їхніх родин. Підтвердженням
цьому є спостереження навчальної адміністрації. Зокре-
ма, попечитель Київського навчального округу так оха-
рактеризував курсисток: «Більшість їх незаможні, а голо-
вним мотивом є прагнення до наукового самовдоскона-
лення з практичною метою – розширити можливості
самостійного заробітку» [12, 205]. Подібна ситуація зафі-
ксована на Казанських ВЖК, де серед курсисток перева-
жали дівчата-трудівниці з небагатих родин [17, 343].

Прикметною рисою слухацького контингенту ВЖК
є стала присутність жіночої молоді з родин міських бур-
жуазних прошарків. По суті, фундація доступної сис-
теми жіночої середньої освіти в містах сприяла форму-
ванню серед частини випускниць із торговельно-під-
приємницьких прошарків бажання продовжити нав-
чання та отримати фах.

Вагоме значення для вивчення групового портрета
курсисток цього періоду має звернення до жіночих
доль. Серед перших слухачок вищих жіночих курсів були
дружини професорів. На Казанських ВЖК навчалася
Е. Петровська, донька вчителя гімназії, що в 19 років
вийшла заміж за професора М. Петровського й успішно
закінчила заклад. У подальшому вона повністю поділяла
інтереси та спосіб життя чоловіка [18, 198]. На Київських
ВЖК першого набору навчалася Г. Іконникова, дружи-
на професора В. Іконникова. Полька за походженням,
вона була випускницею Київського інституту шляхетних
дівчат із шифром. Після заміжжя з викладачем інституту,
Г. Іконникова, як більшість «нових жінок», захопилася
ідеєю їхати за кордон вивчати медицину. Реалізацію
намірів зупинило небажання покидати чоловіка [19, 27].
Розуміючи, що став причиною відмови дружини від її
планів подальшого самовдосконалення, з відкриттям
Київських вищих жіночих курсів професор запропону-
вав їй вступити на них. Г. Іконникова, яка стала курсист-
кою в 30 років, 2 червня 1882 р. в кабінет чоловіка уро-
чисто принесла свідоцтво про закінчення історико-
філологічного відділення Київських курсів [20, 6].

Труднощів при здобутті вищої освіти на Казанських
ВЖК зазнала і представниця стану духовенства Є. Цвє-
таєва. Дівчина в 1871 р. закінчила В’ятське єпархіальне
училище, з березня 1872 р. працювала народною вчи-
телькою в земській школі. Бажання розширити власний
кругозір, щоб «не обмежуватися у викладанні тільки
елементарною грамотністю», вірогідно, разом із праг-
ненням змінити своє життя, привело досвідчену вчи-
тельку в 1880 р. на Казанські ВЖК. Проте, вже в перший
навчальний рік Є. Цвєтаєва не мала коштів для про-
довження вищої освіти. У відчаї від безвихідної ситуації
немолода курсистка звернулася до міністра народної
освіти з проханням про призначення їй казенної
стипендії [21, 222 – 223].
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Для повноти групового портрета курсисток ВЖК
важливо виявити конфесійні особливості контингенту,
оскільки Російська імперія була поліетнічною та багато-
конфесійною державою. При вступі на вищі жіночі
курси фіксували конфесійну належність, тому цими да-
ними послуговувалися для відтворення етнокультурних
характеристик слухачок. Домінували серед курсисток
представниці православної релігії: у 1881/82 н. р. на
Санкт-Петербурзьких ВЖК вони становили 78,7 %,
Київських у 1878 – 1881 рр. – 75,7 %. Питома вага слу-
хачок іудейського віросповідання: на Санкт-Петербурзь-
ких курсах дорівнювала 12,7 %, на Київських – 15,8 %.
Були серед курсисток і дівчата католицької конфесії: на
Санкт-Петербурзьких вищих жіночих курсах – 5 %, на
Київських – 5,8 % [22]. Дані свідчать, що потяг до вищої
освіти поширився як серед слов’янок, так і серед представ-
ниць колишньої Речі Посполитої – єврейок та полячок.

Взагалі, для жіночої молоді іудейського віросповіда-
ння характерним був підвищений потяг до освіти. Це
засвідчує ситуація на Київських ВЖК, де майже кожна
шоста слухачка репрезентувала цю конфесію. Зумовле-
но це тим, що Південно-Західний край був зоною осі-
лості єврейського населення в імперії. Відповідно, струк-
тура міського населення України в кінці ХІХ ст. була
«неукраїнською» за своїм складом: в Одесі українці
становили тільки 6 % населення, у Києві – 22 % [23, 299].
Проте, значна частка єврейок, зокрема на Санкт-Петер-
бурзьких ВЖК, непокоїла органи політичного нагляду.
В умовах зміни політичного курсу, з березня 1881 р.
вживали заходів для обмеження представниць іудейської
конфесії серед слухачок в обох столицях. До речі, в
Москві на курсах В. Гер’є в 1881/82 н. р. іудейок нарахо-
вувалося тільки 3 % [24, 151,208]. Натомість наявність
«значного», за визначенням компетентних органів,
контингенту єврейок серед слухачок, зокрема в 1885/
86 н. р. на Санкт-Петербурзьких курсах – 16,8 %, на
Київських – 17,8 %, стало одним із чинників припинення
прийому на ВЖК [25, 87; 13, 87].

Таким чином, у складі курсисток ВЖК була пред-
ставлена жіноча молодь з усіх суспільних станів. Проте,
процеси соціальних трансформацій у країні відобрази-
лися на групових характеристиках слухачок вищої
школи. Помітною стає демократизація соціального скла-
ду курсисток, що виявилося в зменшенні представниць
дворянського стану. Основну частину слухацького
контингенту ВЖК становили вихідці міських торговель-
но-підприємницьких прошарків та інтелігенції. Харак-
терною була постійна присутність серед курсисток
доньок духовенства. Помітною тенденцією стало розши-
рення представництва дівчат із селянського стану. Ус-
кладнювала палітру й етноконфесійна неоднорідність
курсисток. Хоча у вищій жіночій школі Російської імперії
серед слухачок домінували православні, для чого влада
постійно вживала контролюючі та обмежувальні санкції,
молоді єврейки наполегливо бажали навчатися. Відчутне
їх представництво забезпечували вихідці з українських
та польських губерній.
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Міфологізація образу Т. Шевченка та формування
його культу розпочалося фактично одразу після смерті
поета. Представники різних ідеологічних таборів, іноді
маючи перед собою діаметрально протилежні цілі, прямо
та опосередковано долучались до «канонізації» Кобзаря.

Шевченкознавство багате на чисельні дослідження.
В радянські часи Шевченка намагались вписати в канон
борця з царатом, народного поета та революційного
демократа [1]. Значний внесок у розвиток філологічних
та історичних студій, присвячених Т. Шевченку, нале-
жить представникам діаспори. На думку відомого аме-
риканського україніста Г. Грабовича [2; 3], процес
становлення національної свідомості українців як куль-
турного феномену знаходив відображення, в першу
чергу, в літературній сфері. Він виділив п’ять етапів,
протягом яких «здійснювався перехід від провінційної
до національної свідомості» [2, 92]. З ім’ям Шевченка
дослідник пов’язав третій етап, головною ознакою якого
називає «критичне усвідомлення», та появу (завдяки
Шевченку) «новонародженої національної свідомості»
[2, 93]. З 1991 р., в руслі формування нового національ-
ного наративу, Шевченко посів місце національного
символу та пророку нації. З цього часу в Україні активно
перевидавали та відкривали для читачів і науковців
невідомі сторінки історії, в тому числі й інтелектуальної.
Не залишили поза увагою й епістолярну спадщину
науковців та громадських діячів ХІХ ст. Серед опубліко-
ваного, в контексті нашої теми, виділимо листування
Б. Грінченка та М. Драгоманова [4]. Першому належить
вислів, який, фактично, закріпив за поетом конкретний
символ: «Ми певні, що в українській літературі з’явиться
ще багато діячів, рівних Шевченкові талантом, але не
буде вже іншого, рівного йому своїм значенням у справі
нашого національного відродження: будуть великі пись-
менники, але не буде вже пророків» [4, 72]. Саме цей
вислів спонукав О. Забужко здійснити спробу розібра-
тись в причинах збереження поза часом абсолютності
постаті Шевченка в українській духовній культурі. Її перу
належить один із найбільш цікавих в контексті міфотвор-
чості історіософських творів, присвячених аналізу
«Шевченкового міфу» України [5]. За дужками дослід-
жень (поза ідеологічним спрямуванням) залишалось
питання несподіваних виявів впливу представників
російської влади та консервативних течій (зокрема
русофільства) у формуванні образу національного
пророка. У запропонованому матеріалі зупинимось
саме на подібних аспектах канонізації.

Селянсько-кріпацьке походження поета ідеально
вписувалося в русофільську концепцію, з її ідеалістично-
консервативною ідеєю «втраченої руськості». Невели-
кий текст некрологу, який було розміщено в одній із
русофільських газет Львова [6], одразу після смерті
Шевченка, дозволяє нам простежити та відкрити неспо-
дівані складові як самого руху, так і позиціонування
поета його представниками. Однією із відмінних особ-
ливостей русофільства було використання «язичія»
(штучно створена русофілами мова, яка являла собою
суміш давньослав’янської, польської, російської та
елементів місцевого «галицийского наречия»). Саме
цією мовою видрукували некролог «Вспоминка о
Шевченьку» [6,1]. Невідомий автор відмітив співмірність
суму за поетом у Києві та Львові, назвавши його смерть

великою втратою України. Звертає на себе увагу той
факт, що поняття «Україна» і «Малоросія» вживаються
у цьому тексті як синоніми. Вже в наступному реченні
Шевченка назвали великим «малоруським поетом»,
який одночасно «є сином буйної України». Саме в
цьому тексті звучить ідея «пророцтва»: «…не зцепеніла
віща грудь, бо її зігрівала любов та віра в свободу, якої
бажав Тарас не для себе, а для тієї землі, яка його
народила, для тих 15 млн сердець, в яких плине одна,
малоросійська кров!… Останні роки прожив наш
Вещун в Петербурзі, де перед смертю дописував також
до тамошнього малоруського часопису «Основа» [6,
1]. Залучення присвійного займенника «наш» є доволі
симптоматичним. Оцінка перекладів («искусно состав-
ленных»), здійснених Т. Шевченком, трактуються як такі,
що мають «не останню ціну для нашої словесності». В
цьому ж контексті вживається і означення «русько-
українські поети» на противагу польській та російській
«стихії», в сенсі їх протистояння та взаємного несприй-
няття. Любов Тараса до Малої Русі (саме так зазначено
у тексті), на думку автора некролога, «змушувало не
любити його все те, що стояло на перешкоді подальшого
його розвою». Аналіз творчості містить і наступний
висновок: «в ліриці Шевченко не поступався найкра-
щим поетам «Слов’янщини». Подібні лінгвістичні
особливості тексту несуть відповідне змістовне наванта-
ження як прямо, так і опосередковано доводячи, що
русофільській проект був одним із ранніх варіантів
українського із відверто консервативним змістом.

З моменту смерті Т. Шевченка, кожна чергова річ-
ниця народження та вшанування його пам’яті супровод-
жувались проведенням культурно-просвітницьких
заходів. Це стало однією із традиційних форм націона-
льної активності української інтелігенції та частини
селянства Російської і Австро-Угорської імперій, яка
зберігалась протягом другої половини ХІХ ст.

З часу першої російської революції 1905 р. і до
початку Першої світової війни спостерігалося значне
пожвавлення національних рухів. Так склалось, що 100-
річний ювілей поета співпав з роком початку війни. В
умовах загострення внутрішньо- та зовнішньополітич-
ної ситуації, будь-яка активність з натяком на націо-
нальне забарвлення сприймалась та трактувалась вла-
дою як загроза сепаратизму. Підігрівали подібні настрої
заяви окремих громадських організацій, зокрема
правого Київського Союзу руського народу. Члени цієї
структури подали звернення до губернатора з вимогою
заборонити святкування 100-річного ювілею Шевченка
та встановлення йому пам’ятника. Аргументувалось
подібне клопотання тим, що «в опублікованих віршах,
внаслідок зроблених цензурою скорочень, не прогля-
дали відверто ідеї антидержавні і такі, що суперечили б
народному духу Малоросії. Завдяки цьому стало
можливим возведення Шевченка на п’єдестал малоро-
сійського народного поета… Спорудити пам’ятник
Шевченку саме в Києві – принизити значення Києва, як
першої купелі православного християнства і російської
державності і отримати в руки одне із вірних знарядь
згубної пропаганди серед паломників, що тисячами
стікаються у Київ… Тому рада Київського губернського
відділу союзу руського народу, висловлюючи думки та
почуття не партійні, а значної частини киян, які шанують
велику історичну роль Києва в минулому і його значен-
ня тепер, як російського Єрусалиму і об’єднуючого
центру Великої та Малої Росії, звертаються… з прохан-
ням не допустити у Києві встановлення пам’ятника
Шевченкові» [7]. Чергові протестні заяви лише стимулю-
вали активізацію національної активності. Проблема
знайшла відображення на сторінках київської преси, що
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залучало до обговорення більше коло читачів, зокрема
пересічних киян. Офіційний дозвіл на спорудження
пам’ятнику було надано ще в 1906 р. З того часу відбу-
лось декілька відбіркових турів у конкурсі на кращий
ескіз споруди. Однак, розбіжності серед членів спеціа-
льно створеного комітету у баченні втілення поета у ка-
мінні стали головною причиною його відсутності. Поча-
ток війни, зрозуміло, відтягував вирішення цього питан-
ня на невизначений час і тому пам’ятник було споруд-
жено лише в 1939 р.

Керівники жандармських управлінь в губерніях
вимагали детальних звітів щодо святкування річниці
Шевченка та, у зв’язку із цим, змісту активності з боку
населення, земств, міських та громадських установ:
«Вимагаю без затримки завести необхідну агентуру, яка
б могла точно та своєчасно висвітлювати український
рух, який збільшує свої оберти» [8, 27].

Одним із перших відгуків на подібні вказівки стали
донесення Лохвицького повітового пристава, який
повідомляв, що 24 та 25 лютого відбулось зібрання
гласних Лохвицького земства. 25 лютого на ньому
розглядали звернення мешканців с. Харсик Чернухської
волості Полтавської губернії про присвоєння селищно-
му початковому народному училищу імені Т. Шевчен-
ка. Жандармський агент повідомляв, що під час обгово-
рення цього питання, за пропозицією гласного кандида-
та прав В. Русинова, брата голови «предводителя»
дворянства, пам’ять Шевченка всі присутні вшанували
вставанням. Доволі промовистий момент, оскільки він
засвідчує факт існування традиції вшанування поета
серед представників різних соціальних груп, поза
залежністю від статусу людини.

Шевченків «Заповіт», від моменту його смерті, пе-
ретворився «на малоросійський гімн, під час виконання
якого малороси всі встають та знімають шапки» [8, 49].
Подібну оцінку зустрічаємо в іншому жандармському
звіті. Донесення стосувалось ювілейної вистави на честь
поета, яка відбулася 16 березня 1914 р. в Полтавському
міському театрі. Тоді «вся публіка під час виконання
хором «Заповіту» піднялась зі своїх місць на чолі з місь-
ким головою Заньковським та членами Думи» [8, 49].
Висновок, здійснений жандармським чиновником, го-
ворить сам за себе: «Таким чином, у 1845 р. Шевченко,
мешкаючи в Переяславі, закликав малоросів до зброй-
ного повстання проти великоросів, оскільки польського
панування в 1845 р. жодного не було» [8, 49].

Підсумовуючи, зазначимо, що шевченків міф фор-
мувався спільними зусиллями, обростав виразно націо-
нальними рисами не без «допомоги» відвертих монар-
хістів, чиновників та «стражів порядку». Ставлення до
Кобзаря та визнання за ним функцій національного
пророку з боку русофільських організацій, в черговий
раз переконує в необхідності уважного, більш вдумливо-
го прочитання та трактування цього унікального явища
української інтелектуальної та політичної історії. Постать
Шевченка і через півтора століття після його смерті зали-
шається потужним індикатором та одночасно лакмусо-
вим папірцем для оцінки тих чи інших явищ, постатей та
їхньої ролі в національних і політичних процесах ХХ ст.
Він сам перетворився на міф, з якого колективними
зусиллями було створено, за влучним висловом О. За-
бужко, «Шевченків міф України».
___________________
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ïîâ³òó Õåðñîíñüêî¿ ãóáåðí³¿)

Останнім часом в Україні суттєво пожвавилися дос-
лідження з регіональної проблематики, до яких вдаються
як краєзнавці-аматори, так і науковці. Пов’язане це, на
нашу думку, зі своєрідним вакуумом, який утворився в
історичній регіоналістиці за радянської доби. До того ж
краєзнавчі дослідження є потужним засобом антрополо-
гізації історії, що стає магістральним напрямом істо-
ричної науки сьогодні. Конкретизація історичних по-
шуків, простеження закономірностей та тенденцій
історичного процесу на прикладі окремих населених
пунктів “оживлює” та “олюднює” історію, дозволяє ши-
роко залучати в науковий обіг значний корпус джерел,
який зазвичай залишається поза увагою істориків. Тому
актуальним є виведення історичної регіоналістики в
Україні на високий науковий рівень, позбавивши її
статусу аматорського “любування” місцевою історією.

Ця стаття є частиною дослідження історії с. Вер-
шино-Кам’янка (нині – Новгородківського району Кіро-
воградської області). Короткі енциклопедичні відомості
про цей населений пункт містяться в “Історії міст і сіл
Української РСР” [1, 447], проте, їх обсяг і характер не
відповідають сучасному стану. Історія села бере свій
початок з середини XVIII ст. Вершино-Кам’янка була
сотнею Новослобідського козачого полку, ротою
Єлисаветградського пікінерського полку, державним
селом. Упродовж 1821 – 1866 рр. вона входила до округів
Херсонського воєнного поселення кавалерії та була
поселенням Новгородського кірасирського полку.

На відміну від попереднього періоду історії Верши-
но-Кам’янки, друга половина ХІХ – початок ХХ ст. пред-
ставлені доволі значним та різноманітним колом джерел,
які дозволяють досліднику ставити перед собою завдан-
ня аналізу тенденцій і закономірностей соціального
розвитку українського села у добу модернізації. При
реконструкції тенденцій демографічного розвитку
пореформеного села особливу цінність становлять
метричні книги, результати подвірних переписів, а також
матеріали земської статистики.

Протягом зазначеного періоду чисельність населен-
ня Вершино-Кам’янки зростала доволі швидкими
темпами. Так, 1859 р. у селі нараховувався 591 двір, а
населення становило 3109 осіб (1645 чоловіків і 1464
жінок), а вже 1886 р. у селі було 938 дворів, а населення
– 4894 осіб (2363 чоловіків і 2441 жінок) [2, 40], тобто
майже 2 тис. осіб приросту за три неповні десятиліття.
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Статистичні дані наступних років лише підтверджують
очевидну тенденцію: 1896 р. – 1048 дворів і 5617 жителів
(2860 чоловіків і 2757 жінок) [3, 2]; 1910 р. – 6200 жителів
[4, 585]; 1916 р. – 1325 господарств, 7329 жителів (2343
чоловіки і 4086 жінок) [5, 9].

Аналіз джерел дозволяє констатувати, що визнача-
льним фактором демографічного зростання був перед-
усім природній приріст. Так, 1861 р. народилося 263
дитини (134 хлопчики і 129 дівчаток) при 78 померлих [6,
43]; 1862 р. – 259 новонароджених (130 хлопчиків та 129
дівчат) при 82 померлих [6, 86]. В наступні роки ця
тенденція продовжувалася. Так, природний приріст 1865 р.
становив 166 осіб [6, 183], у 1874 – 125 осіб [7, 45], 1879 –
107 осіб [8, 86], 1889 – 122 особи [9, 155], 1900 – 313 осіб
[10, 54], 1911 – 219 осіб [11, 137]. Упродовж 1861 – 1918 рр.
Вершино-Кам’янка знала лише два роки з негативним
балансом народження й смертності. Це 1880 р. (померло
на 19 осіб більше, ніж народилося), коли село пережило
жахливу епідемію дифтерії (померло 186 осіб) [8, 86], та
1918 р. (померло на 58 осіб більше, ніж народилося) [12,
76зв.], коли в Україні були не зовсім сприятливі умови
для демографічного зростання.

Проте, позитивна динаміка демографічного росту
не має вводити дослідника в оману. Окрім встановле-
ного факту перевищення народжуваності над смертніс-
тю, важливим критерієм якості та рівня життя населення
є середня тривалість життя. І тут статистка повідомляє
уже зовсім інші цифри. Поглянемо, наприклад, на вік
померлих вершинокам’янців у досить “благополучний”
1875 р. Так, з 194 померлих, частка дітей віком до 5 років
становила 114 осіб, у віці від 5 до 15 років померло 10
осіб; 15 – 25 років – 22; 25 – 35 років – 12; 35 – 45 років –
15; 55 – 60 років – 10; 65 – 75 років – 7; 75 – 100 років – 4
[7, 109]. Отже, середній вік життя ледь перевищує 17
років. І це у другій половині ХІХ ст., коли, для порівняння,
демографи середню тривалість життя у “темні” середні
віки визначають у 30 – 35 років. Статистика за інші роки
має схожий характер: 1876 р. – з 134 померлих, діти до 5
років – 78 осіб [7, 185]; 1879 р. – з 164 померлих – 86 дітей
віком до 5 років [8, 86]; 1880 – 198 дітей, з 395 померлих
[8, 185]; 1889 – 137 з 234 [9, 113]. Очевидним є факт
вражаючого масштабу дитячої смертності. Особливо
звертає на себе увагу високий відсоток смертності
немовлят (діти до одного року). На нашу думку, цьому
є логічне пояснення. Скажімо, поширена серед селян у
ХІХ ст. практика хрестити новонароджених дітей на дру-
гий – третій день після народження, зафіксована у метрич-
них книгах, навряд сприяла зміцненню імунітету дитини.

Друге місце серед причин смерті в метричних кни-
гах займають хвороби, передусім епідемічні. Так, 1864 р.
від різних хвороб померли 37 осіб з 92, при чому у 26
випадках смерть була спричинена віспою [6, 145 – 146].
1875 р. від віспи померли 64 вершинокам’янці [7, 109].
1879 р. від дифтерії померли 56 осіб [8, 86], а 1889 – 104
[9, 155]. 1911 р. дифтерія спричинила 13, скарлатина –
19, а віспа – 55 летальних випадків [11, 74]. Згідно інших
джерел, в зазначений період епідеміологічна ситуація
періодично набувала загрозливих масштабів. У лютому
– серпні 1893 р. село пережило епідемію черевного тифу
(13 випадків) [13, 110]. У березні 1894 р. зафіксовано 11
випадків коклюшу, 3 – віспи, 7 – свинки [14, 70]. У червні
1895 р. розпочинається епідемія черевного тифу [15,
101]. У листопаді цього ж року паралельно вибухає епі-
демія скарлатини, яка набуває загрозливих масштабів
завдяки періодові весіль. З обох кінців села йшли епідемії
черевного та сипного тифу [16, 150]. Статисти заспокою-
вали, що сипний тиф село залишає, але черевний
посилився [17, 36]. Лютий став кінцем цієї епідемії –
зафіксовано лише 6 випадків [18, 173]. У грудні 1902 р.

розпочалася епідемія корі (20 випадків за місяць) [19,
191]. Перша половина 1904 р. пройшла під знаком
епідемії черевного тифу – 89 випадків захворювань [20,
69 – 70; 21, 152,196]. У грудні 1909 р. епідемія черевного
тифу охопила сусідні села: Новгородку, Вершино-Ка-
м’янку, Головківку та Козирівку [22, 2].

З огляду на загальний стан здоров’я населення, пе-
редусім дітей, наведемо ще таку промовисту статистику.
1908 р. у Вершино-Кам’янській земській школі про-
ведено медогляд учнів. Було обстежено 209 учнів і вияв-
лено хвороби: у 8 – трахома, 10 – короста, 16 – сифіліс і
7 учнів без назви хвороби [23, 74 – 75]. Така ситуація
була зумовлена не лише незадовільними гігієнічними
та санітарними умовами життя та побуту. Основним,
на нашу думку, фактором, який зумовив таку ситуацію,
був стан мережі медичних закладів і рівень медичного
обслуговування. Так, після ліквідації військових поселень
Вершино-Кам’янка відносилася до Новопразької лікар-
ської дільниці, в якій були 4 фельдшерські пункти з двома
ліжками [24, 38]. Відстань до цього пункту дорівнювала
23 версти. При цьому, в повіті один лікар припадав на
25653, а один фельдшер – на 10922 осіб [25, 3]. Відповідно,
жителям Вершино-Кам’янки з її кількістю населення
можна було розраховувати на допомогу 0,3 лікаря чи
0,7 фельдшера.

На початку ХХ ст. ситуація дещо покращилася.
Вершино-Кам’янка була віднесена до новоствореної ІХ
лікарської ділянки Олександрійського повіту з центром
у Новгородці за десять верст. У цей час на селі уже був
і власний фельдшер – Микита Підвальнюк [3, 2]. Загалом
1904 р. в Олександрійському повіті працювали 16 лікарів,
11 акушерок та 52 фельдшери [26, 27]. Земства теж
намагалися покращити ситуацію з медичним обслуго-
вуванням, але лише земським коштом зробити це було
нереально.

Етнічний склад населення села у пореформений
період був незмінним з попереднього століття, із
домінуванням у ньому українців. За переписом 1886 р.
у селі було 4894 особи. Серед представників інших
етносів – 5 росіян (0,1 %), 7 поляків (0,15 %), 7 німців
(0,15 %), 116 євреїв (2,3 %) [2, 54].

Кінець ХІХ – початок ХХ ст. – період розвитку еле-
ментів ринку в економіці села. Визначальним процесом
у цей час на селі в Україні було аграрне перенаселення.
Якщо взяти дані Генерального межування 1824 р. [27] і
порівняти з результатами перепису 1916 р. [28], то ми
побачимо, що розміри орних площ, закріплених за Вер-
шино-Кам’янкою зменшилися – з 6839 до 6658 десятин.
Якщо у 1886 р. господарства села володіли наділами у 4
– 11 десятин (75 %) [2, 358 – 359], то у 1916 р. 42 %
господарів мали вже наділи до 4 десятин (у 1886 р. –
0,3 %), а наділи у 4 – 11 десятини мали лише 37,4 %
господарів [28].

Безпосереднім наслідком такої ситуації стали мігра-
ції сільського населення, не типові для попередніх періо-
дів розвитку українського села. Основним видом сезон-
них міграцій були відхожі промисли. З Вершино-Кам’ян-
ки у сезонний “відход” йшли переважно до Єлисаветгра-
ду, Кривого Рогу, Долинської, а іноді й у більш віддалені
міста – Каховку, Херсон, Миколаїв, Одесу. Так, 1886 р.
112 жителів Вершино-Кам’янки (88 чоловіків та 24 жінки)
були на заробітках [2, 64]. Якщо наприкінці 1880-х рр. у
повіті 9% населення займалося відхожими промислами
[29, 113 – 114], то на початку 90-х рр. у повіті були села,
де “у відход” йшло від 25 до 40 % населення [30, 75].
Міграції без повернення посилилися внаслідок Столи-
пінської аграрної реформи. Лише 1908 р. з Вершино-
Кам’янки виїхали 12 родин (69 осіб: 39 чоловіків і 30
жінок) [31, 2].
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Отже, вивчення демографічних процесів у с. Вер-
шино-Кам’янка засвідчує, що темпи зростання населен-
ня були доволі швидкими, при чому основним факто-
ром цього був природний приріст. Характерними тен-
денціями були висока дитяча та смертність від епіде-
мічних хвороб, зумовлені недостатнім рівнем медич-
ного обслуговування. Наслідком зростання населення
стало аграрне перенаселення, яке спричинило істотні
міграційні процеси. Втім, проаналізовані процеси є лише
одним із аспектів соціального розвитку пореформеного
села, що відкриває перспективи подальших досліджень
у цьому напрямі.
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Î. Ì. Ïðèéìàê

ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ØËÞÁÓ
Â ÑÅËßÍÑÜÊÎÌÓ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙ² Ï²ÂÄÍß
ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ê²ÍÖß Õ²Õ – ÏÎ×ÀÒÊÓ ÕÕ ñò.

Обов’язковою складовою дослідження соціальної
історії будь-якої спільноти є аналіз форм її самооргані-
зації. Одне з найважливіших місць серед останніх займає
сім’я, інституціональною основою якої в усі часи був
шлюб. Характеристика комплексу його соціальних регу-
ляторів, норм, цінностей, а також шлюбної динаміки
дозволить, на прикладі окремої історичної територіаль-
ної спільноти, не лише розширити знання з етнології,
краєзнавства, а й з історичних демографії, психології,
соціології тощо.

Мета публікації полягає в дослідженні соціального
інституту шлюбу в середовищі південноукраїнського
селянства періоду ринково-капіталістичної трансформації.

Історіографічний доробок з теми не є чисельним.
Дослідження, що входять до його складу умовно можна
поділити на три групи. В першу входять монографії та
статті етнографічного змісту. Такі автори, як В. Наулко,
П. Зеленін, В. Борисенко та інші розглядають норми й
цінності соціального інституту шлюбу в контексті
аналізу звичаїв та традицій українського народу. До
другої групи входять роботи спеціального соціологіч-
ного напрямку. На їх сторінках С. Теремко, М. Юрій,
В. Городяненко розглядають проблеми трансформації
шлюбу та сім’ї в руслі загальносоціологічної теорії.
Близькими за суттю до теми публікації є роботи третьої
групи, автори яких характеризують шлюб як складову
культурно-демографічного або соціально-побутового
повсякдення українського селянства. Окремо серед них
слід позиціонувати роботи А. Пономарьова та А. Лохма-
тової. Втім, аналіз ролі та складових соціального інсти-
туту шлюбу в середовищі південноукраїнського селянст-
ва кінця ХІХ – початку ХХ ст. поки що не стали предме-
том окремого дослідження.

У селянській спільноті кінця ХІХ – початку ХХ ст., в
тому числі й південноукраїнській, шлюб був тим
соціальним інститутом, базові норми та цінності якого
зберігали риси традиціоналізму та консервативності. В
становому, релігійному, етнічному і господарському
відношенні він мав всі ознаки ендогамії, бо, як правило,
являв собою союз між особами соціальних груп одного
й того ж кола [1, 228]. Приклади екзогамії серед місцевого
селянства були майже винятковими й простежувалися
лише в етносоціальному контексті – на початку минуло-
го століття частка змішаних, головним чином україно-
російських шлюбів, у сільській місцевості регіону не
перевищувала 5,5 % [2, 309]. Хоча демократизація та
цілераціоналізація життя на селі й спровокували зародки
егалітарного шлюбу, останній містив глибоко вкорінені
риси патріархальності та моногамії [3, 182]. Проте,
соціальні паралелі ринково-капріталістичної трансфор-
мації співпали на Півдні з традиційним потягом селянст-
ва до індивідуалізації, що поступово змінювало співвід-
ношення між патрилокальними та унілокальними шлюбами.

Вплив традиціоналізму та атрактивних норм чітко
простежувався у ставленні південноукраїнського селян-
ства до факту укладання шлюбу. Воно, як і представники
інших станів і регіонів України, розглядало шлюб як
союз, що укладався раз і назавжди. Лише смерть одного
з подружжя могла зруйнувати останній. З огляду на
питання про те, з якою людиною доведеться прожити
весь вік, шлюбний вибір набував визначальної значущо-
сті. Тому до вибору партнера ставились з величезною
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відповідальністю, орієнтуючись насамперед на всебічну –
соціальну, вікову, майнову стартову рівність молодят [4, 94].

Слід звернути увагу також на те, що сімейно-шлюбні
відносини перебували в полі зору сільської громади. Їх
інтенсивність безпосередньо залежала від характеру со-
ціальної рефлексії наречених на суспільну думку одно-
сельців. Такі соціальні норми в останній як визнання
виключного права голосу на сході лише одруженого,
можливість отримання наділу від общини для ведення
тільки родинного господарства, визначення шлюбу як
морального боргу кожного та легітимізація його через
традиційну весільну обрядовість робили останній
найбільш консервативним соціальним інститутом в
південноукраїнському селі. До цього слід додати й анало-
гічність ставлення до шлюбу з боку православної церк-
ви, обряд вінчання у якій робив його законним [5, 134].

Разом з цим, при аналізі значущості інституту шлю-
бу слід враховувати вплив на його складові суспільно-
трансформаційних процесів, що не могли не торкнутися
південноукраїнського селянства. Під впливом останніх
роль найбільш патріархальних соціальних норм дещо
зменшувалася й формувалися ознаки шлюбу сучасного
типу. Хоча наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., як і у
попередній період розвитку, в селянській свідомості
непорушним залишався принцип вирішального слова
батьків, в регіоні чітко простежувалася тенденція зро-
стання уваги до почуттів молодого покоління [2, 271].

В першому випадку йшлося не про батьківську
сваволю, а про реальну господарську необхідність, ос-
кільки сім’я вважалася насамперед економічно-самодо-
статньою одиницею, добробут якої безпосередньо зале-
жав від заможності та працьовитості її членів. Виходячи
з цього, саме батьки здатні були знайти найкращу поло-
вину для своєї дитини. У такому контексті оптимальним
варіантом розвитку подій при створенні подружньої
пари було співпадання намірів батьків та молоді або
розумний компроміс між ними.

У другому, цілком протилежному варіанті, коли
позиції дітей та батьків щодо подружньої пари не
підлягали компромісу, і жодна зі сторін не мала наміру
поступатися, шлюбний процес набував девіантного
змісту. Результатом його могло стати одруження без
згоди батьків. Однак такий різновид шлюбу не мав на
селі широкого розповсюдження. Приклади його на
Півдні України були винятком, а не правилом, оскільки
моральні та соціальні санкції щодо шлюбу без згоди
були досить жорсткими [2, 279].

Внаслідок домінування традиціоналізму та догматів
православ’я в світогляді, шлюбність серед селянства пів-
денноукраїнських губерній, як і в інших регіонах України
та Росії, була майже всеохоплюючою. Її рівень на 1897 р.
сягав 97% від кількості осіб репродуктивного віку. Частка
ніколи неодружених у віковій категорії 45 – 49 років
складала серед чоловіків 3%, а серед жінок – 4%. В
абсолютному відношенні чисельний покажчик тих, хто
не був одруженим, дорівнював 1% від всієї кількості
сільського населення регіону, що майже співпадало з
коефіцієнтом фізично та психічно хворих [6, 167].

Разом з цим, на відміну від загальнодержавного,
коефіцієнт шлюбності на Півдні України протягом
досліджуваного періоду не був статичним. Якщо напри-
кінці ХІХ ст. він дорівнював 14,4 шлюбам на одну тисячу
сільського населення щороку й перевищував середні
покажчики по імперії у 1,5 рази, то напередодні війни
зрівнявся з останніми (8,8 та 8,4 на тисячу селян
відповідно) [7, 254]. Таке нівелювання, на нашу думку,
пов’язане з декількома причинами. По-перше, структу-
ра та динаміка в соціально-демографічній сфері життя
південноукраїнського селянства на початку ХХ ст. син-

хронізувалася з загальними покажчиками по Європей-
ській частині Російської імперії. По-друге, внаслідок
зміни у 1906 р. курсу аграрної політики, забезпечення
землею як основою господарювання було перекладене
з общини на батьківську родину. Тобто, індивідуалізація
відповідальності в питанні отримання земельного спад-
ку також стала чинником зниження темпів шлюбності.
По-третє, поглиблення соціальної диференціації сільсь-
кого населення в умовах капіталізації аграрного сектора
являло собою відображення втрати селянськими роди-
нами середняцьких та нижчих страт ознак натуральної
економічної самодостатності. Залежність між рівнем
забезпечення землею в цьому контексті була відображе-
нням того факту, що, у зв’язку з аграрним перенаселен-
ням, виявилася тенденція до їх збідніння. Зниження
благоустрою села, за традиційної схильності селянства
до родинного життя, зменшувала, таким чином, кількість
бажаючих укласти шлюб. При цьому, слід підкреслити
цікаву закономірність: більш інтенсивними були темпи
зниження шлюбності в традиційно землеробських по-
вітах Півдня України. Однак там, де селяни мали мож-
ливість додаткового промислового заробітку, насампе-
ред на території Катеринославського, Маріупольського,
Одеського повітів, він залишався достатньо високим.

Окремо слід розглянути питання вікового цензу
укладання шлюбу. Хоч у 1830 р. імператорським указом
його нижня межа була визначена 16 роками для дівчини
й 18 – для парубка, у суспільстві чітко простежувалася
тенденція до її зростання, що зумовлювалося як транс-
формацією соціальних норм, так і змінами в господарсь-
ких запитах населення. Вже на початку ХХ ст. середній
покажчик укладання першого шлюбу по Європейській
Росії дорівнював, відповідно до статі, 21,4 та 24,2 роки.
При цьому, більше половини одружених жінок та
третина чоловіків мали на той час вік до 20 років. Харак-
терною для досліджуваного періоду була ще й законо-
мірність більш раннього, у порівнянні з міським насе-
ленням, одруження селян [6, 168].

Означені риси мали місце серед населення південно-
українських губерній. Якщо, наприклад, у 1867 р. на
Херсонщині дівчата вінчалися у 20,1, а хлопці у 27,5, то
у 1910 р., відповідно, у 22 та 25,8 років. Втім, у сільській
місцевості регіону амплітуда шлюбного віку та його
середні покажчики дещо відрізнялися [8, 90].

Вікові межі селян Півдня України, які укладали шлюб,
були достить широкими. Вони коливалися від 16 до 58 у
жінок і від 17 до 60 років у чоловіків. Разом з цим слід
підкреслити, що нижня і верхня межі зустрічалися рідко
та являли собою виняток. Частка крайніх вікових груп
серед всієї кількості селян, що уклали шлюб у 1897 р.,
складала в регіоні серед жінок 3%, а серед чоловіків
взагалі лише 0,6%. Найбільша кількість шлюбів у цьому
контексті укладалась серед жінок віком 17 – 21 років. У
чоловіків відповідний покажчик коливався від 18 до 23
років. Тобто, «піковий» шлюбний вік у південноукраїн-
ському селі кінця ХІХ – початку ХХ ст. був у чоловіків
20 – 21, а у жінок – 19 – 20 років. Тобто, молодята з сіль-
ської місцевості Півдня були на один два роки старши-
ми, ніж в інших регіонах України. Така невелика різниця
пов’язана із втратою Степовим районом виключно
аграрного характеру економіки, привнесенням на село
з торгівельних та промислових центрів норм міської куль-
тури, певним зменшенням в родинному житті госпо-
дарської і зростання емоційно-чуттєвої функції [7, 174].

У середньому шлюб тривав 25 років. Скасування
його, як зазначалося вище, найбільш часто було пов’я-
зано не з розлученням. Достатньо високий рівень
смертності, що мав місце наприкінці ХІХ – на початку
ХХ ст., поміж селянства виступав головною причиною
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розповсюдження інституту вдівства. На 1897 р. частка
вдів серед жінок репродуктивного віку дорівнювала
13,4%. Відповідний покажчик у чоловіків становив 5,5%.
Повторні шлюби компенсували соціальний вантаж
вдівства й були, внаслідок існування в селянському
господарстві статевовікового принципу розподілу обо-
в’язків, життєвою необхідністю. Тому 8% шлюбів для
жінок й 14% для чоловіків були повторними [4, 191].

Слід підкреслити, що в сільській місцевості південно-
українських губерній чоловіки одружувалися вдруге і
втретє частіше, ніж жінки. Вік вступу до повторного
шлюбу у них був дещо нижчим. В регіоні відлік другим
шлюбам у перших починався з 19, а у других – з 20 ро-
ків. Приклади одруження втретє мали місце серед міс-
цевого селянства у 24 та у 25 років відповідно. Згідно із
статистикою, на одну тисячу шлюбів чоловіків віком до
30 років – 79 були повторними, а 8 укладалися втретє.
Аналогічні покажчики серед селянок дорівнювали 49
та 7 [7, 171].

Відтак, частка третіх шлюбів серед селян Півдня
України була відносно незначною, але достатньою, щоб
зробити висновок про неприйняття їх як соціально-
девіантного явища. Четверті шлюби в сільській місцево-
сті регіону, як і в інших губерніях України та Росії, не зу-
стрічалися, що було пов’язане з їх забороною православ-
ною церквою й вірогідністю морального осуду з боку
односельців.

У динаміко-процесуальному відношенні соціаль-
ний інститут шлюбу серед південноукраїнського селянс-
тва характеризувався циклічністю й нічим не відрізнявся
від аналогічних норм в інших регіонах Європейської
частини Російської імперії [8, 92]. Такий стан речей був
пов’язаний з підпорядкуванням фаз шлюбності, як
демографічного процесу, релігійній моральності та
господарській доцільності. В межах першої детермінан-
ти існувала заборона на одруження під час Великого,
Різдвяного, Петрова та Успенського постів. Крім того,
категорично не можна було вінчатися з 25 грудня до 6
січня, протягом масляної та Великоднього тижня, напе-
редодні й в день православних та державних свят, а також
перед середою, п’ятницею та неділею впродовж року.
Саме під впливом релігійних норм шлюби взагалі не
укладалися у березні та грудні, а їх кількість у квітні,
червні та серпні була незначною. Інша (господарська)
детермінанта також регламентувала динаміку шлюб-
ності. Розпочинався сезон весіль із закінченням земле-
робських робіт у вересні. Призупинявся останній під
час Різдвяного посту у грудні – на початку січня й знову
набував максимуму у другій половині січня – лютому.
В сезон весняно-польових робіт динаміка укладання
шлюбів серед селянства знижувалася до мінімуму [3, 178].

Відтак, найбільш чисельними в сільській місцевості
Півдня України, шлюби були у жовтні, січні, лютому та
травні. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на них при-
пало 80,7% одружень. Найбільш «шлюбним» був жов-
тень, коли селянами регіону укладалися близько 45%
від усієї кількості шлюбів. Інші 19,3% одружень припали
на квітень, вересень, листопад, червень, липень, серпень.
При цьому, протягом всіх літніх місяців досліджуваного
періоду відбулося лише 3,3% весіль. Слід також додати,
що інтенсифікація внутрішньорегіональної соціальної
мобільності та маятникової міграції селянства стали
потужним чинником синхронізації сезонних коливань
шлюбності у південноукраїнських містах та селах [7, 187].

Таким чином, шлюб був соціальною основою
створення селянської сім’ї. Протягом досліджуваного
періоду він зберігав риси традиціоналізму, головними
серед яких виступали екзо- та моногамність, патріар-
хальність. Його інституціональні засади в сільській

місцевості Півдня майже нічим не відрізнялися від
загальноукраїнських чи російських, чому сприяло
домінування в селянській свідомості норм господарсь-
кої доцільності й православних цінностей. Певного
пом’якшення, під впливом загальносуспільної лібералі-
зації життя, зазнали лише деякі елементи селянського
шлюбу, зокрема в регіоні стала помітною тенденція до
підвищення шлюбного віку, а також до зростання уваги
батьків стосовно емоційно-чуттєвих уподобань дітей,
які бажали одружитися.

Аналізоване в публікації питання входить до складу
дослідження більш широкої теми соціальної історії
південноукраїнського селянства кінця ХІХ – початку
ХХ ст. Можливими напрямами подальшого студіюван-
ня можуть виступити аналіз трансформації форм
селянської родини, а також визначення змін у сутності
та ієрархії головних функцій останньої. При цьому,
перспективним є також дослідження впливу етносоціа-
льних чинників на хід означених процесів у південно-
українському селі вказаного періоду.
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ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÏÐÈÌ²ÑÒÅ×ÊÎÂÎÃÎ
ªÂÐÅÉÑÜÊÎÃÎ ÇÅÌËÅÐÎÁÑÒÂÀ ÍÀ

ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÍ²É ÓÊÐÀ¯Í² Ó 1920-õ ðð.

Вивчення практики вирішення проблем єврей-
ського населення містечок Правобережної України
1920-х рр. досить актуальне, оскільки аналіз минулого
допоможе у здійсненні державної політики, з ураху-
ванням інтересів усіх етнічних груп, що проживають на
території країни. Саме тому життя єврейських земле-
робських поселень стало предметом дослідження таких
українських істориків, як В. Доценко [1], Л. Місінкевич
[2 – 3], Я. Хонігсман [4] та ін.

З приходом до влади, більшовицький режим праг-
нув втілити в життя програму соціалістичних перетво-
рень у єврейських містечках Правобережної України.
Адже тут, у колишній “смузі осідлості” концентрувалася
більшість єврейського населення України, яке, компакт-
но проживаючи у містечках, за своєю соціальною стру-
ктурою та участю у господарському житті, помітно
відрізнялося від інших етносів краю – українців, поляків,
росіян. Головну мету і одночасно основний засіб вико-
нання проголошених завдань більшовики бачили у залу-
ченні єврейства до виробництва та сільського господарства.

Це було новою подією для економічного життя
єврейських містечок, тому що у дореволюційний період
євреї не мали права займатися сільським господарст-
вом. Варто погодитися з дослідником П. Слободенюком,
який вважає, що це могло вирішити багато життєвих
проблем бідних єврейських родин, які в умовах голоду,
економічної розрухи, соціальної апатії та безробіття
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зазнавали злиднів [5, 236]. ВУЦВК визначив для себе та
своїх органів на місцях пріоритетні напрями викорінен-
ня цього явища і полегшення становища єврейських мас,
один з яких передбачав “переселити відповідну кількість
єврейського населення на землю ” [2, 24].

Заняття землеробством, на думку партійно-радян-
ського керівництва, мало докорінно змінити їх трудові
заняття, характер праці, спосіб життя, пов’язаний з під-
приємництвом, торгівлею, посередництвом, ремісницт-
вом і гендлярством. “Пролетаризація” єврейських мас
мала реалізуватися через програму переселення євреїв
до районів Півдня України та створення у степових ра-
йонах єврейських національно-адміністративних оди-
ниць [1, 14]. Однак переселенська кампанія була неодно-
значною, проходила складно, багато євреїв-переселен-
ців повертались на колишні місця проживання [5, 261].

Паралельно з цим відбувалася й організація сіль-
ськогосподарських колективних об’єднань на місцях. 29
липня 1924 р. на засіданні малої президії ВУЦВК, під
головуванням Г. Петровського розглядалося питання
“Про залучення трудящих євреїв до хліборобської
праці”. У резолюції пропонувалося вжити заходи щодо
заохочення євреїв до хліборобства та пропонувалося
ЦКНМ домогтися широкої “популяризації хліборобської
праці та реєстрації єврейських колективів, які бажають
перейти до хліборобства” [3, 35]. Однак, незважаючи на
відсутність таких рекомендацій, задовго до цього на
Правобережжі почали з’являтися перші єврейські сіль-
ськогосподарські об’єднання. Примістечкове єврейське
землеробство виникло тут ще після революції, коли
євреїв, які бажали бути землеробами, наділяли нарівні з
безземельними селянами землею з колишніх поміщиць-
ких, монастирських та державних земель поблизу
містечок. Цьому сприяли кілька факторів.

Єврейським ремісникам та торгівцям, які йшли в
землеробство, не маючи досвіду, легше було працювати
спільно. Туди йшли представники основних професій,
типових для старого містечка, які вже не могли себе
прогодувати ними. Це було логічно і через низький
рівень землезабезпеченості та незначну кількість
робочої худоби в господарствах нацменшин [2, 26].
Вчені відзначають, що землезабезпечення єврейського
населення в регіоні було недостатнім, проте значно кра-
щим, у порівнянні з німецьким. За даними Л. Місінке-
вича, на одного “їдока” сільськогосподарського колекти-
ву припадало 0,9 дес. землі. Безкінні ж господарства
становили 60 – 70 % [2, 27]. Ще однією обставиною було
те, що більшість євреїв, які виявили бажання перейти в
землеробство, не мали власного інвентарю й інших
матеріальних засобів [6, 2]. Загалом це змушувало сіль-
ське та містечкове єврейське населення об’єднуватися
у різні товариства зі спільного обробітку землі та
використання реманенту.

Розглядаючи процеси становлення сільськогоспо-
дарської кооперації серед єврейського населення краю,
вчені відзначають той факт, що такі об’єднання най-
частіше утворювалися, як бурякові та насіннєві това-
риства. За даними П. Слободенюка, питома вага єврей-
ських с/г колективів серед загальної кількості колгоспів
складала 6 %, за земплощею – 2,6 %, за кількістю
населення – 3,5 %. У середньому на 1 с/г об’єднання
припадало: членів – 77,3, земплощі – 102,9 га [5, 248].

Однак в цілому єврейство не поспішало переходити
до землеробства. З другої половини 1920-х рр. стала
помітною тенденція до зниження кількості пайщиків у
с/г колективах [7, 272]. У Славутському районному
комітеті на 1924 р. було зареєстровано лише 35 євреїв,
які бажали займатися сільським господарством [6, 79].
Кількість “бажаючих” не зростала навіть через посилену

агітроботу, що проводилася парторганами. Так, у 1925 р.
у Плужанському районі таких взагалі не було [5, 12].
Базаліївський райвиконком повідомляв, що євреїв, які
бажають перейти в землеробство, немає [6, 7].

Під адміністративно-ідеологічним тиском з другої
половини 1920-х рр. по всій Україні, у тому числі й на
Правобережжі, почали створюватися єврейські кол-
госпи. Вони були малочисельні за кількісним складом
членів господарств, матеріально-технічним та земель-
ним забезпеченням [5, 246]. Як свідчать архіви, деякі
єврейські колективні господарства не мали достатньої
кількості земель, господарчих будівель, не вистачало спе-
ціалістів та агрономів. Сільськогосподарські колективи
знаходилися у надзвичайно важкому економічному ста-
новищі, у першу чергу, через гостру нестачу сільсько-
господарських знарядь. В артілі “Нове життя” у Шепе-
тівському окрузі через відсутність реманенту викори-
стовувалася наймана праця [7, 270]. Це було спричи-
нено незначним кредитуванням. Для придбання рема-
ненту колективи не мали коштів, не кажучи вже про бу-
дівництво господарських приміщень, яких майже не
було. Економічну ситуацію ускладнювали недороди, що
збільшували заборгованість колективів перед державою
[3, 14]. З 8 єврейських колективів Вінницького округу
лише 4 “мали господарські досягнення”, тобто,
виконували план. У квітні 1929 р. Вінницький окрнарком
КП(б)У прийняв рішення про подальше розширення
колгоспів за рахунок примістечкових земель та земель
держфонду [8, 355].

Єврейські господарства були досить слабкими.
Голови колгоспів не виконували обов’язків, агрономічна
робота у колективах була майже відсутня, а облік тру-
доднів був незадовільним. Адже те, що хліборобство
для єврейства було чужим заняттям, стало помітно з
початку створення єврейських колективних господарств.
Поширеним було й таке явище, коли, вступаючи до
сільськогосподарських колективів, єврейське містечкове
населення прагнуло продовжувати займатися своїми
традиційними заняттями. У Шепетівському окрузі євреї
взагалі намагалися уникнути праці в артілях, отримуючи
довідки “про непрацездатність” ще до приїзду в госпо-
дарства, не виконували вказівок інструкторів [7, 20].

Наприкінці 1920-х рр. деякі шаргородські крамарі
намагалися прилаштуватися до нових реалій штетла та
організовували єврейський колгосп, щоб реабілітувати
себе “чесною працею”. Проте, подолати економічні зви-
чаї було нелегко. Вони пристосовувалися до нових умов,
щоб заробити собі на життя тим, що їм було звично.
Так, деякі колгоспниці ніколи не працювали, а їздили на
ринок торгувати. У Томашполі колгоспники йшли на
ринок торгувати дефіцитом: яйцями, маслом, хлібом.
Євреї їздили у місто і привозили товари, що були
відсутніми у місцевих магазинах. Займалися торгівлею
також й колишні кустарі, які числилися колгоспниками.
Траплялося так, що через кілька років колгоспи розпада-
лися, частково тому, що їх використовували як прикрит-
тя для чорного ринку с/г продуктів, тобто, того ж дріб-
ного “капіталізму” [9, 82]. Нерідко причиною цього явища
був незадовільний стан єврейських господарств через ряд
економічних, соціальних, виробничих проблем. До цього
додавався й постійний тиск держави, що супроводжу-
вався різноманітними поборами, реквізиціями. Тому, не
маючи перспектив, члени господарств цілими сім’ями
поверталися до старих професій або мігрували.

На це впливали й факти недоброзичливого ставлен-
ня місцевого населення до хліборобських занять єврей-
ства. Пояснювалося це меншим наділом землі місце-
вому селянству, а також тим, що деякі єврейські колекти-
ви виявляли господарську недбалість. Напружені
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стосунки між місцевим селянством та комунарами
інколи виливалися у захоплення необроблених земель і
навіть спалення будівель, як це мало місце у єврейсь-
кому сільськогосподарському колективі “Педекз”
Дунаєвецького району. Тут, у вересні 1925 р. місцеве
населення спалило будинок, в якому зберігався зібраний
врожай та робочий реманент, а в серпні 1926 р. спалено
млин, орендований колективом у с. Сичинці [2, 29]. У
Зозівському колективі “Праця” та Камінському “Хліб і
праця” були підпалені та вирублені парки [8, 354]. У
серпні 1929 р. у Корсуні було підпалено колгоспний ток
“Євпахар” – збитки склали 1500 крб. [10, 10].

Масова кампанія з об’єднання земельних госпо-
дарств у колгоспи призвела до того, що єврейське насе-
лення поставилося до цього заходу досить критично, не
виявляло бажання одразу ставати членами колективних
об’єднань. Проте, органи влади наполегливо проводили
організаційні заходи щодо вступу селян у колгоспи [2,
73]. Темпи колективізації помітно зросли у 1930 р., після
прийняття постанови РНК від 26 лютого 1929 р., яка
передбачала низку заходів щодо “сприяння економічно-
го оздоровлення декласованої частини єврейського
бідняцького населення”, що мешкало, головним чином,
у містечках” [2, 76]. Так, єврейський колгосп у містечку
Чемеровець на Вінниччині на початку 1930-х рр.
об’єднував понад 100 єврейських родин [11, 130].

Окремі єврейські колгоспи існували у 1930-х рр.,
але, як правило, єврейські господарства зливалися з ін-
шими колгоспами під час масової колективізації сільсь-
кого господарства. Наприклад, в Літині єврейський кол-
госп, що мав 60 родин у 1932 р. був перетворений на
змішаний, а згодом – ліквідований. Значна частина
національних колгоспів перестала існувати ще на
початку 1930-х рр., в решту вливалися неєвреї, внаслідок
зменшення частки нацменшини. У той же час багато
євреїв займали посади керівників господарств та їх ви-
робничих підрозділів, були працівниками бухгалтерії [5,
261]. Цей процес був результатом загальної політики
переходу до інтернаціоналізму, від дрібних об’єднань
до побудови колгоспів-гігантів.

Отже, єврейське землеробство мало добрі перспек-
тиви, адже містечкове єврейство, деморалізоване
революцією, громадянською війною та політикою
“військового комунізму”, отримувало можливість
виходу із скрутного становища. Проте, ряд чинників не
сприяв закріпленню євреїв на землі. Це були державна
політика, яка постійним тиском зменшувала можливості
членів колективів; об’єктивні причини, коли єврейство
часто виявлялося неготовим при переході до занять
сільським господарством, прагнення частини єврейства
“перечекати” лихоліття, вияви побутового антисемі-
тизму. У 1930-ті рр., з переходом до курсу “інтернаціона-
лізму” та колективізації, шансів на існування єврейських
сільськогосподарських колективів зовсім не лишилося.
___________________
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ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÀ (20 – 30-ò³ ðð. ÕÕ ñò.)

Проблема національної ідентичності іноземців, які
брали участь у будівництві Запорізького індустріального
комплексу у 20 – 30-х рр. ХХ ст. поки не досліджувалась.
Іноземці фігурували під узагальненим образом – «іно-
земні спеціалісти». Причина цієї невиразності пов’язана
з політичною незручністю теми для досліджень у мину-
лому – за радянських часів – та наслідками її нерозробле-
ності у сучасних умовах. Хоча, з огляду на особливу
роль американських інженерів і техніків у виробництві,
цю частину фахівців все-таки виокремлювали із загалу
«іноземців» і йменували «американцями» (О. Латун,
В. Юрезанський).

Такий стан речей не дає можливості більш повно
судити про ступінь міжнародної співпраці при споруд-
женні індустріального Запоріжжя, вирізняючи при
цьому країни, які були постачальниками цінних фахівців
на Дніпробуд та Дніпрокомбінатбуд, простежити
динаміку цієї співпраці.

Разом із тим, з’ясування етнічної належності цих
працівників та аналіз їхньої національної самоідентифі-
кації дозволили б не тільки з’ясувати зазначені питання,
а й поглибили б розуміння характеру суспільних проце-
сів, що відбувалися в Україні під час сталінської модер-
нізації, зокрема сутності формування нової радянської
спільноти, її національних складових.

За опублікованими даними, з 1923 до 1933 рр. тільки
по лінії Наркомату важкої промисловості були укладені
170 договорів про технічну допомогу, на зарубіжну ви-
робничу практику направлено 2572 осіб. 1933 р. у важ-
кій промисловості СРСР працювали 6550 іноземців, а
на початку 1934 р. – 5149 іноземних інженерів, техніків і
робітників. Загальна кількість іноземних спеціалістів на
початку 1933 р. становила близько 20 тис. осіб. З члена-
ми їх сімей цифра наближалася до 35 тис. [1].

Іноземці, які працювали на Запоріжжі, представляли
широкий спектр етнічних груп. Ділове листування Дні-
пробуду, списки жильців будинків для приїжджих та іно-
земців називають прізвища німців, американців, фран-
цузів, австрійців, громадян інших країн.

Першими серед іноземців будівництва документи
називають німців. Це були – турбінний майстер Опец
Ернест Васильович та Фельнер Петро Робертович, який
мав фах інженера підривних робіт, здійснював загальне
керівництво монтажем та експлуатацією заводів рідкого
повітря [2, 135,140]. Е. Опец почав працювати з
11 березня 1927 р., П. Фельнер – з 26 вересня.

У середині 1928 р. кількість іноземців на Дніпробуді
суттєво збільшилася. На будівництві використовувалася
праця 13 іноземних спеціалістів, зосереджених на роботі
у двох відділах – електромеханічному (10 осіб) та
земельно-скельному (3 особи). 10 із них були німцями,
2 – югославами, 1 – американцем. Неважко відзначити
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динаміку прибуття згаданих фахівців на радянське
індустріальне будівництво. Із 13 фахівців, 1 прибув у
липні 1927 р.; 1 – у травні; 5 – у червні; 4 – у серпні, 2 –
у вересні 1928 р. [3, 3,25].

Чисельність іноземців на будівництві постійно змі-
нювалася. Це було пов’язано з безперервністю будівель-
них та монтажних робіт і зміною пріоритетних ділянок
роботи. Після вирішення гідротехнічних проблем, до
яких активно долучилися спеціалісти-гідрологи, інже-
нери з бетонування, на порядок денний висунулися
питання монтажу електротехнічного обладнання.

Тривалість перебування іноземних спеціалістів
залежала від характеру робіт і умов укладених контрактів.
Радянська сторона не була зацікавленою у довгостроко-
вому утриманні коштом будівництва навіть висококлас-
них спеціалістів. Намагаючись здешевити бюджет
будівництва, Дніпробуд швидко відмовлявся від послуг
іноземців, як тільки вони ввели в експлуатацію обладнан-
ня чи навчили технології радянських спеціалістів.
Свідчення цьому знаходимо в згаданих відомостях, дато-
ваних жовтнем 1928 р. Четверо, зі згаданих у списку фа-
хівців, тобто 31 % від усієї кількості, пропрацювавши на
будівництві від двох до п’яти місяців, покинули СРСР.

Строкатість контингенту іноземних спеціалістів по-
силювалася і зберігалася до завершення будівництва та
введення в експлуатацію промислових об’єктів. «Список
інопрацівників Дніпровського об’єднаного будівництва
станом на 15 червня 1933 р.» повідомляє про 28 спеціа-
лістів, які перебували на харчовому утриманні. Серед
іноземців найбільше було німців – 14, 3 швейцарці,
2 австрійці, 2 французи, 2 серби, 1 бельгієць, 1 болгарин,
1 англієць, 1 голландець. Громадянство чи національна
приналежність однієї особи не називалася [4, 14].

Отож, зміна складу і чисельності, а разом із тим і
національної належності іноземних фахівців були за-
лежними від планових будівельних і монтажних робіт та
визначення радянською стороною зарубіжних парт-
нерів, які мали можливості здійснення цих робіт на рівні
передових стандартів.

Вірогідно, що працівники, які прибули на Дніпробуд
із Заходу, за часів Великої депресії, мали невисокий
рівень національної самоідентифікації. Цей рівень доз-
воляв їм покинути батьківщину у скрутну для нації го-
дину. Вони шукали кращого життя для себе чи своєї ро-
дини будь-де. За тих умов такі менш стійкі національні
типи вдавалися до трудової еміграції в СРСР. Один із
партійних керівників, згодом – другий секретар ЦК
КП(б)У, П. Постишев небезпідставно пояснював:
«Безумовно, серед іноземних робітників ми зустрічаємо
таких, які їхали до нас з метою як можна більше
заробити» [5].

Існувала й інша група працівників, які більшою
мірою зважали на свою високу місію та свій професіо-
налізм як продукт своєї національної системи, що дозво-
ляв їм виконувати цю місію відносно менш розвинених
економічно і культурно країн.

Вважаємо, що такими були працівники з високою
освітою, унікальним практичним досвідом індустріаль-
ного будівництва. Вони мали значний рівень національ-
ної самоідентифікації, приїхавши до Запоріжжя без ілю-
зій щодо тутешнього політичного ладу та пориву інтер-
націоналістських почуттів. Тому високопрофесійно ви-
конували свою справу і після закінчення контрактів без
затримки поверталися на батьківщину. Відчуття профе-
сійного обов’язку та професійної місії серед цієї групи
осіб було настільки сильним, що приглушувало власні
емоційні вияви, політичні й національні почуття. До цієї
категорії відносимо працівників інженерної консультації
фірми «Х.Л. Купер і Ко». Для аргументації наведемо

один приклад. Коли вже закінчувалися контрактні умови
перебування членів фірми на Дніпровському будівницт-
ві, але з’ясувалися потреби доцільності продовження
терміну перебування кількох спеціалістів, щоб довести
роботи до найбільшої ефективності, Купер запропону-
вав двом своїм співробітникам залишитися в СРСР по-
над термін контракту. Він висловив радянській стороні
готовність американців затриматися в СРСР на 2 місяці
безоплатно, власним коштом.

Звернемо увагу ще на один промовистий приклад.
Американський монтер Н. Евері, утверджуючи інтереси
своєї фірми («Сандерсон»), був сповнений бажання
показати всі можливості техніки, розкрити її виробничі
потужності і навчити радянських працівників використо-
вувати її. Проте, всі його старання розбивались об не-
дружнє ставлення до цих ініціатив з боку прораба Смир-
нова. Усі розпорядження Евері зустрічали протидію чи
просто скасовувались цим керівником. Як повідомляв
секретар Американської консультації А. Губерман у
доповідній записці на адресу Управління головного
інженера Дніпробуду від 18 листопада 1928 р., наслідком
такого сприйняття був непослух робітників, приставле-
них до бурових станків «Сандерсон», роздратованість
американця і падіння виробництва на цій ділянці. Тому
член Американської консультації слушно зазначав:
«Мені здається, що я не помилюсь, якщо скажу, що
внаслідок цього і ще інших причин, які я приведу нижче,
цей Евері відмовився від пропозиції Дніпробуду
залишитися ще на рік для навчання наших робітників
керуванню цими машинами» [6, 16].

Отже, виробничі відносини закладали основу
міжнародного і міжнаціонального порозуміння, проте,
нерідко, навпаки, саме вони підривали хисткий місток
довіри та єдності.

За ідейними переконаннями іноземні спеціалісти у
більшості були лояльно налаштовані до радянської
влади. Хоча не можна стверджувати, що усі вони були
прорадянськи, соціалістично чи комуністично налашто-
ваними людьми, проте, суспільно-політичні настрої
суттєво впливали на вибір поїздки до СРСР. Це бачимо
на прикладі мотивації, що стала визначальною для лікаря
групи американських гідрологів Теодора Марксіті. Він
зважав, передусім, на свої ідеали, втілення яких по-
в’язував із «країною робітників і селян». За розповідями
синові, йому були близькими інтернаціоналістські пог-
ляди. Серб за походженням, він ще у дитячому віці з бать-
ками емігрував до США, де жив і навчався в поліетніч-
ному, полікультурному середовищі. Він сприймав це се-
редовище як даність і, разом із тим, відчував чимало упе-
редженості у ставленні до людей за національною ознакою.

Прихильність до СРСР як до країни, де вперше
будується соціалізм, детермінувалася масовими явища-
ми. Газета «Пролетар Дніпробуду» подавала замітку, в
якій повідомлялося про приїзд до СРСР делегації норве-
зьких і шведських робітників. У ній ішлося: «Чимало з
нас, від’їжджаючи до СРСР, були соціал-демократами,
заявив один робітник» [7]. Вважаємо, що це висловлю-
вання цілковито можна застосувати й до громадян інших
країн, причому не тільки тих, хто приїздив у СРСР як
туристи, а й на роботу, на індустріальні будови. Між
іншим, зарубіжна преса стверджувала про збільшення
потоку туристів до СРСР, особливо американських [8].

Свідченням широти спектру політичних настроїв
іноземців і, водночас, ствердженням факту їхньої
національної самоідентифікації, були дії та висловлю-
вання швейцарських монтерів на прізвище Брендлі й
Беротт. Ці монтери працювали на будівництві з 1931 р.,
спочатку на Гідроелектростанції, а потім на Дніпровсь-
кому алюмінієвому комбінаті. Вони були політичними
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емігрантами і прибули на будівництво за рекомендацією
Центрального комітету Міжнародної організації допо-
моги революціонерам (МОДР). Брендлі очолював бри-
гаду, що працювала у монтажному відділі на печах
«Мік», і навіть у ході численних конкурсів на кращу
бригаду отримала одну з перших премій. Відомо про
інцидент, що трапився у готелі між цими громадянами.
Брендлі захищав комуністичний лад, натомість Беротт
стверджував, що комунізм і фашизм це одне й те саме.
Беротт висловлював бажання повернутися додому, до
своїх батьків, Брендлі стверджував, що повернеться лише
тоді, коли там відбудеться революція.

Автор доповідної записки, з якої довідуємося про
цей інцидент, зробив досить гнівні висновки. Записку
було подано 15 вересня 1933 р. на ім’я начальника адміні-
стративного відділу Об’єднаного Дніпровського будів-
ництва завідувачем іноземним бюро І. Соколовим. Ос-
танній картав усіх тих, хто спостерігав за конфліктом і
був у ньому опосередковано замішаний (завідувачка
готелю, міліція, сусіди). Він звинувачував їх за те, що
вони не доклали належних зусиль для врегулювання
конфлікту, «даючи дуже сильний привід Беротту скар-
житися на вкрай недружнє ставлення, яке було виявлене
до нього в СРСР – в’язали його, тримали у відділенні
міліції, без всякої провини зробили винним, обходились
із ним як із худобою і т. ін.» [9, 26]. Прикрість факту для
радянської сторони підсилювалася тим, що Беротт таки
не стерпів приниження своєї особистості і виїхав до
Швейцарії. Його прізвище вже не фігурує серед інозем-
них працівників, прикріплених до «інстолу» Об’єдна-
ного Дніпровського будівництва за грудень місяць
1933 р. [9, 6]. Отже, характер радянської політичної
системи був прийнятний не для кожного іноземця.

Навіть у роки глибокої світової кризи, яка залишила
без засобів до існування мільйони людей і, зокрема в
передових індустріальних країнах, зробила менш
вибагливими працівників до умов праці, бачимо чимало
осіб критично налаштованих до співпраці з радянськими
підприємствами.

Серед потенційних кандидатів на поїздку до СРСР (і
до Запоріжжя зокрема) знаходилося достатньо таких,
хто говорив «ні». За свідченням Торговельного предста-
вництва СРСР у Німеччині, інженер фірми «Броун,
Бовері і Ко» гр. Брок, якого хотіли відрядити на Дніпробуд,
відмовився від поїздки. Тому фірма «ВВС» терміново
шукала цьому спеціалістові заміну. Замість нього
12 лютого 1930 р. на Дніпробуд виїхав інженер Еш. Витра-
ти на поїздку закордонна фірма взяла на себе [10, 40].

Навряд чи можна бути певним, що пріоритетним
фактором, який визначив вибір нового спеціаліста була
його політична позиція. Разом із тим, не варто сумніва-
тися, що новий кандидат фірми на поїздку до Дніпро-
буду, мав бути, принаймні, політично лояльним до біль-
шовицької держави. Політичні погляди та ідеали інозем-
ців суттєво коригували їхній вибір за можливості укла-
дання трудової угоди для праці в СРСР. Виробничі відно-
сини і побут стрімко «втягували» іноземців у радянську
систему. Особливо це відчули на собі ті, хто прибув до
СРСР одноосібно, не маючи своєї родини чи залишивши
її на батьківщині. Вони занурювалися у радянську сис-
тему не тільки під час роботи, а й після неї, проживаючи
у готелі, будинку для приїжджих чи гуртожитку. Таких
була більшість.

Епізоди, пов’язані з неунормованістю побутових
умов: проживання, харчування, медичне обслугову-
вання, суттєво підточували ідеалістичні переконання
частини іноземних громадян. Таких випадків було
достатньо, щоб створити відповідну тональність оцінок
іноземцями умов життя у радянській країні. Наприклад,
коли захворів Н. Евері, він не зміг затриматися у лікарні
й за кілька днів утік звідти, оскільки «хворі плювали і

шмаркали на підлогу і робили багато іншого, до чого
він не звик». Евері не міг харчуватися у дніпробудівських
їдальнях та на фабриці-кухні. Обіди йому приносив
інший американець – Томсон. Незадовільний побут не
тільки псував імідж радянської держави серед іноземців,
а й розвіював їх інтернаціоналістські ілюзії.

З наростанням психологічного дискомфорту,
зумовленого посиленням політичних репресій у СРСР
1930-х рр., ці працівники дедалі більше відходили від
колишніх прорадянських ідей. Так, згаданий американ-
ський громадянин Теодор Марксіті, небезпідставно
згодом зізнавався, що «його ідейні переконання суттєво
похитнулись».

Таким чином, радянська політика, яка передбачала
залучення іноземних спеціалістів в індустріальне будів-
ництво, мала подвійний вплив на свідомість іноземців.
Праця і проживання в СРСР позбавляли ілюзій і
формували ідейні переконання на основі практичного
досвіду про Радянську країну, її успіхи та недоліки.
Еволюція радянського політичного режиму надавала
багатий матеріал для утвердження політичного скепти-
цизму, повернення до національних витоків, відмови від
інтернаціоналістських ілюзій. Разом із тим, у свідомості
радянських та іноземних громадян зростало розуміння
ваги економічних факторів міжнародної співпраці, її
суспільного впливу.

На національну самоідентифікацію суттєво впли-
вали політичні фактори. Політизація, сформовані у за-
хідних країнах ілюзії про сутність радянської політичної
системи, міфи про демократизм, народовладдя були
тими чинниками, які послабили національну самоіден-
тичність іноземців. Однак зіткнення носіїв цих поглядів
із реаліями радянського ладу активізувало самоетно-
ідентификаційний потенціал нестійких типів національ-
них ідентичностей. Це повертало їх у лоно колишньої
національної політичної системи, від якої вони відштов-
хнулись, тікаючи чи тимчасово від’їжджаючи у пошуках
вирішення власних проблем.
___________________
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Â. Ï. Ùåòíèêîâ

ÎÊÓÏÀÖ²ÉÍÈÉ ÐÅÆÈÌ ÍÀ Ï²ÂÄÍ²
ÓÊÐÀ¯ÍÈ (1941 – 1944 ðð.):

ÄÅÌÎÃÐÀÔ²×ÍÈÉ ÒÀ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-
ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÈÉ ÀÑÏÅÊÒÈ Ó ÑÂ²ÒË²

ÀÐÕ²ÂÍÈÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â

Пропонований аспект проблеми вивчення окупа-
ційних режимів в Україні років Другої світової війни є
пріоритетним та таким, що заслуговує на більш серйоз-
нішу увагу, ніж та, що приділялася йому дослідниками
до останнього часу. Втім, не можна сказати, що тема є
суцільною білою плямою в науковому та суспільному
ужитку. Наприклад, вже з кінця 1943 р. румунська адмі-
ністрація робила багато для кореляції в позитивний бік
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суспільній свідомості світового співтовариства вже
існуючого іміджу власної господарської діяльності на
окупованих радянських територіях. В установах та на
підприємствах проводився опис майна тощо. Відступ
битих німецьких частин через територію Трансністрії
під потужними ударами радянських військ ІІІ та ІV
Українських фронтів призвів до подальшого загострення
стосунків між союзниками. Гітлерівське командування
відкрито поставило під сумнів румунський «суверені-
тет» на українських землях між Південним Бугом та
Дністром. 29 січня 1944 р. І. Антонеску видав наказ про
скасування функцій «цивільного губернатора при
Верховному командуванні армією на зайнятій території
між Дністром та Бугом». Так з наказів кондукетора зник-
ла назва «Трансністрія», а уся повнота влади перейшла
до військових у особі дивізійного генерала Г. Потопяну [1].

Зрозуміло, ясне усвідомлення краху, що наближав-
ся, не виключало вивіз того, що ще можна було вивезти
в ці останні тижні та дні румунської присутності на ук-
раїнських землях, так само, як і проведення репресивних
заходів проти мирного населення загарбаних територій.
Втім, 18 березня 1944 р. німці примусили своїх румунсь-
ких союзників підписати «Протокол про передачу вій-
ськовою адміністрацією територій між Дністром та Бу-
гом генералу Аулебу, уповноваженому Верховного го-
ловнокомандування германської армії» [2, 243]. Одеса
перейшла до рук німецького командування і румунське
панування в Трансністрії закінчилося. Центральні та
обласні державні архіви України, Національні архіви
Румунії містять документи, де висвітлено названі події,
але, мабуть, зайвим є казати, що рівень їх репрезентатив-
ності є доволі недостатнім для об’єктивного академічно-
го дослідження.

Така сама ситуація спостерігається і з радянськими
документами останніх років Великої Вітчизняної війни
та перших повоєнних років, а надто слід сказати про
Матеріали Надзвичайної державної комісії (НДК).
Останнім часом дослідники доволі жваво обговорюють
це питання, отже, немає суттєвої необхідності докладно
це доводити в вузьких рамках цієї розвідки. Втім, хотілося
б звернути увагу на деякі специфічні моменти притама-
нні саме південноукраїнському виміру цієї проблеми.
Безумовним пріоритетом в діяльності Комісії та її
відділень на місцях було розслідування злочинів проти
людяності, але НДК підраховувала і економічні збитки,
завдані СРСР Німеччиною та її союзниками. У повоєнні
роки мало хто з дослідників детально аналізував запро-
поновані нею цифри та висновки, хоча впродовж усього
радянського періоду не було видання, де б не використо-
вувалися ці дані.

З середини 1990-х рр. почали з’являтися дисертації
з роботи Комісії, що є позитивним моментом. На нашу
думку, висновки Комісії безумовно дозволяють бачити
і загальноукраїнську, і регіональну специфіку пробле-
ми. Наприклад, сучасний дослідник проблеми Н. Бо
Польсен наводить факти, коли матеріали з України пра-
цювали як на збільшення цифр збитків, так і на зменшен-
ня [3, 30 – 31]. З цією проблемою зустрічаються і дослід-
ники, що вивчають специфіку економічної експлуатації
та соціальної політики в зонах румунської окупації,
передусім, коли це пов’язано з територією Трансністрії.
Проблема тут не лише у тому, що маємо змішаний
варіант управління цією територією: румуно-німецький
та цивільно-військовий, а й у тому, що маємо розрізняти
специфіку цієї зони з сусідніми румунськими та німець-
кими зонами окупації українських земель. Навіть ви-
ходячи з зазначених моментів, дані НДК, що складалися
за загальнорадянським шаблоном, нас не можуть задово-
льняти. І це лише, так би мовити, «зовнішня» специфіка
регіону. Втім, відзначені моменти неодмінно виводять нас
і на його «внутрішню» специфіку, що відображено у на-

ших попередніх публікаціях [4], тому наразі лише зазна-
чимо ще раз: проблема точності підрахунків втрат на тери-
торії конкретної окупаційної зони, з одного боку, вимагає
пошуків нової методики дослідження, наприклад залуче-
ння даних усної історії, а з іншого – пошуків логічно обґ-
рунтованої одиниці аналізу (етнічної, соціальної, вікової,
гендерної, територіальної тощо). До речі, наприклад,
етнічний та соціально-економічний вимір часто бувають
взаємообумовленими та взаємозалежними.

Зрештою, чому дані НДК нас перестали задоволь-
няти? На нашу думку, навіть не тому, що цифри з одних
позицій в документах, які складалися на невеликій
хронологічній відстані, інколи доволі різняться. Мабуть,
і не тому, що 100% перелік людських та матеріальних
втрат Другої світової війни з’явиться ще не скоро, а взає-
мовиключні моделі соціально-економічного розвитку
завжди будуть мати своїх адептів та невблаганних супро-
тивників. Залишаючись на рейках наукового сприйняття
історичного процесу маємо зробити висновок: дані Ко-
місії (НДК), що маємо в наявності, не дозволяють пов-
ною мірою виявити специфіку предмету нашого дослід-
ження – конкретної окупаційної зони, що виникла на
українських землях у 1941 – 1944 рр., а саме – Трансністрії.

Кілька конкретних прикладів. Стосовно демографіч-
них втрат, то перше, що кидається у вічі – це невідповід-
ність (відсутність кореляції) цифрових даних за номіна-
ціями злодіянь, з боку румуно-німецьких загарбників
на території Одеської області. Власне кажучи, нашу увагу
акцентували самі упорядники супровідної записки до
зведених даних людських втрат «від окупації та військо-
вих дій» на Одещині впродовж 1941 – 1944 рр., коли на-
дали стогові цифри: «…Всего по 27-ми районам области
общее количество жертв составляет 253.054 человека, в
т.ч. детей – 20.396 человек. В общую сумму входят
угнанные в рабство и «гетто» 48.664 чел.» [5, 70]. Саме
цей момент і викликає найбільше запитань, оскільки
стовбці 5-й та 6-й («Расстреляно»; «Детей в т.ч.») дають
такі узагальнені дані – 168.778 та 4.992 людини
співвідносно по усім 27-ми районам на початок грудня
1944 року. При цьому левова частка страчених – майже
150 тис. припадає на три (!) сільських райони: Доманів-
ський (110.188), Мостовський (33.390) та Березовський
(5.511) = 149.089 чоловік, плюс 3.307 дітей. Привертає
також увагу той факт, що під час розстрілів у Доманівсь-
кому р-ні не загинула жодна дитина, а у Березовському
р-ні половина розстріляних – діти (2.738) [5, 71]. Якщо
сюди додати дані лише по одному міському району
Одеси – Іллічівському (5.881 людина, в тому числі 58
дітей), то результат буде ще більш вражаючим [5, 71].

Колізія полягає в тому, що стовбці 21 і 22 цього
документу містять дані по «угнанным в рабство и гетто»
(цифра вказана вище), у той час, як кількість розстріля-
них людей у трьох зазначених районах припадає на
територію, де ці гетто знищення знаходилися, але з 48.664
осіб, «вигнаних в рабство та гетто» (в т.ч. 14.654 дітей)
по 27 районах Одеси і Одеської області впродовж 1941 –
1944 рр. – 37.589 (в т.ч. – 13.170 дітей) було вигнано з 4-х
районів: двох сільських – Овідіопольського та Гросулів-
ського, та двох міських – Іллічівського та Кагановичсько-
го. В такій спосіб важко розрізнити кількісні параметри
тих, що загинули в гетто, як і тих, що були «вигнані в
рабство». В гетто Трансністрії потрапляли, крім одеських,
ще й буковинські, бессарабські та власне румунські
євреї, а з травня 1942 р. й ромське населення цих регіонів.

Отже, у, зазначені в документах НДК, категорії з
домінуючими кількісними параметрами потрапило як
радянське, так і нерадянське населення, люди, що висе-
лялися у гетто знищення або місця концентрації для
більш довготривалого проживання (з метою використа-
ння робочої сили), як ті, що потрапляли на роботу у
Німеччину, так і ті, що виселялися в східні райони
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Трансністрії, з метою «румунізації» її західних теренів
як дорослі, так і діти, як цивільні особи, так і військовопо-
лонені тощо. Можна було б сказати і про складнощі
визначення суто німецьких та суто румунських підходів
у проведенні окупаційної політики в Трансністрії, але і
наведені приклади є доволі промовистими в плані
репрезентативності документів НДК для вивчення
ситуації окупаційного періоду в Трансністрії [6, 92].

Стосовно економічного аспекту даних за наслідка-
ми господарювання окупантів на південноукраїнських
землях, то тут тотожність підходів у вирахуванні збитків
у різних окупаційних зонах має більше прав на існування
і сприймається не так одіозно, як у попередньому ви-
падку, але і в такому разі маємо багато претензій щодо
наслідків роботи НДК. Принагідно, максимально
схематично можемо зазначити одну загальну і одну
регіональну проблеми, що не знаходять розв’язання в
рамках інформаційного поля діяльності Комісії. Загаль-
ним моментом є те, що матеріали НДК не дають можли-
вості чітко окреслити та диференціювати збитки, завдані
радянською стороною, через: а) загрозу швидкого
відступу (евакуація, знищення матеріальних цінностей);
б) потребу деморалізації ворога та зриву його планів
налагодження господарського та виробничого життя на
окупованій території (підпільно-партизанський рух,
саботаж, дії «стихійних» патріотів тощо); в) бойові дії під
час відступу і наступу з практично неминучою
випадковою руйнацією, реевакуація тощо. В той же час
без цього важко дати, бодай наближену до об’єктивної,
оцінку діяльності окупаційної влади.

Як приклад, можна навести дані фонду П-11 (фонд
Одеського обкому Компартії України) Державного
архіву Одеської області, що містить листування «Облас-
ної комісії сприяння Надзвичайній державній комісії» із
«Республіканською комісією сприяння НДК», тобто до-
кументи, що складалися у перші місяці після визволення
території Одеської області. Більшість документів цієї
справи містить інформацію про загальні збитки (у тис.
крб.) без жодної деталізації щодо підприємств і установ
обласного підпорядкування чи адміністративно-тери-
торіальної ознаки, чи форми власності. В останньому
випадку, через можливість порівняння даних із загальних
втрат колгоспів Одещини та втрат колгоспів 25 районів
області можна помітити пропорційну невідповідність
загальної суми втрат (17968713,6 тис. крб.) та втрат по 25
районам (12532632,3 тис. крб.), що має стати предметом
додаткового аналізу.

Навіть тоді, коли маємо більш деталізовану інфор-
мацію, нею важко скористатися для аналізу діяльності
окупаційної адміністрації, оскільки немає чіткого кри-
терію для порівняння. Фігурують райони і групи райо-
нів, втрати колгоспів і втрати громадян без жодного уза-
гальнення тощо. Проте, ці недоліки можна віднести на
рахунок стислих термінів, що відводилися на збирання
інформації, відсутність кваліфікованих кадрів, недоско-
налу методику тощо. Значно складніше, як це не пара-
доксально, виглядає ситуація, коли присутня більш дета-
лізована інформація. Скажімо, є цифра загальної суми
збитків у десяти районах Одеської області і зведена відо-
мість втрат щодо такої ж сумі районів, складені в один
час – осінь 1944 р. [5, 14 – 15,75,76]. Однак ми не маємо
можливості провести коректне дослідження, базуючись
на цих документах, оскільки, скоріше за все, йдеться про
різний «набір» районів, про що можна судити через
повне неспівпадіння підсумкових даних із втрат. Проте,
деталізована відомість втрат «по десяти районах», навіть
коли маємо їх перелік, взагалі позбавляє нас будь-якої
надії на можливість аналізу в форматі нашої теми,
оскільки дані щодо втрат на рівні районів від початку
заведено у суперечливі дефініції, як-то «стоимость
имущества уничтоженного боевыми действиями и

затраты по ремонту повреждений», «стоимость
имущества отобранного, испортившегося в результате
условий оккупационного режима, затраты по ремонту
поврежденного окупантами имущества», «стоимость
имущества, погибшего или испорченного при эвакуа-
ции и расходы по ремонту этого имущества» (в той же
час ця відомість містить пункт «расходы по эвакуации
и реэвакуации») [5, 76].

Коли ж хочемо проаналізувати ситуацію з втратами
у промисловості окупованого українського межиріччя
Дністра та Південного Бугу (Трансністрія), то маємо,
по-перше, зведену інформацію, здебільшого, щодо про-
мисловості Одеси, а по-друге – інформацію опосеред-
ковану. Так, наприклад, у справі № 53 («Сведения об
ущербе, причиненном фашистскими оккупантами
главнейшим промышленным предприятиям области»),
зі 100 її аркушів майже всі документи присвячені
одеським підприємствам. Крім того, самі дані містять
плутану та слабку репрезентативну інформацію, на
кшталт: «до войны – 48 зданий, …3 – взорваны, …8
разрушены от авиабомб и разграблены…» (йдеться про
консервний завод ім. Леніна, розташований в Одесі у
Високому пров., 22) [7, 17]. Більш насичені інформа-
тивно справи фонду Р-2238 ДАОО (документи «Одес-
ской областной комиссии содействия в работе Чрезвы-
чайной Государственной комиссии по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захват-
чиков и их сообщников и причиненного ими ущерба
гражданам, колхозам, общественным организациям,
предприятиям и учреждениям»). Вони подають подібну
інформацію вкрай скупо та схематично. Наприклад, що
стосується консервного заводу ім. Леніна: «9 апреля
1944 г. – разрушен консервный завод им.Ленина» [8, 15].
Певним чином ситуацію прояснюють порівняння анало-
гічних ситуацій в інших окупаційних зонах, що міститься
у Центральних державних архівах України, Молдови,
Німеччини, працях сучасних українських істориків [9].

Втім, вищесказане зовсім не означає, що треба
відмовитися від існуючого радянського джерельного
масиву, створеного відразу після визволення Півдня
України навесні 1944 р. Навпаки, критичний аналіз ще
більше переконує нас не лише у можливості, а й необхід-
ності конструктивної роботи з цим масивом джерел.
Хоча магістральною лінією виходу з проблеми джерель-
ного забезпечення нашої теми бачимо у більш комп-
лексному підході до її вивчення, з залученням даних
усної історії, більш активного застосування порівняль-
ного аналізу економічного та соціального розвитку ре-
гіону як у до-, так і післявоєнний періоди, більшої уваги
до окупаційної преси, нового прочитання іноземної лі-
тератури (наприклад, праць О. Далліна [10]), з обов’язко-
вим залученням праць румунських дослідників без
упередженого ставлення до них тощо.
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Î. Ã. Ïåðåõðåñò, À. Ï. ²ðæàâñüêà

ÄÅÌÎÃÐÀÔ²×Í² ÂÒÐÀÒÈ ÑÕ²ÄÍÈÕ
ÑËÎÂ’ßÍ ÓÍÀÑË²ÄÎÊ ÏÎË²ÒÈÊÈ

ÍÀÖÈÑÒÑÜÊÎÃÎ Ô²ÇÈ×ÍÎÃÎ ÒÅÐÎÐÓ
ÏÅÐ²ÎÄÓ ÄÐÓÃÎ¯ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ Â²ÉÍÈ

Серед актуальних проблем історії Другої світової
війни однією із найгостріших є з’ясування демографіч-
них втрат, дослідження яких наштовхується на значні
труднощі, оскільки довгий час частина відповідних ста-
тистичних матеріалів знаходилася під грифом «цілком
таємно». Відтак, історикам доводилося користуватися
неповними даними, достовірність яких почасти була
сумнівною, що зумовило в історіографії розбіжності у
цифрах. У сучасних умовах вчені отримали можливість
по-новому оцінити демографічні наслідки Другої
світової війни. Зокрема, заслуговує на увагу науковий
доробок з проблематики Г. Вербицького, О. Ковалені,
М. Коваля, К. Козака, В. Короля, В. Косика, Г. Кривошеє-
ва, О. Лисенка, П. Поляна, Л. Рибаковського та ін.
Водночас чимало аспектів проблеми потребують по-
дальшого дослідження, зокрема, визначення демогра-
фічних втрат східнослов’янських народів унаслідок на-
цистського фізичного терору, що і стало метою цієї статті.

Дослідження питання ускладнюється як різними
оцінками в офіційних документах щодо кількості за-
гиблих за роки війни й окупації цивільних громадян,
військовополонених та остарбайтерів загалом по СРСР
й, зокрема по УРСР, РРФСР і БРСР, так і вкрай обмежени-
ми даними про національний склад жертв цих злочинів
нацистів. Тому для встановлення кількості загиблих
українців, білорусів і росіян, унаслідок фізичного терору
нацистів, використовуються матеріали обмеженого
кола джерел, в яких містяться показники щодо кількості
й національного складу населення УРСР, РРСФР і БРСР
у довоєнний період, наприкінці війни і у післявоєнний
період, а також наведені в офіційних документах та науко-
вих дослідженнях дані про кількість жертв від різних форм
нацистського геноциду на окупованих східних територіях.

У лютому 1946 р. Й. Сталін оголосив, що у Великій
Вітчизняній війні загинули 7 млн осіб радянського насе-
лення. У 1961 р. М. Хрущов у листі до шведського пре-
м’єр-міністра вказав, що війна забрала два десятки міль-
йонів життів радянських людей. Через чотири роки Л. Брєж-
нєв повідомив, що країна втратила понад 20 млн. Уже
через 45 років після закінчення війни президент СРСР
М. Горбачов заявив, що війна забрала 27 млн життів
радянських громадян [1, 548; 2, 36 – 37].

Згідно з повідомленням міжвідомчої Комісії, ство-
реної 29 жовтня 2009 р., на виконання завдання Прези-
дента Росії і сформованої з представників Міноборони,
ФСБ, МВС, Росстату й Росархіву, з метою остаточної
оцінки людських і матеріальних втрат за період Великої
Вітчизняної війни, загальні людські втрати СРСР у Вели-
кій Вітчизняній війні, за уточненими даними становлять
26,6 млн осіб, з яких 8,6 млн – військових, а понад 4,5
млн проджовжують вважатися безвісти зниклими [3]. У
відповідності з наведеними даними про втрати СРСР у
війні, узгоджувалися й їх складові за різними категоріями

загиблих. Так, певний час підрахунки людських втрат
СРСР базувалися на узагальнених даних «Обліку жертв
злодіянь німців та їх спільників на території СРСР на
1.03.1946 р.» Надзвичайної Державної Комісії зі встанов-
лення й розслідування злодіянь німецько-фашистських
загарбників. Ці дані подані нижче у таблиці 1.

Табл. 1
Жертви репресій окупантів

на території СРСР [4, 11]

Пізніше застосовувалися дані, наведені в докумен-
тах Нюрнберзького процесу, згідно з якими, гітлерів-
цями на окупованій території РРФСР було знищено
1 млн 793 тис. осіб, УРСР – 4 млн 497 тис., БРСР – 2 млн
198 тис., а всього на окупованій території СРСР – 9 млн
987 тис. осіб [5].

Вагомі уточнення щодо кількості жертв серед циві-
льного населення та радянських військовополонених
були зроблені у, редагованому В. Дашичевим, збірнику
документів (1967). Згідно з наведеними у ньому даними,
кількість населення на окупованій ворогом радянській
території з довоєнних 88 млн осіб скоротилася до 55
млн, тобто на 33 млн, у тому числі, міське – з 25 млн до
10 млн, сільське – з 63 до 45. Із цих 33 млн осіб – 10 млн
були евакуйовані в тил, частину населення призвали до
лав Червоної армії, решта були вигнані окупантами до
Німеччини, знищені або загинули від голоду і хвороб.
Стосовно військовополонених вказано, що із 3,9 млн
радянських військових бранців у живих залишилося, за
даними чиновника міністерства праці нацистської Німе-
ччини Е. Мансфельда, 1,1 млн. Із 5,75 млн радянських
військовополонених до 1 травня 1944 р. у таборах
померли 1,981 млн осіб, 1,030 млн «убиті за спроб до
втечі» або передані гестапо для «ліквідації», 280 тис.
загинули в пересильних пунктах і таборах. Таким чином,
за досить неповними даними, близько 3,3 млн радянсь-
ких військовополонених до середини 1944 р. замучені й
убиті в нацистських таборах [6, 102 – 103].

У 1990-х рр. опубліковані нові офіційні документи
та дослідницькі версії із зазначеної проблеми. У підготов-
лених російськими військовими і цивільними історика-
ми працях вказується, що загальна кількість громадян
СРСР, які загинули протягом 1941 – 1945 рр., складає 27
млн осіб [7, 128]. За основу підрахунків взято обліково-
статистичний метод, що базується на вивченні наявних
облікових документів. Втрати цивільного населення
обчислювалися за допомогою балансового методу,
шляхом порівняння кількості та вікової структури населе-
ння Радянського Союзу на початок та кінець війни. Було
заявлено, що із загальної кількості загиблих тільки 10,7%
– військові втрати, решта – жертви нацистського
фізичного терору на окупованих територіях.

На початку 2000-х рр. у російських виданнях з’яви-
лися нові дані щодо демографічних втрат СРСР у війні.
Так, у відоповідному статистичному дослідженні, за
редакцією Г. Кривошеєва, зазначається, що гітлерівцями
на окупованій території СРСР навмисно були винищені
понад 7,4 млн осіб, у тому числі: на території РРСФР –
1,8 млн, УРСР – 3,256 млн, БРСР – 1,547 млн. Примусово
вивезено на роботи до Німеччини – 5 млн 269,5 тис.
осіб, у тому числі: з РРФСР – 1906661, з УРСР – 2 млн
402 тис., з БРСР – 399 тис. 374. Із загальної кількості радян-

Територія
Знищено 
мирного 

населення

Знищено 
військовопол

онених

Вигнані до 
Німеччини

Всього по 
СРСР

6 074 847 3 912 193 4 128 796

РРФСР 655 825 1 125 515 1 269 189
УРСР 3 178 074 1 318 463 2 032 112
БРСР 1 360 034 838 243 373 698
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ських громадян, примусово вивезених до Німеччини,
після закінчення війни були репатрійовані на Батьківщи-
ну 2 млн 654,1 тис. Не повернулися з різних причин і
стали емігрантами – 451,1 тис. Решта 2164313 осіб
загинули й померли в німецькій неволі.

Автори видання вперше виокремлюють у переліку
втрат цивільного населення цифру 4,1 млн осіб перед-
часно померлих від жорстокого впливу окупаційного
режиму (непосильної праці, хронічного голоду, хвороб
і відсутності медичної допомоги), зазначаючи, що в
умовах мирного часу природна смертність населення
на окупованих територіях становила б 4,4 млн осіб, а не
8,5 млн, як це мало місце. У результаті кількість жертв
серед цивільного населення СРСР у період окупації
автори видання визначають у 13684692 особи, а втрати
цивільного населення Росії – 6,1 млн осіб.

Безповоротні втрати військовослужбовців Зброй-
них Сил СРСР (фактична кількість усіх загиблих, помер-
лих і тих, хто не повернувся з полону) автори книги визна-
чають у кількості 8 млн 668,4 тис. осіб, серед яких росіяни
становили 5 млн 756 тис. осіб (66,4%), українці – 1 млн
377,4 тис. (15,9%), білоруси – 252,9 тис. (2,9%) [8].

У виданій 2002 р. книзі «Мировые войны ХХ века»
втрати серед мирного радянського населення станов-
лять близько 13,7 млн осіб (кількість навмисно знищених,
з урахуванням загиблих на німецькій каторзі) [9, 399].
За даними Міністерства оборони РФ, загальна кількість
радянських військовополонених становить 4,559 млн
осіб, з яких більшість – 4,38 млн осіб загинули [10].

В українських, російських і білоруських виданнях,
що вийшли друком у часи перебудови та пострадянсь-
кий період, також оприлюднено чимало нових даних.
Щоправда, цифри в них доволі різні. Так, М. Коваль,
оцінюючи сукупні безповоротні втрати України у 8 млн
осіб, вважає, що з них 5 млн 264 тис. осіб – цивільні
громадяни та військовополонені. Кількість вивезених до
Німеччини українських остарбайтерів вираховується
ним у 2,4 млн осіб [11, 120,158].

Натомість В. Косик, який користувався іншими дже-
релами, оцінюючи втрати України у 8 млн осіб, визначає
кількість загиблого мирного населення у понад 5,5 млн
осіб. Кількість депортованих з України до Німеччини як
робочої сили він визначив у 2,2 млн осіб [12, 455]. У
додатках до монографії В. Косика вміщено документ
під назвою «Офіційні радянські дані про втрати на
Україні за час війни», датований 1945 р. і згідно якого,
«на території УРСР німецько-фашистські загарбники
знищили і замучили 4496547 радянських громадян, у
тому числі 3178084 мирних мешканців – чоловіків, жінок,
дітей і 1318463 військовополонених, 2023112 радянських
громадян погнали в німецьке рабство». В іншому,
вміщеному там же, документі – «Людські втрати під
час Другої світової війни» вказується, що за офіційними
цифрами втрати серед цивільного населення та військо-
вополонених в Україні складають 5 млн 515 тис. осіб, а
відповідні втрати в Росії – 1 млн 781 тис., Білорусі – 2
млн 198 тис. [12, 625 – 626]. Така ж цифра присутня й у
виданні «Українська РСР у Великій Вітчизняній війні»
[13, 149 – 150]. Натомість Б. Урланіс наводить цифру
втрат серед цивільного населення і військовополонених
України 4 млн 497 тис. осіб [12, 626].

У виданні «Безсмертя. Книга Пам’яті України. 1941–
1945» вказується, що у числі втрат України, які становлять
близько 10 млн осіб (військові втрати – 4,1 млн, а не 2,5
млн, як вважалося раніше), втрати цивільного населення
– 4,5 млн, а загиблих військовополонених – щонайменше
500 тис. осіб. Кількість вивезених до Німеччини на
примусову роботу – 2,4 – 2,8 млн осіб, з яких загинуло не
менше 1 млн [1, 552,559,563]. Про масштаби нацистської
політики фізичного терору й підриву генофонду народу
України свідчить і таблиця 2 [1, 552; 14, 153].

Табл. 2

Стосовно втрат Росії і Білорусі, О. Лисенко й І. Му-
ковський зазначають, що з 4 млн 559 тис. військовополо-
нених, 1 млн 836 тис. повернулися додому після війни, а
отже, кількість загиблих становить 2 млн 723 тис. осіб [1,
558]. На думку В. Короля, у полон на території СРСР по-
трапили близько 6,2 млн червоноарміців, з яких знищені
близько 4,8 – 4,9 млн, у тому числі на окупованих землях
України – 1,8 млн осіб [3, 205]. Стосовно втрат населення
Росії внаслідок нацистського фізичного терору також
наводяться різні цифри. Так, в енциклопедії «Великая
Отечественная война 1941 – 1945» вказується, що в
окупованих районах нацисти знищили 1,8 млн осіб, а
1,3 млн – вигнали до Німеччини [15, 619]. Натомість Л. Ри-
баковський наводить дані, що на окупованій території
Росії знищено 5 млн 591 тис. осіб цивільного населення.
На його думку, всього для СРСР ця цифра сягала 11 млн
309 тис. осіб, тобто 49,4%. Дослідник також вказує, що
серед вигнаних з СРСР на примусові роботи до Німеч-
чини 4 млн 129 тис. остарбайтерів, мешканці Росії
становили 1 млн 269 тис. (30,7%), з яких майже 500 тис.
не повернулися (в основному загинули). Таким чином,
кількість загиблого мирного населення Росії становить
6,1 млн осіб [16, 87].

Російська офіціозна книга «Памяти павших» наво-
дить кількість загиблих етнічних росіян, а не жителів рес-
публіки. Згідно з підрахунками цього видання, втрати
становили 5 млн 747,1 тис. осіб, білорусів – 251,4 тис., а
українців – 1 млн 376,5 тис. осіб [17, 83].

Стосовно втрат Білорусі одностайності також немає.
Так, в енциклопедії «Великая Отечественная война»
йдеться про загибель на території республіки 2,2 млн
осіб (1,4 млн цивільного населення і понад 800 тис.
військовополонених), а насильно відправлених до Німеч-
чини – 380 тис. [15, 86]. Водночас наводиться кількість
вивезених з Білорусі остарбайтерів – 400 тис. осіб [15,
738]. За іншими даними, втрати Білорусі становлять 2,2
млн [18, 166]. У праці О. Ковалені кількість вивезених до
Німеччини робітників з Білорусі становить 384786 осіб

Область Знищено
Вивезено до 
Німеччини

Вінницька 204 781 64 167
Волинська 165 339 30 000
Ворошиловградська 19 671 71 956
Дніпропетровська 78 118 176 303
Житомирська 220 364 59 975
Закарпатська 114 982 70 895
Запорізька 86 745 174 416
Кам’янець-Подільська 221 822 117 020
Київська 269 268 169 979
Кіровоградська 71 000 52 000
Львівська разом з Дрогобицькою 679 804 170 370
Миколаївська 74 662 25 884
Одеська разом з Ізмаїльською 278 024 56 101
Полтавська 112 850 175 117
Рівненська 200 946 22 272
Сталінська 240 000 252 239
Станіславська 239 920 68 361
Сумська 43 781 78 038
Тернопільська 256 040 164 046
Харківська 270 296 164 045
Херсонська 21 353 40 407
Чернівецька 15 895 69 726
Чернігівська 127 778 41 578
Всього 4 031 439 2 314 895
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[19, 115]. Нещодавно К. Козак, на основі списку загиблих,
збільшив цифру втрат населення Білорусі до 3 млн осіб [20].

До наведених вище даних про вивезених на роботу
до Німеччини з України, Росії й Білорусі й загиблих там
остарбайтерів варто долучити й нові, вміщені у сучасних
російських виданнях, де вказано, що їх загальна кількість
становить 5269513 тис. осіб, у тому числі 1906661 тис. з
РРФСР, 2402234 з УРСР, 399374 з БРСР. Після закінчення
війни були репатрійовані 2 млн 654,1 тис. осіб, не повер-
нулися з різних причин або стали емігрантами – 451,1
тис. Решта 2164813 осіб загинули або померли в
німецькій неволі [21, 126], що складає 41,6%.

У праці Г. Вербицького вказано, що, за німецькими
даними, на 30 червня 1944 р. до Райху були вивезені
2792669 остарбайтерів з окупованих районів РРФСР, а в
грудні 1944 р. їх залишилося тільки 2112144 [22, 12]. Тобто,
різниця між вивезеними і наявними на кінець 1944 р.
остарбайтерами становила 680,5 тис. осіб, хоча до кінця
війни кількість загиблих остарбайтерів з РРФСР
безсумнівно збільшилася. Слід звернути увагу і на те,
що Г. Вербицький називає цифру на 886008 осіб більше,
ніж вона подана в інших (згаданих вище) працях.

На увагу заслуговують і дані дослідження В. Литвина,
що відображають долю остарбайтерів (див. таблицю 3)

Табл 3
Доля остарбайтерів СРСР [23, 216; 24, 356]

Із закінченням війни долі остарбайтерів склалися
по-різному: одні не побажали повертатися до Радянсь-
кого Союзу й емігрували до Канади, США, Австралії,
Бразилії тощо, частина, повернувшись на Батьківщину,
була засуджена і заслана до таборів, інші перебували під
пильним наглядом органів держбезпеки. Так, близько
150 тис. чоловіків і жінок з України, скориставшись мож-
ливістю, залишилися на Заході. Всього «неповерненців»
з радянських остарбайтерів було 451 тис. осіб. За даними
по Житомирській, Кіровоградській, Кам’янець-Поділь-
ській, Львівській, Дрогобицькій та Київській областях,
не повернулося 30% вивезених у неволю [11, 196]. За
даним Л. Рибаковського, «неповерненці» в Росії
становили 1,7%, Білорусі – 2,5%, Україні – 6% [16, 95].

За уважнішого аналізу даних щодо остарбайтерів
помітна невідповідність між широко вживаною цифрою
– 5 млн 270 тис. осіб і зведеними даними по кожній з
окупованих республік: Україна – 2,4 – 2,8 млн, Росія –
2,793 млн, Білорусь – 380 – 400 тис., республіки
Прибалтики – 350 тис., що в сумі дає 5,973 – 6,393 млн
осіб. У чому тут справа – розбиратися фахівцям, які
займаються дослідженням проблеми остарбайтерів.

Стосов-
но кількості
з а г и б л и х
остарбайте-
рів, то, на
нашу думку,
наведена в
праці «Без-
смертя.. .»
цифра в
1 млн меш-
канців Ук-

раїни, відповідає дійсності (загиблих українських ост-
арбайтерів, у співвідношенні з наведеними 2,4 – 2,8 млн
осіб, – 41,7 – 35,7%). Якщо вважати, що остарбайтери з
інших республік перебували у таких же умовах, то, на
основі зазначеного вище відсотка загиблих остарбай-
терів (41,1%), можна констатувати, що остарбайтерів з
РРФСР загинуло близько 856 тис., з Білорусі – 165 тис.,
республік Прибалтики – 144 тис. осіб.

При вирішенні питання про втрати східнослов’янсь-
ких народів унаслідок нацистського фізичного терору важ-
ливим є врахування кількості жертв Голокосту, адже євреї
до війни становили досить значну частину населення
України, Білорусі й Росії й були одним із головних об’єктів
нацистського геноциду. Жертви Голокосту були включені
в загальну кількість жертв знищеного цивільного населен-
ня. До початку війни в СРСР проживали (без урахування
біженців із окупованих частин Польщі та Румунії) 4 млн
855 тис. євреїв, у тому числі 4 млн 095 тис. на території,
яка під час війни зазнала окупації. Із них у тил евакуйовані
1,2 – 1,4 млн євреїв. Із приєднаних до СРСР після 1939 р.
західних територій, де проживали 2 млн євреїв, евакуюва-
лися заледве 100 тис. Загалом кількість євреїв на окупо-
ваній території становила 2,75 – 2,9 млн осіб.

Стосовно кількості знищених нацистами євреїв у
радянських республіках єдності також немає. Так, В. Ко-
сик називає цифру 1,5 – 1,8 млн осіб [12]. Більшість істо-
риків щодо Білорусі схиляються до кількості знищених
євреїв у 600 тис., а за розрахунками Е. Іоффе – 805 тис.
[20]. У дослідженні І. Арада кількість загиблих євреїв на
території України становить 1,452 – 1,518 млн осіб,
Білорусі – 556 – 582 тис., Росії – 55 – 70 тис. [25, 798]. Слід
врахувати й установлену кількість жертв нацистського
терору проти ромів, яких безпосередньо на окупованих
територіях СРСР було знищено понад 30 тис. осіб .

Для того, щоб визначити кількість жертв східносло-
в’янських народів унаслідок фізичного терору окупантів,
необхідно також встановити, якою була їхня чисельність
перед війною в УРСР, БРСР та РРФСР. З цією метою
скористаємося показниками, наведеними в опублікова-
них дослідженнях, архівних довідках та матеріалах пере-
пису населення СРСР 17 січня 1939 р. При визначенні
загальної кількості населення України й кількості ук-
раїнців на її території використовуються показники ста-
ном на 1 січня 1941 р., з урахуванням кількості населення
й українців, що проживали на приєднаних до України
західноукраїнських землях. При визначенні загальної
кількості населення Білорусі й проживаючих на її тери-
торії білорусів, росіян й українців після приєднання захі-
днобілоруських земель – показниками станом на поча-
ток Великої Вітчизняної війни. Для обрахування кількості
росіян і білорусів, які проживали на території України
та загальної кількості населення Росії й кількості пред-
ставників східнослов’янських народів на її території –
показники за результатами перепису населення 17 січня
1939 р. Підрахована кількість східнослов’янських
анклавів, що проживали перед війною на територіях
УРСР, БРСР й РРФСР відображена у таблиці 4.

Табл. 4
Кількість населення та східних слов’ян

в УРСР, БРСР і РРФСР перед війною [26, 74; 20; 27]

У
кр

аїн
а

Ін
ш

і р
ег

іо
ни

 
С

РС
Р

С
РС

Р 
в 

ці
ло

м
у

Всього вивезено до Німеччини
(тис.) З них:

2400 2870 5270

Повернулося на Батьківщину (тис.) 1800 845 2654
Загинули (тис.) 450 1715 2165
Залишилися на Заході (тис.) 150 301 451

Всього % Всього % Всього %
УРСР 

на1.01.1941 р.
40 965,60 30 552,30 76,4 4 175,30 10,1 158,2 0,4 34 885,80 85,2

РРФСР 
на17.01.1939р.

109 397,50 3 359,20 3,1 90 306,30 82,5 458,6 0,4 94 124,10 86

БРСР перед 
війною

10 616,50 160 1, 5 590 5,6 7 900,00 74,4 8 650,00 81,5

Разом 160 979,50 34 071,50 21,2 95 074,60 59,1 8 516,80 5,3 137 662,90 85,5

Республіки
Всього 

населення 

Східнослов’янські народи Всього 
східних 
слов’ян

% до 
заг.кіль-

кості
українці росіяни білоруси
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Наведені показники свідчать, що перед війною східні
слов’яни становили більшість населення УРСР, БРСР і
РРФСР. При цьому, варто мати на увазі те, що на 18
листопада 1942 р. німецька армія повністю окупувала
близько двох мільйонів квадратних кілометрів території,
яку до війни населяло 88 млн мешканців. Балтійські
республіки СРСР, Україна й Білорусь були повністю
окуповані німецькими військами в той час, коли окупо-
вані території РРФСР становили лише 600 тис. кв. км, де
проживали 30 млн мешканців [15, 453]. На окупованих
територіях України, Білорусі й Росії до війни проживали
82 млн осіб. Саме східнослов’янське населення цих
територій, поряд з євреями, стало основним об’єктом
фізичного терору гітлерівців.

Використовуючи вже наведені дані, можна встано-
вити кількість загальних втрат унаслідок нацистського
фізичного терору цивільного населення, військовопо-
лонених та остарбайтерів в Україні, Росії і Білорусі. За
основу нами беруться дані, що містяться у виданнях
останніх десятиліть. Так, стосовно України за названими
вище катерогіями загиблих, найбільш реальною є цифра
у 4,5 млн цивільного населення, 500 тис. військовопо-
лонених-українців, 1 млн загиблих у неволі остарбайте-
рів [1]. Стосовно втрат Росії – 1,8 млн цивільних грома-
дян [8; 15]. Щодо Білорусі –1,4 – 1,547 млн цивільних
громадян [18]. При підрахунках втрат цивільного населе-
ння візьмемо до уваги також цифру 4,1 млн осіб перед-
часно померлих на окупованій території, внаслідок оку-
паційного режиму. Щоправда, тут помітна розбіжність
між кількістю загиблих в Україні цивільних громадян 3,256
млн [8] із поданою в інших виданнях кількістю у 4,5 млн.
Якщо українські дослідники включили до неї жертв окупа-
ційного режиму на території України, то тоді їх необхідно
вилучити із загальної кількості (4,1 млн осіб) таких жертв.
Втім, це питання потребує подальшого дослідження.

Стосовно загиблих остарбайтерів – жителів Росії,
то, з урахуванням даних, наведених Г. Вербицьким, вва-
жаємо за доцільне використати, вирахувану нами, цифру
856 тис. осіб. Стосовно загиблих остарбайтерів із
Білорусі, дані про яких відсутні в опублікованих
джерелах, також використовується, вирахувана нами,
цифра 165 тис. осіб.

Найскладнішою є ситуація з визначенням кількості
загиблих серед військовополонених, адже точні дані
відсутні. У дослідженнях наводяться різні цифри: 3,8 млн
(включає й цивільних осіб, утримуваних у таборах
військовополонених); 4 млн, з яких загинули 600 тис.
осіб; 5,8 млн, з яких померли від голоду та знищені у
таборах 3,3 млн (В. Соколов); 5 млн 752 тис. (Д. Гернес)
[1, 556]; 4 млн 559 тис. [17, 115] тощо. Оскільки українські
дослідники [1] вважають найбільш арґументованою
цифру 4 млн 559 тис. осіб, то ми беремо її за основу.
При цьому слід мати на увазі, що в 1941 р. німці звільня-
ли з полону, заради збирання врожаю, українців, білору-
сів, прибалтів і німців Поволжжя (всього до 1 травня
1944 р. відпустили 832,2 тис. осіб [1, 557]). Вилучивши
1 млн 836 тис. полонених, які повернулися після війни,
одержуємо цифру загиблих військовополонених 2 млн
723 тис. Визначати їх національний склад важко через
відсутність даних, але безсумнівно серед них більшість
становили росіяни та українці. Вище ми зазначали, що
загинули не менше 500 тис. українців.

Щодо росіян, якщо врахувати цифру про їхнє
полонення у 2,5 млн і вважати, що 2/3 від кількості
загиблих військовополонених були росіяни, то їх кількість
становитиме понад 908 тис. осіб. У 1941 р. німці відпус-
тили більшість білорусів-військовополонених, а в подаль-
шому мобілізація з території Білорусі, з огляду на її швид-
ку окупацію, не проводилася, тому кількість загиблих
військовополонених була невеликою й може оцінювати-
ся в межах 50 – 100 тис. осіб. Зведені дані про втрати

загиблими цивільних громадян України, Росії й Білорусі
відображені у таблиці 5.

Табл. 5

Таким чином, загальна кількість загиблих мешканців
України, Росії й Білорусі, внаслідок фізичного терору
гітлерівців, становитиме близько 15,5 млн осіб. Якщо з
них вилучити знищених євреїв (від 2,093 – до 2,2 млн) і
ромів (30 тис.), то кількість жертв решти населення
республік складатиме 13,3 – 13,407 млн осіб, у більшості
східних слов’ян. Якщо ж взяти до уваги, що вони стано-
вили 85,5% населення трьох республік, то загальні втрати
східнослов’янських народів сягають 13 млн 252 тис. осіб.
Нацистський фізичний терор проти східних слов’ян мав
великий вплив на всі сторони розвитку суспільного
життя і, зокрема, на становище, динаміку чисельності
та складу населення: зросла захворюваність і смертність,
знизилась народжуваність, зменшився приріст населен-
ня, змінився рівень шлюбності. Демографічні втрати
східнослов’янського населення у роки окупації призве-
ли до розірвання родинних зв’язків, до появи десятків і
сотень тисяч сімей неприродної структури, що зумови-
ло гострі соціальні проблеми.
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Î. À. Ëîìàêà

ÅÒÍÎÑÎÖ²ÀËÜÍ² ÏÐÎÖÅÑÈ
Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎ-ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÌÓ ÐÅÃ²ÎÍ²

1959 – 1989 ðð.
(íà ìàòåð³àëàõ Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³)

На етапі становлення української державності, її
демократизації особливої уваги як наукової, так і прак-
тичної ваги набуває осмислений аналіз етнічних, мігра-
ційних процесів, що відбувалися у часи радянської влади
на всій території Української РСР, і зокрема у Кіровоград-
ській області. У той же час міграційний чинник був
серйозним фактором впливу на демографічну, еконо-
мічну та соціально-політичну ситуацію в усіх регіонах
УРСР. Так, міграції в Кіровоградській області призвели
до того, що міське населення збільшилося, а сільське –
зменшилося.

У радянській історіографії дослідники звертали мало
уваги на етнічні групи серед населення різних регіонів
України та на міграційні процеси по всій території Радян-
ського Союзу. Відомості про етносоціальні процеси у
60 – 80-х рр. ХХ ст. зустрічаються в роботах соціолога
О. Нельги [1], демографів А. Хомри [2], Г. Глуханової
[3], Т. Петрової [4], В. Козлова [5], В. Кабузана [6], етно-
графів В. Наулка [7], А. Пономарьова [8]. Дослідженню
динаміки росту населення, його національного складу
присвячена праця О. Рашина “Население России за 100
лет (1811 – 1913 гг.): Статистические очерки” [9], яка є
однією з перших спроб аналізу проблеми у радянській
історичній і статистичній літературі.

Важливим джерелом для розвитку демографії Ук-
раїни в повоєнний період є Всесоюзні переписи населе-
ння (1959, 1970, 1979, 1989 рр.), які відображають загальну
динаміку руху населення й у Кіровоградській області.

Метою цієї статті є аналіз етносоціальних і демогра-
фічних процесів, виявлення основних тенденцій до зміни
чисельності населення Кіровоградської області в період
з 1959 до 1989 рр.

Так, за даними переписів населення Кіровоградської
області з 1970 до 1989 рр. спостерігається тенденція до
зменшення чисельності населення всієї Кіровоградської
області з 1 млн. 259 тис. 398 осіб у 1970 р. – до 1 млн. 239
тис. 439 осіб у 1989 р. [10, 4 – 5].

У Кіровоградській, як і в інших областях України,
були присутні загальнодержавні тенденції у динаміці
чисельності етнічного складу населення. За матеріалами
Всесоюзного перепису населення 1989 р. українці посі-
дали перше місце [11, 5] по районах Кіровоградської
області серед усіх етнічних груп. Середня питома вага
українців в регіоні складала 85,3 %, хоча їхнє розселення
було нерівномірним. Найбільший відсоток щодо питомої

ваги українців в області мав Новоархангельський район,
а найменший – Гайворонський [10, 121 – 126].

На другому місці після українців в області на той
час було етнічне представництво росіян [12, 3]. Їх серед-
ня питома вага становила 11,7 %, а найбільший відсоток
росіян зафіксований в м. Знам’янка [10, 121 – 126].
Третьою за чисельністю в області була етнічна група
молдаван. У середньому їхня питома вага складала 0,9 %,
хоча в окремих районах молдаван було 1,5 – 2,2 %
(Вільшанський, Новоукраїнський). В інших районах
області відсоток молдован не перевищував 0,4 % від
загальної кількості населення.

Наступними за чисельністю в області були білоруси,
євреї та болгари [12, 3]. Середня питома вага білорусів
становила 0,8 %, найбільше представлена ця етнічна
група була в Устинівському районі [10, 121 – 126]. Євреї
у складі населення області становили 0,4 % [10, 115,121
– 126; 13, 156]. Проживали переважно в містах (Кірово-
град, Знам’янка, Олександрія, Світловодськ). Болгар в
області було 0,3 % від загальної кількості населення
області [13, 156]. Ця етнічна група представлена
переважно у Вільшанському районі [11, 5], де складала
13 % його населення [10, 121 – 126].

Як відомо, динаміку чисельності народів та їхнє гео-
графічне розміщення обумовлюють три аспекти: при-
родний рух населення (народжуваність, смертність, при-
родний приріст), міграція та етнічні процеси [14, 91].
Варто відзначити, що, попри природний рух населення,
міграційні та етнічні процеси, загальна чисельність насе-
лення Кіровоградської області, починаючи з 1970-х р., пос-
тійно знижувалася. Це було зумовлено кількома причинами.

По-перше, виїзд на навчання молоді в інші міста,
країни, де вони, здебільшого, залишалися на постійне
проживання [15, 71]. Або ж після закінчення навчання,
коли їх за розподілом направляли у будь-яку частину
СРСР. В умовах гострої нестачі трудових ресурсів з
України за держнабором направлялися робітники в інші
республіки Союзу [16, 36]. Навчальні заклади здійснюва-
ли пільговий або позаконкурсний прийом молоді із сіль-
ської місцевості. Передбачалося, що після отримання
диплому всі молоді спеціалісти повернуться до дому,
але більшість випускників не бажали повертатися
працювати в село [17, 28].

По-друге, служба в армії, адже розподіл відбувався
по різних військових частинах. Служба у збройних силах
давала можливість виїхати з села, міста, країни і залиши-
тися там, де проходили військову службу, подекуди на-
віть вдавалось зробити кар’єру, влаштуватися на гарну
роботу, одружитися, створити сім’ю. Тому молоді хлоп-
ці після служби теж не горіли бажанням повертатися додому.

По-третє, трудова міграція, внаслідок якої, люди
різного віку виїжджали за межі області в пошуках кра-
щого заробітку і залишалися на новому місці на постійне
проживання [18, 101]. Широкого розмаху набули органі-
зовані переселення – вербування робочої сили на ново-
будови Радянського Союзу. З часом, на зміну організо-
ваним міграціям, прийшли індивідуальні переїзди, що
мали також чисельний контингент осіб. Цьому сприяла
значна уніфікація способу життя (принаймні в міських
поселеннях), наявність робочих місць на всій території
СРСР. Упевненість в отриманні роботи і засобів до існу-
вання стали факторами, завдяки яким, люди легко зважу-
валися на міграцію [19, 23]. У повоєнні роки широко
здійснювалися трудові мобілізації робочої сили для вико-
ристання її на відбудовчих роботах [20, 81]. Причиною
зменшення загальної кількості населення в області стали
зокрема міграції 1950 – 60-х рр. у Східні райони Радянсь-
кого Союзу на освоєння цілинних земель, новобудови Си-
біру та Далекого Сходу [21, 60]. Протягом 1953 – 1958 рр.
за межі УРСР було направлено понад 327 тис. робітників.
У перший період освоєння цілинних і перелогових
земель виїхали ще 80 тис. юнаків і дівчат.
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По-четверте, відтік сільського населення в місто. У
СРСР за період з 1970 до 1979 рр. до міст щорічно пересе-
лялися майже 3,1 млн. осіб, із міст у сільську місцевість
мігрували близько 1,5 млн. осіб [22, 42]. Протягом ХХ ст.
відбулися значні зміни у територіальному розміщенні
етнічних груп України, зокрема, зросла кількість україн-
ців. За переписами: 1926 р. українців у містах налічува-
лося 10 %, 1959 р. – 36,6 %, 1989 р. – 60,3 % [23, 20].

Швидкому зростанню міського населення в Кірово-
градській області сприяв і перехід робітників до міст.
Основним джерелом формування робітничого класу
республіки було сільське українське населення [24, 26].
Внаслідок радянської індустріалізації, що вимагала
мільйонів працівників, кількість переселенців до україн-
ських міст значно зросла. До того ж на зламі 1950 – 60-х рр.
почався занепад сільських населених пунктів. У селах,
що вважалися неперспективними, заборонялося будів-
ництво об’єктів соціальної сфери, закривалися школи,
фельдшерсько-акушерські пункти, ліквідовувалися сіль-
ські Ради. Зникнення таких сіл супроводжувався масо-
вою міграцією їхніх мешканців до міст [25, 20,21]. До
того ж у 1980-х рр. в Україні налічувалося 40 % збиткових
нерентабельних колгоспів. Господарства Кіровоградсь-
кої області закінчували п’ятирічки в основному зі збит-
ками, що теж посилювало міграційні процеси [26, 19].

Порівнюючи матеріали, які дають нам переписи від
1959 – до 1989 рр., можемо прослідкувати зміни й в етнічній
структурі населення області. Впродовж 1959 – 1989 рр. в
Україні спостерігалося збільшення чисельності східносло-
в’янських етнічних груп. Зокрема у Кіровоградській
області, за зменшення українців на 3 %, кількість росіян
збільшилася на 40,9 %, молдаван – 48,1 %, білорусів – на 2
% [13, 177; 27, 5]. З іншого боку, зменшилась кількість
євреїв на 51,9 %, болгар – на 29,1 % [28, 1; 29, 179]. Натомість
динаміка чисельності українців мала дещо іншу
специфіку. За період з 1959 до 1970 рр. їх кількість
збільшилася на 2,8 %, але, починаючи з 1970-х рр., вона
постійно знижувалася. В 1970 – 1979 рр. українське
населення Кіровоградської області зменшилось на 3 %, а
в 1979 – 1989 рр. – на 6 % [13, 177; 27, 5; 28, 1].

Таким чином, за період 1959 – 1989 рр. Кіровоградсь-
ка область зазнала суттєвих демографічних втрат. Почина-
ючи з 1970-х рр., зменшується кількість населення області,
посилився процес відтоку сільського населення до міст,
за межі області, країни, що було пов’язано з різними вида-
ми міграцій (виїзд на навчання, служба у збройних силах
СРСР, трудова міграція), природним приростом, смертніс-
тю населення. Процес зменшення населення в області
наклав відбиток і на етносоціальні процеси, зокрема на
зменшення кількості українців у досліджуваному регіоні.
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Вченими різних гуманітарних галузей приділяється
значна увага щодо вивчення людського тіла в контексті
етнокультурної традиції слов’ян [1]. Однак маловив-
ченою залишається семантика кістяка в їхніх традиційних
віруваннях.

У східнослов’янській народній культурі вважається,
що скелет можуть мати лише живі істоти. Натомість у
представників потойбічного світу він відсутній [2, 628],
що слугує поясненням, чому хвороби часто зобра-
жуються як „безхребетні”, зокрема черв’яки або хро-
баки. Наприклад, у замовлянні від кровотечі знаковим є
образ „безреброї овечки”: „Коло
синього моря безребра овечка
стояла <...> де сонце сходить, там
кров знімається, де сонце захо-
дить, там кров запікається” [3, 36].
В поминальних відправах також
вживаються страви, переважно
без кісток: коливо, капусняк, ки-
сіль, каша, оладки, що пояснює
фольклорні асоціації риби з млин-
цями: „Берега железны, рыба без
костей”. Зв’язок млинців з потой-
бічним світом зустрічаємо в каз-
ках, сюжетна лінія яких побудо-
вана таким чином, що дід підні-
мається на небо по драбині /
дереву і бачить там хатинку з
млинців. Образ небесної хатинки
наближуєть-ся до лісової хатинки
Баби-Яги, „накритої млинцем” чи
західноєвропейського „прянич-
ного будиночку”. Свід-чення про
небесне походження млинців
зустрічаємо в приказці про людину, яка виявляє надмірну
цікавість: „Вона своїм носом чує, як на небі млинці
печуть”). У білорусів гикавку відсилають у місця, „де
бліни пякуть, табє дадуть”. Пор. з поминальним звичаєм
залишати шматок млинця і склянку води покійнику.

У зв’язку з цим семантику кістяка доцільно розгля-
дати в межах опозиції той світ / цей світ. В обрядових
лікувальних практиках при ревматичних болях викорис-
товували кістку покійного, яку прикладали до ураженого
місця. Значення цього обряду можна трактувати по-
двійно. По перше, очевидною є формула уподібнення
мертвого (позбавленого чуттєвості) і живого, тому крім
кістки застосовували інші атрибути потойбічного –
намітку / хустку, якою зв’язували ноги мерця: „Цей
мертвий замира, нехай рабі Божій (ім’я) гризь одбира”
[3, 86] або ложку: „У мертвого ложку взяти да тою лож-
кою [поводить по нариву] да: „Так як цей мрец нє дéй-

струє, так штоб ета жоўна не дéйствовала” [4, № 364].
Під час проведення обряду могли виконувати інші дії,
які провокували виникнення „потойбічної” ситуації.
Наприклад, хворе місце перев’язували ниткою, яку мала
виготовити в Чистий Четвер оголена жінка на порозі
власного будинку, обертаючи веретено в протилежний
бік [3, 86]. По друге, кістка покійного є своєрідним
зразком міцності і надійності. Відповідні замовляння є
прикладом, коли світ живих певним чином залежить від
потойбічного, оскільки одночасно є його органічним
продовженням (коли вважати народження як „звільнен-
ня” від потойбічного, завершення одного циклу). У
зв’язку з цим існували „правила спілкування” з потой-
бічним. При лікуванні „гризі” кістку брали захищеною
рукою – полою чи хусткою, торкалися або обносили
навколо хворого місця, після чого повертали на місце
[3, 86]. Ключовий момент обряду полягає в необхідності

розташування кістки саме так, як
вона знаходилась до того, оскіль-
ки її розвертання іншим боком
загрожує протилежним результа-
том. У цьому аспекті кістка є зна-
ком потойбічного, тобто того, що
відбулося задовго до цієї події.
Найменша зміна минулого може
вплинути на теперішнє, зашко-
дивши живому. Правильне вико-
нання обряду обмежувало втру-
чання живого у сферу потойбіч-
ного так само, як графічні і сло-
весні обереги обмежували вплив
потойбічного у сферу живого (кі-
ску могли не прикладати, а лише
обносити, окреслюючи тим са-
мим захисне коло). Захисні кола,
волюти і розетки застосовували як
обереги до лімінальних об’єк-тів,
зокрема дзеркальних рам (див.
фото з фондів Черкаського облас-
ного краєзнавчого музею) [5]1.

Крім графічних символів, існують тексти-обереги, виго-
лошення яких обмежує вплив скам’янілого / нерухомо-
го / закостенілого „того світу”: „Ішла кістяна баба з
кам’яної гори, з кам’яною дійницею до кістяної корови.
Коли з кам’яної корови молоко потече, тоді раба Божого
кров потече” [3, 36]. Звідси походження запобіжних
формул: „На мори хрест, на хресту панночка, та
панночка не ўміла ні шить, ні прасти, а уроки ўмоўляти.
Уроки-урочища <...> од біла тіла, од червоної криві,
одкаснітеса” [4, № 208]. У тексті фігурує образ
„панночки”, яка не вміє прясти нитку (життя?), але має

Êóëüòóðà òà äóõîâí³ñòü óêðà¿íö³â

____________________________________________

1 Під час необрядового торкання неживого тіла могла з’явитись
„мертва кіска” – рухомий бугорок, який не причиняє болю.
Можливо, так розцінюється „незгода” покійного на присутність
певної особи [с. Зам’ятниця Чигиринського р-ну Черкаської обл.],
що пояснює специфічне ставлення до горбатих / кривих у
традиційній культурі.
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відношення до „уроків”, які відсилаються за допомогою
дієслова „одкаснітеса”. Форма заклинання порівнюєть-
ся з рос. коснуться в значенні доторкнутися кісткою
(зокрема людською), а також з рос. закостенелый /
костный – „твердий”. Тому „од-каснітеся” буквально
розуміється як „відійти від кістяка”.

Кістки покійника нерухомі, їхня статичність і остато-
чність є необхідною умовою обряду, оскільки становить
основу всього мінливого і нестабільного, а отже, недо-
вершеного: „Млад месяц, где ты был?” „Над морем
плыл”. „Что ты видел?” „Мёртвое тело”. „Как оно
лежит?” „Не разожмя и не разведя губ и не поворотив
языка.” „Так и бы и вы, пораженны зубы, онемели по
дням, по ночам, по часам, по минутам, ныне и завтра.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь” [6, № 200].
Порушення цієї статичності неприпустиме, оскільки в
потойбічному світі нічого не змінюється. Рухоме потой-
бічне, тобто рухоме нерухоме є абсурдним, тому „жи-
вих” мерців „прикріплювали” до землі осиковими кілка-
ми. Звідси існування культу пращурів, який сприймався
як своєрідний еталон, що прикладався в потрібний момент
до мінливих і нестабільних емоційних і фізичних станів.

Культове ставлення до нерухомих кісток покійного
може слугувати ключем до розуміння семантики воро-
жіння за допомогою жеребкування. Пор. з д-р. къшение
– „жеребкування”, къшь – „жереб” зіставляється з д-р.
костьнъэи – „кістяний” [7, 1298, 1416]. Відтворити
„правила”, за допомогою яких ворожили в Давній Русі,
не видається можливим. Однак очевидним є той факт,
що порядок розташування ворожильних костей мав від-
повідне значення: „У рік 6491 [983] пішов Володимир на
ятвягів і взяв землю їх. І вернувся він до Києва, і приносив
жертву кумирам із людьми своїми. І сказали старці і
бояри: „Метнемо жереб на хлопця і дівчину, і на кого
він упаде, – того заріжемо богам” [8, 49]. Напевне, що
давні ворожильні кості нагадують гру, хоча замість куби-
ків могли використовувати дрібні кісточки й камінці, як
обрядові аналоги кісток скелета. Спочатку кості перемі-
шували, потім кидали. Певна комбінація ворожильних
костей визначала майбутнє, вказуючи на можливу
жертву. Процес перемішування повторює період хаосу,
тоді як зупинка і випадкове розташування костей показує
наскільки упорядкованим у цей момент є міфологічний
Всесвіт, демонструючи „правильність” його „скелету”
(пор. з образами міфологічних велетнів, з тіла яких
утворений Всесвіт). Тому ступінь упорядкованості
костей для ворожіння слугує знаком вищих сил і визначає
„богоугодність” жертви. Зміщення ворожильних костей
/ їхнє хаотичне розташування означає зміщення косміч-
ної структури (скелету), тому є негативним знаменням.
Жеребкування показує можливу ступінь цього змішан-
ня при здійсненні тієї чи іншої дії (тобто моделює наслід-
ки), що пояснює логіку ворожіння як такого. Наприклад,
перед військовим походом здійснювалося ворожіння,
результатом якого є передбачення можливих наслідків
війни. Коли кості розташовуються хаотично – похід
могли відкласти, поки не буде сприятливої „години”.

У зв’язку з цим стає зрозумілим, чому на шести
гранях гральних кубиків / кісток зображуються крапки,
розташовані паралельно. Число шість у цьому разі
виступає знаком найбільшої упорядкованості, оскільки
є найповнішим, відповідно одиниця має протилежне
значення, тому вважається програшним. Ситуація
виграшу / програшу наближує ворожіння до гри: д-р.
къшение – „жеребкування” зіставляється також з
къствовати – „грати”: „играти или къствовати оръганы
и сопълми глумити” [7, 1414].

Таке „делікатне” ставлення до кісток зумовлене
віруваннями в те, що їх вважали вмістилищем людської

душі. Це підтверджується існуванням релігійних культів,
пов’язаних з мощами святих. У словен побутує казка,
як випадково знайдену кістку запрошено на обід, в
результаті чого з’являється живий мрець і карає за те,
що потривожили його спокій. Аналогічні перекази
зустрічаємо в білорусів. Про дуже стару людину, яка
„занадто” довго живе на світі, говорять: „запекла му се
душа у костима”. Схожі вислови позначали стан
завмирання: „дух му се у кости забил” або захворювання:
„jедва носим у костях душу” (серби) [9, 163]. Пряме
свідчення про існування духу в кістках зустрічаємо в
тексті: „Тако ми се не закаменило диjете у жени, теле у
крави, jагње у овци, свако сjеме у баштини и дух
костима” („Хай не скам’яніє дитя у жінки, теля у корови,
ягня у вівці, усяке сім’я у роду і дух в кістках”). У давньо-
руських джерелах зустрічаються свідчення про те, що
на кістках предків приносились клятви: „присягы
костьми, человечми творить” [2, 628], а інші народи
сприймали як такы, що мають „чужі” кістки: „Родъ
Татарескъ кость не наша, что се есть намъ за племя” [7,
1297]. Українці вірять, що кістки пращура „відчувають”
свого нащадка, оскільки лежать спокійно, коли він
чинить по його заповітам, і „перевертаються” в разі їх
порушення (пор. з перевертанням гральних костей).

Сприйняття кісток як осереддя життя, а кістяка як
моделі майбутнього тіла зумовлює те, що покійника
розташовують „правильно”, тобто у випростаному
положенні, зі складеними на грудях або витягнутими
руками. Характерною ознакою просторового розташу-
вання покійного є відсутність будь-яких диспропорцій,
крім позначення місць перебування душі – на чоло
кладуть вінчик, на груди ставлять свічку. Розкопування
давніх могил, в результаті чого „тривожились” кістки
пращурів, вважалось неприпустимим і розцінювалось
як злочин. Відповідне ставлення посилювалось, коли це
робилося чужинцями, що пояснює негативну реакцію
Т.Шевченка на археологічні дослідження в Чигирині:

І могили мої милі
Москаль розриває ...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
<...>
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась

(„Розрита могила”).
Існування віри в те, що кістяк покійного має бути

неушкодженим і розташовуватися в „правильному” по-
рядку пояснює, чому ворогів четвертували, а їхні остан-
ки „розкидали на всі чотири сторони”. Аналогічним
чином знищується більмо: „Їхав святий Юрій на вороних
конях, на чотирьох колесах, коні розбіглись, колеса роз-
котились по синьому морю, по чистому полю” [3, 48].
Звідси походження погрози „кісток не зібрати”. Напевне,
що такі методи покарання мають індоєвропейський
обрядовий підтекст. Схожі мотиви зустрічаємо в Гомера.
В „Іліаді” описується, що річний бог Ксанф, погрожую-
чи грекам, обіцяє потопити Ахілла, занести його тіло
піском і камінням так, що „його кісток не зберуть”. В
результаті цього покійний може відродитися в потойбіч-
ному світі неповноцінним, з певними тілесними анома-
ліями або позбавленим якоїсь частини тіла. Його душа
в цьому випадку не буде знати спокою і кружлятиме
над тліючими останками. Подібну семантику має страта
у вигляді спалювання, як спосіб тотального і швидкого
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знищення усього тіла, в тому числі кісток, де перебуває
душа людини. Рудименти архаїчних вірувань просте-
жуються в середньовічних „вогнях інквізиції”.

По відношенню до дітей могли застосовуватись
обрядові аналоги людських (мертвих) кісток, що є своє-
рідним запобіжним засобом проти несумісності двох
протилежних станів – життя / смерті, дитинства /
старості: „Треба взяти шматок хліба, дрібку солі і,
обгорнувши білим рушником, піти до колючого „діда”
(будяка), помолитися Богу і сказати: „Дзєду мой мош-
чий, дай маєму хлопцу (ілі дзєвочкі) полноту на косці”.
Після цього зрізати цього „діда” (його рожеву голівку),
загорнути в рушник, а хліб і сіль покласти на це місце,
прийти додому і пропарити діда, не розгортаючи руш-
ника. Хай він там полежить, поки не вичахне, а цією
водою дитину викупати” [4, № 104]. Звернення до потой-
бічного „дозволяється” обрядом лише в „екстрених”
випадках, зокрема небезпечних захворюваннях дітей –
нащадків „дідів” (пор. з чергуванням діди / діти).
Відповідні звернення можливі за умови жертвоприно-
шення пращурам – хліба і солі, після чого лікування
може бути ефективним. „Діда” переносять у білому
жертовному рушнику, колір якого є знаковим, оскільки
порівнюється одночасно з крижмом і саваном – важли-
вими атрибутами обрядів народження (хрещення) і по-
ховання, тоді як на весіллі застосовується не білий, а
червоний рушник. Міцність і повнокровність (роже-
вість) будяка має співвідноситись зі здоровими кістками,
що підтверджується називанням його мошчим дідом,
тобто кістяним / міцним. У текстах „від лихоманок” пра-
щур і „мощі” ототожнюються: „Добривечір вам, мощі!
Дайте постелю, бо наїхали гості (лихоманки)” [3, 90].
Словосполучення мошчий дід може порівнюватися з
прикметниками потужний / сильний / святий. Пор.
рос. моцный / моць – „останки святого”, також моч-міч
від слов. мошть, чеськ. moc – „дуже багато”, сл. *moktь
від *mogo – „можу”, споріднене з гот. mahts – „сила”
[10, 667 – 668]. В цьому розумінні повнота / сила
протиставляється пустоті / безсиллю, про що свідчать
тексти замовлянь „від рожі”: „Як був чоловік пустий і
воли пустиі, і плуг пустий, і погоничі пустиі, і пусту
ниву орали, і пусту пшеницю сіяв, пуста зийшла, пуста
і поспіла, пусти й жнеці пустими серпами жали, в пустиі
ряди стлали, пусти копи клали, пустими возами возили,
пусти стоги становили, на пустому току молотили,
пустими ціпами били, пустими граблями згрібали,
пустими мітлами змітали, пустими лопатами віяли, в
пусти мішки вбірали, пустими зав’язками зав’язували,
до пустого міста возили, на пустому камню мололи, ту
бешиху розмололи, по хатах, по болотах, по пустих
очеретах” [11, 125-е]. Пустота ототожнюється з „не-
живим” потойбічним світом, що відрізняється від
„мошчих пращурів”, які є джерелом сили роду. „Пуста”
не наповнена мозком кістка є „мертвою”, тому вона не
може боліти: „Шоб у мене ў роті зуби нє болєлі. Нехай
тоди заболять, яку моєй бабкі Овдошкі на том свєтє
кості заболять” [4, № 479]. Смислові протиставлення
пустоти / наповненості зіставляються з іншими
лексичними відношеннями, зокрема: цілий / битий,
здоровий / хворий (звідси семантика понять зцілювати,
цілувати). Однак в обрядовому контексті спостерігаєть-
ся, на перший погляд, парадоксальна ситуація, оскільки
потойбічне асоціюється з максимальною наповненістю,
абсолютним цілим, тому є ефективним засобом зцілен-
ня. Відповідне ставлення до потойбічного стосується
тих культурних аспектів, коли смерть пращура є ,,своє-
часною”, тобто необхідною і закономірною, тоді як
убивство, хвороба має протилежне значення, що
пояснює табу по відношенню до тих, хто помер занадто

рано / неприродно (самогубців, утоплеників, мертвона-
роджених дітей) або тих, хто не може ,,нормально” („не
по людські”) померти, що пояснює семантику різнома-
нітних провокативних дій по відношенню до відьом,
мається на увазі розбирання стелі / стіни, знімання
дверей, биття посуду тощо2.

Відтворення первинного порядку кістяка, внаслідок
,,удару” / вивиху, досягається не лише за допомогою
конструктивного зіставлення зрушених кісток, але й
поєднання мощів, як життєвої сили, що їх наповнює:
1) „Зійдіца, косці с косціма, мошша с мошшима, чтоб
сустаў на місто стаў”; 2) „Зійдіцєса, кісьці с косьцямі,
мощі із мощамі, жили із жиламі, сустави іс суставамі”
[4, №№ 378, 383]. „Мощі” (кістяк пращура) виступають
тут міфічним аналогом, зразком, за яким мають склада-
тися „сустави” (кістки хворого), що наближує цей мотив
до обрядів вторинного поховання (коли випадково
викопували кістки покійника). Правильне складання
кісток пращура передбачає аналогічні виправлення в
нащадка: „Ўстань, синок, годзє спаці”. „Рад бу я, маці,
ўстаці, дай іщі сустаў настаўляці” [4, № 377].

Рудименти обрядів складання простежуються в
інших текстах: 1) „Рабє Божьєй ляков нє знаці ні в косцє,
ні в кровє, ні в руках, ні в ногах, ні в пальчіках, ні в сустав-
чіках, ні в старом, ні в молодом, ні в пєрєкрої, ні в всякою
порою”; 2) „Шепчіцєся лякі с ручок, с ножок, с пальців,
со руках, со суставцєв, із сініх жил, чєрвоной крові,
бєлой косці, із солодкого м’яса, із русого волоса, с карих
вочей, с чорних бров” [4, №№ 183, 185 – 186]. Спостері-
гається певне дублювання назв частин людського тіла:
1) „ні в косцє, ні в кровє / ні в руках, ні в ногах, ні в паль-
чіках, ні в суставчіках”; 2) „с ручок, с ножок, с пальців,
со руках, со суставцєв / із сініх жил, чєрвоной крові,
бєлой косці, із солодкого м’яса, із русого волоса, с карих
вочей, с чорних бров”. Складається враження, що
замовляння поділені на дві частини, де перша є описом
тіла хворого (ноги, руки, пальці, суглоби), а друга – його
проекцією в обрядовому просторі, над якою і здійсню-
ється магічні операції. Звідси застосування видозміне-
них ритуальних імен: „біла (кость) / солодке (м’ясо) /
чорні (брови) / русий (волос)” тощо.

Вертикальне розташування кістяка і його розгалу-
жена система асоціюється зі стовбуром і кроною
світового дерева. В цих випадках стабільне природне
начебто фіксує мінливе людське в просторі і часі.
Наприклад, перетворення дівчини на дерево свідчить
про продовження її життя в іншій іпостасі. Звідси побу-
тування казкових сюжетів про дівчину-тростинку, липку
і зажерливу бабу тощо. У формулах-заклинаннях крові
застосовуються відповідні аналогії: „калину ламаю, кров
замаўляю” [4, № 276]. Як відроджується весною стовбур
дерева, обростаючи новим листям, так відтворюється
людське тіло, „стовбуром” якого є кістяк. Пор. з приказ-
кою: „Були б кістки цілі, а тіло наросте”. Схожі сюжети
фіксуються в декоративно-прикладному мистецтві.
Звідси обряди вшанування людських кістяків і дерев як
сакральних об’єктів. Найактуальнішими такі порівняння
видаються під час лімінальних циклів – сонцестоянь /
рівнодень, весіль, де ключову роль відіграють вічнозе-
лені дерева або їхні людиноподібні аналоги (Морена,
Купало, сосна, ялина).

Смисл відповідних зіставлень криється в можливості
внутрішньої перспективи, оскільки захворювання (стан
____________________________________________

2 Переймання магічної сили потойбічного проявляється в
архаїчних звичаях пити з черепа пращура / святого. Якоб Грімм у
праці „Geschichte der deutchen Sprache” (с. 144) зазначає: „У Трирі
монахи тримали оздоблений сріблом  череп св. Теодульфа, з
якого давали пити хворим на лихоманку (Acta Sanctorum, май, I,
99-а)”. У багатьох церквах зберігаються мощі святих, які лікують
ті чи інші хвороби.
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розпаду) чи завершення попереднього циклу (смерті
старого) не видається глобальним. У зв’язку з цим ліку-
вальний обряд часто змістовно „прив’язується” до об-
разу дерева, яке виступає своєрідним гарантом відтво-
рення тілесного порядку, оскільки є зразком космічної
статичності. Тому при захворюваннях найчастіше звер-
таються до „найстабільнішого” представника міфологіч-
ної флори – прадерева: „Ліси, праліси, в тебе дочка, в
мене син; посватаймося, побратаймося, нехай твоя
дочка дасть сонливиці і світлость, а мій син віддасть
плакси виці” [11, 121].

Здатність дерева до регенерації є „підставою” для
застосування його в обрядах зцілення кістяка. Словесне
складання гілок дерева і кісток скелета відбувається
паралельно: 1) „Удар на удар, і звіх на звіх, осіна на осіну,
крушина на крушину, шоб етіє сустави помалєньку на
мєсто усталі”; 2) „Ішла Пречиста Божа Маці сухіє ліхіє
кусти ломала, сустави наставляла” [4, №№ 376, 393].

Моделювання цілісності кісток / тіла за допомогою
дерева дає змогу варіювати ці образи під час виконання
обрядових дій. Міцність кісток асоціюється з твердістю
тотемного дерева: „Ўдар, ўдарішче, пошло на дубишче.
Дуб разовьєцца – тєло зростєцца” [4, № 386]3 або
„мощністю” пращурів: „А несуть на моглиці (кладовище
[12, 438]), не на моглиці, а де криж стоїть (хрест), на
крижеву (перехресну) дорогу. Да принесла. Да вот так
криж стоїть до об етий бік: „Святий крижу крижувани,
на чтери (чотири) грані розписаний, будь милóстив, дай
тила на кóсти, а не даєш тила на косте, прими душу до
своєй милóсти”. То буде попрамнетися годинами,
днємі, або умре, оно уже не буде годоватися” [4, №
105]. Міцність кості співвідноситься з крижем, семантика
якого може тлумачитися подвійно: криж – „хрест” [12,
305]; криж – „велике, старе, висохле дерево або високий
пеньок” [с. Зам’ятниця Чигиринського р-ну Черкаської
обл.]. Контекстуальне зближення кістки з крижем /
деревом / дубом відбувається за посередництвом
пращура, на могилі якого могло рости дерево. Пор.:
домовина / дубовина співвідносяться і позначають
„гроб / гробницю” [12, 418,452], а д-р. труп – „стовбур
дерева”. Пор. з болг. труп, д-пруськ. trupis – „колода”
[13, 109]. Аналогічні мотиви зустрічаються при звертанні
до „сонця мертвих” місяця: „Мєсяц високосний, дай тєла
(ім’я) на кості, а як нєт – то примі” [4, № 106]. Подібні
замовляння також можуть бути рудиментами архаїчних
жертвоприношень хворих і немічних дітей пращурам.

Міфологічна спорідненість людського тіла / кістяка
пращура з деревом слугує поясненням тих мотивів, де
тесання / рубання підлягає табуванню: 1) „Кров’яна
стань, бо буде тобі, як чоловіку, – ў неділю дрова рубав
напроті пониділка”; 2) „Ішло трі брати і усі три кіндрати,
один теше, другий рубає, а треті – кроў замовляє” [4,
№№ 277, 305]. Окремі тексти мають форму загадок, що
зіставляє лікувальні тексти з етіологічними міфами.
Відмінність таких загадок від інших полягає в тому, що
відповідь прив’язувалась до запитання не змістовно, а
формально, тобто логічно не витікала з нього. Знання
відповіді належало до необхідної сакральної інформації,
яку вивчали: „Крово, крово! Що тому чоловікові буде,
що в неділю стружку струже? Оте й тобі буде, як не
перестанеш” [3, 34]. Порушення табу загрожує

каліцтвом: „не можна у неділю дрова рубати, нічого
різати, бо уріжеш тіло” [с. Зам’ятниця Чигиринського
р-ну Черкаської обл.]. Стругання дерева, зрізання трави
провокує відповідну реакцію – той, хто стругає / косить
у неділю – може покалічитися: „Косо <...> не пускай
Божої роси і святої крові” [3, 34]. Співвідношення тіла з
деревом набуває найбільшої концентрації у день воскре-
сіння (сонця), що свідчить про семантичну суміжність
назви дня тижня з архаїчними віруваннями в перевтілен-
ня людської душі після смерті у різноманітні речі та
істоти, в тому числі дерева4. Наприклад, поляки вірили,
що у дерев, які ростуть на могилах, замість соку тече
кров. Побратими дізнаються про долю іншого, встро-
мивши у стовбур ніж. Коли з нього потече кров – побра-
тим живий, коли сік – мертвий [2, 677]. Пор. з віруван-
нями, де мертве тіло ототожнюється не з живим дере-
вом, а „безкровним” каменем, на якому не „цвіте рожа”
(алегорія до кров’яних набряків). У деяких міфах людина
піднімається на небо за допомогою велетенського дере-
ва, яке росте в центрі світу, що може бути описом подо-
рожі душі до потойбічного світу („Казка про сімох бра-
тів-гайворонів і їх сестру”). Ймовірно, що неділя задовго
до прийняття християнства вважалась днем воскресіння.
В цей день будь-які дії, пов’язані з фізичним втручанням
у природні процеси, табувалися. В цей час природа /
дерево максимально наповнювалося людським, тому
заборонялись певні види господарської діяльності, що
асоціювалися з рубанням / тесанням дерева / тіла.
Невипадково у замовляннях неділя набуває антропних
рис і вживається поряд з іншими статусними святими –
Миколаєм, Богоматір’ю: „Ідзєть свята Ірєй, свята Нікола,
свята Нєдзілька. Встрєчає Божья Маці: „Куди ідзєць свята
Ірєй, свята Нікола, свята Неділька?” „Ідом, Божья Маці,
рабу Божий Валі урокі шептаці” [4, № 247].

Отже, вербальне лікування передбачає вплив не
стільки на тіло хворого, скільки на його міфологічний
образ, що пояснює „увагу” до кісток пращурів. Кістяк є
своєрідним зразком міцності і сили. Однак використання
потойбічного, яке є антагонічним до живого,
обмежується обрядом і застосовується у виняткових
ситуаціях, що пояснює елементи ворожіння під час
виконання лікувальних обрядів. Так, при лікуванні
дитячих хвороб могли використовувати лише рослинні
відповідники кісток покійного. Іншим аналогом
„ідеального” скелета є дерево, оскільки здатне до
самовідтворення. Подібним чином має „діяти” і кістяк
людини, підживлюючи інші тілесні органи.
___________________
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ÏÐÈÊÀÇ²Â ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ¯ ÎÏ²ÊÈ
Â ÓÊÐÀ¯Í² (Õ²Õ – ïî÷àòîê ÕÕ ñò.)

Проблема державного та суспільного піклування
над сиротами та покинутими дітьми набула за останні
двадцять років в Україні неабиякої актуальності. Це було
зумовлено погіршенням соціально-економічної ситуа-
ції, деградацією інституту сім’ї та необхідністю відродже-
ння забутих форм допомоги неповнолітнім. Важливе
значення у вирішенні цієї проблеми має вивчення
історичного досвіду діяльності Приказів громадської опі-
ки, що утворювались у Російській імперії з 1775 р., згідно
з Законом «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империи».

Діяльність Приказів громадської опіки (далі – ПГО)
досліджували дореволюційні російські та українські
науковці, зокрема Є. Максимов, Г. Ульянова, О. Соколов,
О. Дуплій, Ф. Ступак, Л. Махорін, В. Шпак та ін. [1 – 8].
Проте, історія створення та діяльності навчально-вихов-
них закладів ПГО, за винятком публікацій відомого київ-
ського дослідника Ф. Ступака [9], залишається малодос-
лідженою, що пояснюється відсутністю джерел (наприк-
лад, фонд Харківського ПГО загинув під час Другої
Світової війни). Метою статті є аналіз процесу створен-
ня та функціонування сирітських та виховних будинків
ПГО в українських губерніях у ХІХ – на початку ХХ ст.

До обов’язків ПГО належало влаштування та утри-
мування «народних шкіл, сирітських домів, лікарень,
аптек, будинків для невиліковних хворих, робітних та
упокорювальних будинків» [1, 539]. Метою створення
сирітських будинків у віданні ПГО була опіка над малоліт-
німи сиротами обох статей та влаштування їх після до-
сягнення певного віку до навчальних закладів, на служ-
бу, на фабрики й заводи, до приватних осіб для навчання
ремеслам, залежно від соціального стану сиріт. До сиріт-
ських будинків приймали сиріт місцевих купців, міщан,
цехових, людей вільного стану, чиновників та дітей канцеля-
рських службовців, які перебували в бідності й не мали засо-
бів для їхнього виховання й навчання в інших закладах [10, 37].

Згідно зі Статутом суспільної опіки, у сирітських
будинках вихованці опікувались до 12 років. Потім діти,
залежно від статі, походження, здібностей та схильностей,
закінчивши гімназію, могли з розглядом приказів,
вступати до університетів (штатними студентами або за
кошт приказів), до громадянської служби, до стану
купецького або міщанського (за бажанням).

Інші випускники розподілялись наступним чином:
сироти чиновників та канцелярських службовців
віддавались до канцелярських училищ або до приватних
благодійників. Сироти купецького стану, залежно від
здібностей, відправлялись до фельдшерських шкіл при
богоугодних закладах приказів; в державні школи
садівництва, виноробства, землеробства; до приватних
осіб за платню чи безоплатно для навчання мистецтву,
ремеслам, торгівлі та ін.

Дівчата, найкращі за здібностями, розподілялися до
виховних казенних закладів – училищ та інститутів, до
приватних пансіонів, до приватних осіб для навчання
ремеслам та рукоділлю [10, 259].

З 1864 р. виховні будинки при губернських ПГО
засновувались для опіки над незаконнонародженими
дітьми [11, 116]. Малолітніх дітей, здатних до навчання
ремеслам і здорових, ПГО мали право відправляти до
імператорських виховних будинків Москви та Санкт-
Петербурга або до порядних приватних осіб [12, 107 – 108].

У 1816 р. виховні будинки при ПГО існували лише у
Києві (з пологовим будинком) та Харкові – Слобідсько-
Український (40 сиріт опікувались поза ПГО на його
кошти) [13]. 1852 р. у Росії, в 7 виховних будинках та 12
відділеннях опікувались на кошти ПГО 3309 дітей. З них
524 були розподілені за різними місцями, 773 – померли,
на 1853 р. залишились 2012 вихованців. Утримання
кожної дитини обходилось в 10 руб. 49,25 коп. на рік або
– 3 коп. на добу [10, 259].

В Одесі створення сирітського будинку ПГО розпо-
чалося 1809 р., коли була заснована співоча школа при
Одеській соборній церкві, перейменована у сирітський
дім [14, 18]. У 1821 р., за розпорядженням Одеського
градоначальника М. Трегубова, сирітський будинок
став співочою школою з навчанням вокалу та інструмен-
тальній музиці з найменуванням «сиропитательный
дом» [15, 709].

Завідування сирітським будинком здійснювала спе-
ціальна комісія. Фінансував заклад Одеський будівель-
ний комітет, який щомісяця виділяв 2 – 2,5 тис. руб. на
його утримання [16, 1,54]. На січень 1822 р. у сиротинці
виховувалась 51 дитина, а також було 9 співаків, 1
наглядач, 15 службовців [16, 23]. Діти вивчали початкові
правила граматики, арифметику, чистописання, священ-
ну історію, катехізис. Найкращі вихованці потім всту-
пали до Рішельєвського ліцею [16, 18 – 18зв., 50].

Положення про заснування ПГО в Одесі було
затверджено Олександром І 25 липня 1823 р. Згідно з
ним, існуючий в Одесі сирітський дім передавався до
ПГО [17, 72] і його розмістили в найманому приміщенні.
Приказ розпочав свою діяльність 29 липня 1824 р. [17,
143зв.]. Одеському приказу виділявся капітал в 100 тис.
руб. з Херсонського ПГО протягом двох років [17, 73].
Першими опікунами сирітського дому та жіночого
училища Одеського ПГО стали протоієрей П. Куницький
та купець 1-ї гільдії К. Папудоглу [17, 107,139 зв.]. В
Одеському сирітському будинку ПГО у 1823 р. повно-
літні вихованці писали рапорт на звільнення з видачею
атестату [18, 4]. Після випуску з сирітського будинку
вступали на імператорську службу.

За розпорядженням Новоросійського та Бессараб-
ського губернатора від 7 грудня 1842 р., для сирітського
закладу був куплений дім за 7600 руб. сріблом у спад-
коємців графа Булгарі [19, 3]. 15 липня 1847 р. заклад був
переведений у новозбудоване приміщення [19, 48а]. У
1860 – 1861 рр. в Одеському сирітському будинку ПГО
перебували 175 підкидьків [20, 36зв.].

Підкидьки та малолітні сироти, які не мали ані бать-
ків, ані родичів, доставлялись у поліцію. Їх відправляли
до ПГО. Ті ПГО, які не мали виховних чи сирітських бу-
динків, мусили розподіляти дітей між благодійниками,
але часто діти залишались при богоугодних закладах [21,
5]. Останні не були пристосовані для виховання дітей,
немовлята часто гинули від недбалого догляду, поганого
харчування. Старші діти звикали до байдикування й
ледарства. Тому міністр внутрішніх справ циркуляром
від 28 березня 1867 р. доручав: «1. Приказам не залишати
на виховання в богоугодних закладах підкидьків і сиріт.
2. Негайно віддавати таких дітей благодійникам без плати
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або за плату за рахунок сум громадського піклування.
3. Дітей, які залишилися сиротами в певному віці, розпо-
діляти безкоштовно або за плату в навчальні, ремісничі
або інші заклади. 4. При наявності в губернії приватного
доброчинного товариства співпрацювати з ним на пред-
мет опіки дітей» [21, 6 – 6зв.].

У Подільському ПГО сирітського будинку не існу-
вало, сироти віддавались на виховання до благодійників.
На 1855 р. опікувались 13 сиріт та 3 покинутих дітей,
вибуло 2 сиріт та 1 покинута дитина, померли 2 сироти,
залишилось 9 сиріт і 2 покинуті дитини. На їх утримання
було витрачено 146 руб. 50 коп., а на добу – 4,33 коп. [22,
70]. Вихованці Подільського ПГО навчались у різних
навчальних закладах: у 1-й Санкт-Петербурзькій гімназії
– син титулярного радника В. Порай-Кошиц, 7 вихо-
ванців – у 1-й Київській гімназії (О. Коробкін, син ко-
лезького регістратора, М. Левашов – син колишнього
екзекутора Київського університету, К. Александров –
син капітана корпусу топографів, М. Долженко – син
померлого відставного поручика, сини губернських
секретарів – М. Сваричевський, О. Колянковський та В.
Бржезинський) та 3 дітей в університеті Св. Володимира
в Києві (П. Куклярський – син відставного підпоручика,
В. Станіславський – син колезького регістратора та
Я. Дольц – син підпоручика) [22, 76].

У віданні Волинського ПГО перебував сирітський
дім, відкритий 1856 р., розрахований за штатом на 90
осіб [23, 73]. Вихованці проживали там постійно, а дітей-
підкидьків відправляли в навколишні села до годуваль-
ниць. 1860 р. в Житомирському сирітському домі
проживали 23 хлопці та 54 дівчини, 19 хлопчиків-
підкидьків та 10 дівчаток перебували у годувальниць
[24, 26]. У 1892 р. його почесними опікунами були
дружина губернатора Н. Янковська та дійсний статський
радник М. Барський. Наглядачем дому був колезький
асесор Я. Кулик [25, 36]. Знаходився сирітській дім на ву-
лиці Синельниковській. На цій дільниці в 1897 – 1898 рр.
були збудовані двоповерховий кам’яний будинок, два
одноповерхових дерев’яних, обкладених цеглою флігеля
(для дівчат і хлопчиків), загальна вартість яких становила
близько 60 тис. руб. У кам’яному будинку розміщува-
лись церква, школа (в якій навчались за програмою
однокласних училищ МНП), кухня, помешкання служ-
бовців та інші господарські приміщення [26, 11 – 12].

Поставку продовольства до Житомирського сиріт-
ського дому здійснювало Житомирське благодійне то-
вариство [27, 43 – 44]. На 1 січня 1900 р. у закладі нарахо-
вувалось 105 дітей-підкидьків – 63 хлопчики та 42 дівчин-
ки. Протягом року прибули 85 осіб (46 хлопчиків та 39
дівчаток). На 1 січня 1901 р. залишилось живими 120 дітей
(72 хлопчиків та 48 дівчаток) [28, 3]. На кошти Волинського
ПГО навчались 2 дітей [28, 5]. 1903 р. у домі опікувались
42 хлопчики та 24 дівчинки, підкидьки – 90 хлопчиків та 85
дівчаток. На утримання підкидьків було витрачено 4890
руб. [29, 41]. За кожну дитину годувальниця отримувала 2
руб. 50 коп. на місяць [23, 73]. Діти сирітського дому навча-
лись грамоті за курсом парафіяльних училищ, а також
співу та рукоділлю. У 1904 р. сирітський будинок був
переданий у відання Волинського земства [7, 183].

Випускники сирітських та виховних будинків ПГО
направлялись для подальшого навчання у різні освітні
заклади. 1842 р. у Києві була заснована фельдшерська
школа на 30 вихованців у віданні Київського ПГО [30, 1],
до якої направлялись кандидати з Віленського, Мінсько-
го, Гродненського, Могилевського, Волинського, По-
дільського, Рівненського та Бессарабського ПГО [30, 100
зв.]. До фельдшерської школи були відправлені 3
вихованці Житомирського сирітського дому, які навча-
лись за рахунок Волинського ПГО [30, 99; 175].

Крім названих сирітських будинків ПГО, як зазначає
Ф. Ступак, такі ж заклади функціонували у Києві, Хер-
соні, Чернігові та Сімферополі [5, 22 – 23]. Хоча, вірогід-
ніше, вже 1816 р. у Полтаві та Чернігові функціонували
будинки виховання бідних дворян ПГО на кошти, що
надходили з міських прибутків, а вихованці навчались у
гімназіях [12, 63; 13]. Чернігівський будинок виховання
бідних дворян 10 січня 1840 р. був реорганізований у
Чернігівський сирітський будинок і поступово до нього
почали прийматися сироти інших станів – купців, міщан
та збіднілих чиновників [31, 49].

Сімферопольський сирітський будинок, заснований
таємним радником А. Фабром, з 1864 до 1873  р. перебував
під опікунством Таврійського ПГО, а потім перейшов до
Відомства установ імператриці Марії [5, 94].

1852 р. у Російській імперії, в 22 сирітських будинках
ПГО опікувались 1824 дитини, з них були розподілені
поза приказами до різних закладів і приватних осіб –
272, померли – 564, залишились у будинках на 1853 р. –
988 вихованців. На кожного сироту витрачалось на рік
50 руб. 30,25 коп., на добу – 13,75 коп. [10, 259].

Отже, відкриття в українських губерніях сирітських
та виховних будинків припало на початок ХІХ ст. До
запровадження земств 1864 р., турбота про незаконнона-
роджених і підкинутих дітей покладалась цілковито на
прикази громадської опіки (у Чернігівській, Харківській,
Херсонській губерніях). У неземських губерніях сиріт-
ські будинки були передані у відання земств лише на
початку ХХ ст. (у Київській та Волинській). Головним
недоліком виховних закладів ПГО була висока смерт-
ність серед вихованців. Призначенням сиротинців було
виховання, навчання та подальше влаштування поки-
нутих дітей і сиріт. Історичний досвід діяльності ПГО у
цьому напрямі заслуговує на подальше вивчення та
узагальнення для використання у сучасних умовах.
___________________
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ØËßÕÈ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ¯ ÑÎÖ²ÀË²ÇÀÖ²¯
Ä²ÒÅÉ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÃÎ Ñ²ËÜÑÜÊÎÃÎ
ÄÓÕÎÂÅÍÑÒÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ó ÑÅÐÅÄÈÍ²

Õ²Õ – ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ ÕÕ ñò.

Діти православного сільського духовенства України
середини ХІХ – початку ХХ ст. становили собою своє-
рідну потенційно активну соціокультурну групу, си-
лами якої значною мірою здійснювався культурний, ос-
вітній, духовний, соціальний, гігієнічний розвиток ук-
раїнського села зазначеного періоду. Професійне визна-
чення представників цієї групи, їхня соціалізація з досяг-
нення повноліття у різний час мала різні вектори, в
залежності від яких змінювалася й роль вихідців духов-
ного стану в суспільстві. Поглиблене вивчення цієї проб-
леми допоможе не лише спростувати численні міфи,
що склалися в історіографії про духовенство як суспіль-
ний стан, але й краще зрозуміти його внутрішню сут-
ність і особливості взаємовпливів між ним та іншими
суб’єктами суспільства.

Окремі аспекти шляхів професійної соціалізації дітей
духовенства розглядалися у дореволюційній публіцис-
тиці, при чому автори нарисів робили наголос на
професійній реалізації дітей сільського кліру як у сфері
духовного служіння [1; 2], так і в цивільних галузях [3].
Наукове дослідження означеної теми було започатко-
ване в працях радянських вчених, зокрема, В. Лейкіна-
Свірська [4] розглянула соціалізацію дітей духовенства
крізь призму формування кадрів інтелігенції. У сучасній
історіографії вивчення теми в схожому контексті про-
довжив С. Шамара [5]. Б. Опря [6] зупинився на шляхах
соціалізації доньок священиків; окремі гендерні аспекти
проблеми висвітлила С. Федоренко [7]. Загалом науков-
цями з’ясовані лише окремі аспекти теми, тому вона
потребує подальшого всебічного дослідження. Метою
статті є вивчення основних шляхів професійної соціаліза-
ції дітей православного сільського духовенства України
в середині ХІХ – на початку ХХ ст. та визначення пріори-
тетних векторних змін в обранні цих шляхів.

Традиційна замкненість православної духовної
верстви середини ХІХ ст. суттєво визначала шляхи
професійної соціалізації дітей священно- та церковно-
служителів із досягненням ними повноліття. Вже при
народженні діти духовних осіб зараховувалися до духов-

ного відомства, не маючи обов’язку обирати інший рід
діяльності [1, 160]. Діти сільських священиків, окрім
цього, знаходилися під суттєвим впливом соціокуль-
турного становища в українському селі: загальний
низький рівень освіченості населення та авторитетність
й відповідальність посади сільського священика, що
нерідко передавалася від батька до сина [8, 110зв.], стали
причинами введення обов’язкового порядку, згідно
якого, діти духовних осіб мали віддаватися на навчання
до закладів духовної освіти [1, 159]. Незважаючи на те,
що у 1850 р. цей обов’язок священиків був скасований,
і духовенству було надано формальне право виховувати
дітей відповідно до здібностей та нахилів [4, 103 – 104],
вихід останніх з духовної верстви був вкрай обмеженим.

У зв’язку з цим, основним шляхом професійної
соціалізації дітей духовенства було продовження справи
батька. Зазвичай діти сільського священика з дитинства
долучалися до церковної повсякденності: сини допома-
гали в ході Богослужіння, доньки співали в хорі, викону-
вали господарські роботи. Інколи малолітні діти сільсь-
кого кліру відвідували нижчі духовні училища-школи,
що працювали при монастирях на благодійних засадах,
де їх навчали церковному співу та церковному статуту [7,
65]. З досягненням повноліття сини священика вступали
до духовних училищ, після закінчення яких могли продов-
жити навчання в семінаріях та приймали духовний сан.

Син священика, який прагнув отримати власну па-
рафію, зазвичай одружувався, при чому існував неписа-
ний закон, згідно якого, син духовної особи мав брати
за дружину дівчину зі свого ж стану [6, 459]. Син свяще-
ника, який мав братів, котрі також претендували на місце
батька, за умови одруження, мав великі шанси отримати
в спадок парафію свого тестя. Однак, у 1867 р. існуючий
порядок наслідування церковних посад шляхом одруже-
ння на доньці попередника був офіційно скасований [4, 104].

Дещо інший шлях професійної соціалізації обирали
ті діти православного сільського духовенства, котрі не
знаходили свого місця на ниві власне духовного служін-
ня. У найбільш розвинутих єпархіях для дітей священиків,
які не виявили здібностей навчатися в духовному учи-
лищі чи семінарії, або не бажали продовжувати бать-
ківську справу духовно-церковного служіння, а також
для дітей тих пастирів, чиї батьки не мали коштів утри-
мувати їх в навчальних закладах духовного відомства, від-
кривалися спеціальні заклади освіти, де вони вивчали ре-
месла. Найбільш поширеним предметом вивчення був
іконопис, серед інших ремесел викладалися столярне, то-
карне, слюсарне та палітуркове [9, 521]. Зміст навчальної
програми свідчив про її адаптованість до потреб осіб, які
після закінчення навчання мали зайняти посаду при церк-
ві, у цьому випадку не священика, а одного зі служителів.

Загалом пошук альтернативних занять для дітей
православного духовенства, у тому числі й сільського,
були нагальною проблемою 1850 – 60-х рр. Найбільш
негативний наслідок обмеженого виходу з духовного
стану полягав у тому, що кількість випускників семінарій
та духовних училищ значно перевищувала кількість свя-
щеницьких вакансій. Наприклад, в середині 1860-х рр.
курс Київської духовної семінарії в середньому закін-
чували 160 осіб, а вільних священицьких місць у Київ-
ській єпархії на рік було не більше 35. Відтак, на випуск-
ників закладів духовної освіти, які не займали свяще-
ницьких посад, очікувало 3 сценарії: в кращому з них
вони ставали вчителями церковнопарафіяльних шкіл, в
більшості – отримували посади дяків та пономарів, які
не відповідали здобутій освіті, в гіршому – допомагали
батькові в церкві та по господарству [2, 470].

Така ситуація зумовлювала серед дітей духовенства
прагнення вийти з духовного стану, причому такий шлях
професійної соціалізації був, попри його клопітність хоч
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і мало поширеним, проте реальним. Згідно норм офіцій-
ного законодавства початку 1860-х рр., діти священиків,
які не вступили до духовного училища, ті, хто був відра-
хований із закладів духовної освіти через неуспішність
в навчанні, а також ті, хто закінчив навчання, але не
вступив на службу, могли бути виключені з духовної
верстви як за власним бажанням, так і шляхом примусо-
вого “відрахування”. Діти церковнослужителів, які вий-
шли з духовного стану за власним бажанням, мали виз-
начитися з родом діяльності впродовж року. У випадку
примусового виключення, особі надавалося 6 місяців
для того, щоб знайти собі посаду на цивільній або війсь-
ковій службі, а якщо цього не траплялося, то ще півроку
на пошуки місця в іншій губернії. У випадку невиконан-
ня цих умов, така особа записувалася до однієї з подат-
них верств, яку обирала сама. До речі, це правило
стосувалося не тільки осіб, які були виключені з духовної
верстви, але й тих, хто з досягненням повноліття не визна-
чився зі своєю подальшою долею [10, 22 – 23].

Суттєві зміни в соціальному становищі нащадків
духовних осіб відбулися з прийняттям закону 26 травня
1869 р., згідно якого діти православного духовенства при
народженні не зараховувалися до духовної верстви і
могли вільно реалізовувати себе в царині цивільної чи
військової діяльності. Закон розмежовував права різних
вихідців духовного стану наступним чином: у випадку,
коли діти священика не обирали шлях духовного слу-
жіння, вони отримували права особистих дворян; діти
церковних причетників (дячків, пономарів та псаломщи-
ків) – права почесних громадян; діти нижчих церковних
служителів (церковних сторожів, дзвонарів, півчих тощо)
повинні були приписатися до міських або сільських
общин та зараховувалися до 3-го розряду канцелярських
служителів [11, 70 – 71]. Про прогресивність закону
свідчить той факт, що роль його підписання для духовної
сфери порівнювали зі значенням видання маніфесту 19
лютого 1861 р. для кріпаків [12, 34; 2, 478].

Незважаючи на те, що після видання закону 1869 р.
багато дітей сільського кліру за традицією ставали свя-
щенно- та церковнослужителями, значно збільшився
процент тих вихідців духовного стану, хто навчався у
закладах світської освіти [8, 113], обирав для себе
інтелігентні професії. Наприкінці ХІХ ст. в середньому
36 % юнаків та 44 % дівчат – дітей священиків – складали
учительські кадри тогочасного села [5, 189], багато хто
прагнув йти навчатися на медичні факультети [4, 105].
Стосовно ж обрання дітьми духовенства шляху їхніх
батьків, то в суспільстві все частіше лунали думки, що
священиками, зважаючи на глибоку моральну сутність
цієї професії, повинні ставати тільки ті особи, котрі
відчувають покликання до неї [3, 579].

Вище означені моменти соціалізації дітей духовенст-
ва стосуються насамперед синів священиків. Яка ж доля
чекала доньок сільських пастирів з досягненням повно-
ліття? Зазвичай дівчина виходила заміж за чоловіка
духовного стану, при чому, щоб зберегти цю традицію,
в окремих єпархіях, у випадку смерті священика, парафії
інколи закріплювалися за його малолітніми доньками,
щоб вони могли вийти заміж тільки за священика. Най-
більш поширеним варіантом поєднання двох молодих
людей була домовленість між їхніми батьками. Світогляд
та реалії тогочасного українського селянина змушували
священика-батька будь-якими способами швидше ви-
дати доньку заміж. Інколи у своєрідній ролі свата
виступала єпархіальна влада. Якщо у дівчини, яка мала
посаг з пристойної парафії, з якихось причин не було
нареченого, її відправляли до семінарії, де проводилися
“оглядини”: семінаристи підходили до неї, знайомилися,
цікавилися парафією, яка могла дістатися йому з рукою
дівчини [6, 459]. Найчастіше донька духовної особи ви-
ходила заміж за священика і ставала матушкою, несучи

службу в церкві. Проте, були випадки, коли доньки свя-
щеників, незалежно від того, чи були заміжні, йшли здо-
бувати освіту у закладах світської освіти (жіночих гімна-
зіях, жіночих курсах) [4, 105] або в єпархіальних устано-
вах. Із закінченням єпархіальних жіночих училищ,
випускниці, як правило, направлялися до церковно-
приходських шкіл [7, 64].

Отже, шляхи професійної соціалізації дітей україн-
ського православного сільського духовенства змінюва-
лися протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст.,
залежно від наявних соціально-станових перспектив.
Незважаючи на те, що впродовж усього зазначеного
періоду основним шляхом професійної соціалізації дос-
ліджуваної соціальної групи традиційною залишалася
реалізація її представників у сфері духовного та церков-
ного служіння, до кінця ХІХ ст. все більш актуальним та
поширеним ставало включення дітей сільського
духовенства до цивільних, передусім інтелігентних, сфер.
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ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÁÎÃÎÑËÎÂÑÜÊÎÃÎ
ÀÑÏÅÊÒÓ ßÊ ÎÑÍÎÂÈ ÐÅË²Ã²ÉÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ

ÒÀ ÂÈÕÎÂÀÍÍß Â ÄÓÕÎÂÍÈÕ
ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÕ ÇÀÊËÀÄÀÕ Ï²ÂÄÍß

ÓÊÐÀ¯ÍÈ (1861 – 1919 ðð.)

В останні роки концептуальна та як наслідок –
ідеологічна невизначеність у системі освіти та вихован-
ня молоді призвела до значного погіршення рівня
моральних та етичних стандартів нації. Тому вивчення
досвіду організації та змісту викладання богословських
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предметів у духовних навчальних закладах Півдня
України у 1861 – 1919 рр. може дати необхідний напрям
для корегування сучасної системи освіти.

Дослідженнями, що торкалися проблем організації
викладання релігійних предметів у семінаріях та духовних
училищах краю, займалися І. Смоліч [1], І. Лиман [2].
Крім того, в останні роки були захищені дисертації К. Шум-
ського [3], І. Петренко [4], Г. Степаненко [5], але власне
зміст та організація вивчення богослов’я в духовних нав-
чальних закладах південноукраїнського регіону в другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст. ще не ставав предметом
комплексного дослідження. Тому метою статті є дослід-
ження генезису структури викладання предметів бого-
словського спрямування у суто духовних навчальних
закладах, з виокремленням регіональних особливостей,
притаманних Півдню України.

Реформи Олександра ІІ докорінно вплинули на
зміст релігійної освіти та виховання в духовних навчаль-
них закладах Півдня України. Вже у 1865 р. із семінарських
програм Катеринославської та Херсонської семінарій
були вилучені викладання катехізису Петра Могили,
вчення «про богослужебні книги» та патрологію. Новий
статут 1867 р. вніс ще докорінніші зміни у програми
викладання в духовних семінаріях: біблійна історія та
герменевтика увійшли до курсу вивчення Св. Писання,
вчення «про віросповідання» було розподілено між дог-
матикою та церковною історією, пастирське богослов’я
та церковне право були з’єднані у предмет під назвою
«Практическое руководство для пастырей». У першій
частині цього курсу вивчалися моральні обов’язки свя-
щеннослужителів, а у другій церковно-юридичний бік
цього звання. Згідно статуту, уроки в семінаріях півден-
ноукраїнського регіону були розподілені наступним
чином: у І класі – Св. Писання (2 уроки); ІІ класі –
Св. Писання (2 уроки); ІІІ класі – Св. Писання (3 уроки);
ІV класі – Св. Писання (3 уроки); V класі – Св. Писання
(3 уроки), церковна історія та історія руської церкви
(6 уроків); літургика (3 уроки), гомілетика (4 уроки),
основне богослов’я (3 уроки); VІ класі – Св. Писання
(3 уроки), церковна історія та історія руської церкви
(2 уроки), гомілетика (2 уроки), догматичне богослов’я
(6 уроків.), моральне богослов’я (2 уроки), практичне
керівництво для пастирів (4 уроки.) [6, 498 – 511].

Новий статут духовних училищ затвердив і новий
розподіл предметів. Так, у першому класі вивчалися
Священна історія Ветхого Завіту (3 уроки), руська і
церковнослов’янська мови (4 уроки), спів (2 уроки); у
другому класі викладалися Священна історія Нового
Завіту (3 уроки), руська і церковнослов’янська мови (3
уроки), спів (2 уроки); вихованці третього класу засвою-
вали катехізис (3 уроки), руська і церковнослов’янська
мови (3 уроки); у четвертому класі викладали закінчення
катехізису і пояснення богослужінь (3 уроки), руська і
церковнослов’янська мови (1 урок) [7, 511 – 519].

Зміни у системі духовної освіти позитивно вплинули
на якість викладання та засвоєння предметів богослов-
ського напрямку. Так, у межах курсу викладання Св. Пи-
сання, в Таврійській семінарії з’явилася систематичність
читання Біблії: Ветхий Завіт учні читали у слов’янському
варіанті, а Новий Завіт у грецькому, зупиняючись на
уривках, які потребували спеціального пояснення, зде-
більшого пророцьких та месіанських, а також зверталася
увага на місця, де викладалося моральне та догматичне
вчення. На початку уроку вчитель перевіряв знання
учнів, а під час відповідей вимагав обміркованого і
всебічного засвоєння матеріалу, найважливіші уривки
з текстів вчитель наказував вчити на пам’ять, паралельно
з цим вихованці мали знаходити ті місцевості, які вивча-
лися, на мапі. Відповіді учнів доповнювалися, після чого

вчитель викладав зміст нового уроку, іноді використо-
вуючи св. атлас та карти Палестини [8, 67]. У курс вив-
чення літургики входило практичне ознайомлення учнів
із богослужебними книгами та із порядком проведення
по ним церковних служб. Викладання гомілетики поєд-
нувало теоретичний, практичний та історичний методи:
теорія церковної проповіді вивчалася за прикладами
церковно-проповідницьких творів, в Катеринославській
семінарії звертали також увагу на тогочасне російське
проповідництво, а особливо на катехізисне повчання,
що посідало важливе місце у діяльності сільського
священика. Для набуття практичних навичок учні самі
писали проповіді, на уроках виступали із експромтами,
які потім обговорювалися під керівництвом вчителя.
Крім того, вивчалася історія проповідництва, учнів зна-
йомили із знаменитими проповідниками, історичними
умовами їх діяльності. Під час викладання курсу «Прак-
тическое руководство для пастырей Церкви» вчитель
спочатку пояснював основне поняття про пастирську
службу, говорив про найважливіші моральні якості
пастирів, потім вивчалися церковно-юридичні права та
обов’язки пастирського служіння. Частіше методами
навчання були бесіди, диспути при вивченні законів, які
вивчалися за «книгою правил», а потім відображалося
використання самого закону у житті. При викладанні
церковної історії вчителі звертали увагу на причини
розповсюдження Християнства, єресі та боротьбу із ни-
ми отців та вчителів Церкви, при цьому, викладаючи іс-
торичні події, указували на взаємозв’язок між ними.
Такі ж методи застосовували й під час викладання історії
російської церкви. Доповненням до церковної історії
слугували читання «отців Церкви» на грецькій та
латинській мовах в V та VІ класах Катеринославської
семінарії. Із грецьких отців читали твори св. Василя Вели-
кого, Кирила Єрусалимського, Макарія Єгипетського,
Юстина Філософа, із латинських – бл. Августина,
Лактанція, Ієронима та ін. При цьому зверталася увага
на чітке розуміння думки автора та давалися автобіогра-
фічні данні останнього. Виховання учнів, між іншим,
обумовлювало присутність останніх на богослужіннях,
участь у церковних співах та читаннях, крім того, два
рази на рік вихованців говіли, сповідалися та причаща-
лися Святих Тайн і кожен день слухали необхідні молитви
[9, 169 – 177]. Вчення про російській розкол у семінаріях
південної України викладалося по особливій програмі.
Так, програма викладання цього предмету в Таврійській
семінарії відбивала ті особливості, що були притаманні
всій єпархії. Згідно цієї програми, у V класі починали
викладатися історичні відомості про розкол, далі розка-
зувалося про два напрями релігійного життя російсько-
го народу: раціоналістичний та містичний, вивчалися
данні про секти. У VI-му класі викладалося вчення про
«скопничество» та «молоканство». У VII-му класі
вивчалися секти із доказами самих сектантів на користь
того чи іншого вчення, після чого вчитель доводив хиб-
ність ідей останніх й паралельно приводив православне
вчення, доказуючи його істинність. Учням також дава-
лися теми творів щодо розколу.

Новий статут духовних семінарій та духовних
училищ був опублікований у 1884 р., але остаточний
вигляд він прийняв після корегування у 1886 р., коли
імператорським указом в духовних семінаріях відкри-
лися нові кафедри «по обличению русского раскола и
сектантства», до яких був приєднаний навчальний курс
«Обличительное богословие». Крім того, до кафедри
«Загальної церковної історії та історії Православної церк-
ви» приєднувалася «Біблійна історія». В Херсонській
семінарії ці зміни вводилися вже із 1886/87 н. р., у
Катеринославській і Таврійській семінаріях – упродовж
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наступних трьох років [10, 405]. Таким чином, новий
статут розподіляв навчальний богословський курс на-
ступним чином: у першому класі викладалися Св. Пи-
сання (4 уроки), церковний спів (1 урок); у другому
класі вивчалися Св. Писання (2 уроки), церковна, біб-
лійна історія та історія Руської церкви (2 уроки), цер-
ковний спів (1 урок); у третьому класі – Св. Писання (4
уроки), церковна, біблійна історія та історія Руської церк-
ви (3 уроки), церковний спів (1 урок); у четвертому класі
викладали Св. Писання (3 уроки), церковна, біблійна
історія та історія Руської церкви (3 уроки), церковний
спів (1 урок), літургика (1 урок), гомілетика (2 уроки),
основне богослов’я (1 урок); у п’ятому класі вивчали
Св. Писання (3 уроки), церковна, біблійна історія та істо-
рія Руської церкви (2 уроки), церковний спів (1 урок),
викривальне богослов’я, історія та викриття руського
розколу (2 уроки), літургика (2 уроки), гомілетика (1 урок),
основне богослов’я (2 уроки), догматичне богослов’я
(3 уроки), практичне керівництво для сільських пастирів
(2 уроки); у шостому класі – Св. Писання (3 уроки), цер-
ковна, біблійна історія та історія Руської церкви (1 урок),
церковний спів (1 урок), викривальне богослов’я, історія
та викриття руського розколу (5 уроків), гомілетика
(1 урок), догматичне богослов’я (3 уроки), моральне
богослов’я (2 уроки), практичне керівництво для сільсь-
ких пастирів (2 уроки). Паралельно із змінами у навчаль-
ному процесі, в семінаріях проводилося корегування
освітніх богословських програм. Так, Ветхий Завіт вик-
ладався у першому класі (3 уроки), Новий Завіт (3 уроки)
у другому класі, катехізис вивчали у третьому класі
(3 уроки), закінчення катехізису та церковний устав із
скороченим поясненням богослужіння викладали у
четвертому класі (3 уроки), церковний спів вивчався у
всіх класах [11, 257].

У 1896 р. Св. Синод ввів деякі зміни у навчально-ви-
ховний процес духовних семінарій та училищ. У семі-
наріях (V та VI класи) із предмету Святе Писання Нового
Завіту було добавлено по одному уроку, кількість уроків
по Святому Писанню Ветхого Завіту залишалася тією
ж, але за умовою перерозподілу між класами: із І та ІІІ
класів забиралося по одному уроку й добавлялися у
програму ІІ та IV класів, крім того, біблійна історія як
окремий предмет скасовувалася [12, 56]. В духовних
училищах вводився новий предмет: скорочений курс
російської історії, який включав в себе церковну та
цивільну історію, в ньому викладалися загальні данні
церковної історії й для цього виділялося 6 уроків. Крім
того, передбачалось залучати учнів двох останніх класів
семінарії, а також бажаючих з інших класів до практичної
участі у проведенні богослужінь та діяльності просвіт-
ницьких та благодійних фондів.

Зміни у навчально-виховному процесі духовних
закладів на Півдні України почали реалізовуватися лише
на початку ХХ ст. Згідно Синодського указу від 20 – 27
травня 1902 р., за проханням архієрея Таврійської єпархії,
з нового 1902/03 н. р. у Таврійській духовній семінарії
як необов’язковий предмет вводилося викладання татар-
ської мови та викриття мусульманства. До необов’яз-
кових предметів належав і курс іконописання, який,
наприклад, у Катеринославській семінарії вивчали 24
учні. Заняття ці проходили у післяобідні години, вихо-
ванці, які займалися малюванням вже 2 – 3 роки, робили
копії з ікон Спасителя, Божої матері, чудотворця Мико-
лая тощо. Цей курс входив і до навчальних програм
Одеського духовного училища [13, 46 – 47].

Реформи в системі середньої духовної освіти у 1906 р.
майже не торкнулися старих програм богословських
предметів, але вони передбачали право до часткового
перерозподілу навчального матеріалу та уроків в межах

однієї кафедри між класами. Події 1905 – 1907 рр. мали
значний вплив на зміст духовної освіти і вже з січня 1908 р.
у Таврійській семінарії почали викладати курс протиму-
сульманської полеміки [14, 69]. Крім того, наказом Свя-
того Синоду від 4 – 6 червня 1909 р. до навчального кур-
су морального богослов’я в духовних семінаріях вводив-
ся новий предмет: розбір та викриття соціалізму, у якості
посібника на перший час пропонувалася програма,
написана архієпископом Волинським Антонієм та місіо-
нером Айвазовим. У листопаді того ж року Св. Синод
збільшив на один кількість уроків з морального бого-
слов’я на тиждень [14, 7 – 21].

Останні роки функціонування всієї системи духов-
ної освіти в південноукраїнському регіоні не відрізня-
лися змінами у навчально-виховному процесі, нові
проекти статутів духовних семінарій та училищ так і не
були затверджені й реалізовані. Декрет більшовиків про
відділення церкви від держави та школи від церкви у
1919 р. назавжди змінив організаційну та змістовну
сутність духовної освіти в південноукраїнському регіоні.

Таким чином, організація та зміст навчально-вихов-
ного процесу на Півдні України повторювали загально-
імперські тенденції та перебували під впливом місцевих
факторів. У процесі розвитку та становлення системи
духовної освіти на Півдні України є можливість виділити
такі поворотні моменти: реформи Олександра ІІ зумо-
вили якісно новий період в історії розвитку навчально-
виховного процесу духовних закладів, його особливос-
тями була відміна попередніх реформаторських заходів
графа Протасова, лібералізація духовної школи, ство-
рення нових статутів та програм викладання бого-
словських предметів; наступний етап – це реформи ста-
тутів 1884 р., які були проведені з метою ліквідації нас-
лідків ліберального духу попередніх нормативних
документів 1867 – 1869 рр.; третій період припадав на
початок ХХ ст., але він так і не був логічно завершений,
а ті зміни, які вводилися у 1902 – 1911 рр. не призвели до
перебудови структури навчально-виховного процесу і
до 1919 р. духовні семінарії та училища функціонували
за статутами 1884 р., лише із деякими нововведеннями,
згідно циркулярів Св. Синоду. Однак, незважаючи на
всі зміни в організаційно-змістовому аспекті системи
духовної освіти південноукраїнського регіону, можна
зробити висновок, що богословський компонент був
тією основою, на якій базувалася вся релігійна освіта та
виховання в духовних навчальних закладах і саме цей
аспект був носієм ідеології не тільки церкви, але й дер-
жави при підготовці кадрів майбутніх вчителів, пропо-
відників, суспільних та політичних діячів.
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ÏÎØÈÐÅÍÍß ÇÍÀÍÜ
ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÎÑÂ²ÒÍ²ÌÈ ÓÑÒÀÍÎÂÀÌÈ

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ²ÉÑÜÊÎÃÎ ÏÎÂ²ÒÓ
ÍÀÏÐÈÊ²ÍÖ² Õ²Õ – ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ ÕÕ ñò.

В умовах реформування вітчизняної освітянської
галузі вивчення і використання історичного досвіду
розвитку освіти має непересічне значення. Зокрема
деякі проблеми, що виникають під час реалізації рефор-
маторських задумів на регіональному рівні можна
розв’язати, використовуючи надбання земської освіти.
Виходячи з цього, аналіз діяльності культурно-освітніх
установ, форм та методів популяризації різного роду
знань, підвищення загального рівня культури населення
в межах окремо взятого регіону має важливе наукове
та практичне значення. Крім того, актуальність дослід-
ження посилюється ще й тим, що окреслена проблема
не знайшла відображення у науковій літературі. Метою
пропонованої статті є аналіз діяльності культурно-освіт-
ніх установ Олександрійського повіту щодо поширення
знань серед дорослого населення цього регіону.

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Олександрій-
ський повіт був одним з найбільших в Херсонській губер-
нії. Його територія охоплювала 446 населених пунктів,
серед яких було 1 заштатне місто, 10 містечок, 378 сіл,
всі інші – складали слободи і хутори. Найбільшими насе-
леними пунктами були Олександрія, Нова Прага, Новий
Стародуб, Єлисаветградка, Красносілля, Вершино-
Кам’янка, Цибулів, Губівка, Аджамка [1, 54 – 55].

На початок 1913 р. мережа земських навчальних зак-
ладів краю нараховувала 137 однокласних і 18 двокласних
шкіл на 446 населених пунктів. Лідерами серед сіл за
кількістю навчальних закладів були Новий Стародуб (5
шкіл), Красносілля (4 школи), Аджамка (3 школи) [2, 34
– 54]. У межах повіту основними осередками поширен-
ня знань серед дітей шкільного віку були однокласні та
двокласні земські школи.

У середньому слухачі закінчували школу у віці 10 –
15 років. Дослідження земської статистики показують,
що значна кількість дітей після закінчення школи, не
маючи можливості читати і писати щодня, згодом част-
ково, а то й повністю забували вивчене й знову ставали
неграмотними [3, 80]. До того ж не всі сільські діти мали
змогу сидіти за партами впродовж навчального року.
Значною проблемою залишалася і неграмотність дорос-
лого населення, деякі селяни навіть не могли самостійно
написати власне прізвище. Куди більшою була проблема
обмеженого світогляду, а звідси – тривале неприйняття
нового, маловідомого і т.д. Тому дедалі актуальнішим
ставало питання позашкільної освіти, спрямованої на
масове поширення елементарних знань. Членам
повітового земства покращення ситуації вбачалося в
організації мережі бібліотек. Саме вони мали стати
своєрідними центрами поширення знань для дорослих,
де б активно проводилися уроки лікнепу, народні
читання, виставки та показ кінематографа, що сприяло
б швидшому освоєнню селян в умовах нових
економічних реалій.

Бібліотеки в селах Олександрійського повіту було
вирішено відкривати 1884 р. при земських школах [4, 2].
Офіційно вони стали називатися бібліотеками-читаль-
нями. Відомо, що вже впродовж 80 – 90-х рр. ХІХ ст.
бібліотеки було облаштовано у Красносіллі, Кам’янопо-
тоцькому, Михайлівці, Павлиші, Губівці, Диківці,
Федварі (Підлісному), Стецівці та Новгородці. Всього
на 1901 р. у них нараховувалося 9 488 книг [6, 215 – 216].
Крім того, кожна читальня отримувала періодичні
видання “Читальня народной школы”, “Детский отдых”,
“Свет”, “Юг”, а також “Народное здравие” [6, 216].

На початку ХХ ст. мережа бібліотек у повіті розши-
рилася. Зокрема, нові бібліотеки-читальні були відкриті
в Інгуло-Кам’янці, Аджамці [5, 25], Верблюжці, Петро-
вому [2, 9], Протопопівці й Табурищі [7, 95]. Таким чи-
ном, напередодні Першої світової війни в селах Олексан-
дрійського повіту діяли 15 бібліотек. Як правило, їхні
фонди охоплювали книги з історії, географії, природо-
знавства, основ сільськогосподарського виробництва й
промисловості, книги релігійного змісту та художню
літературу, яку тоді називали белетристикою [2, 9]. Разом
із тим, усі вони щороку отримували газети й журнали –
“Свет” (з додатком романів), “Сельский вестник”,
“Русское чтение”, “Вокруг света”, “Природа и люди”,
“Родина”, “Русский паломник”, “Нева”, “Хлібороб”,
“Хуторянин” [7, 95] та “Новороссийский край” [5, 25].

Роботу сільської читальні з видачі книг впродовж
року можемо розглянути на прикладі красносільської
бібліотеки, що почала працювати першою в повіті 1886 р.
На початку ХХ ст. читальня у с. Красносіллі працювала
від 302 до 333 днів на рік [5, 25; 2, 9], при цьому її відвідува-
ло від 1 280 до 2 339 осіб [2, 9; 5, 25]. На цей час у селі
проживали 8 тис. чоловік [7, 151]. З огляду на це, відсоток
грамотних селян не був низьким. Така ж статистика ха-
рактерна й для інших сільських населених пунктів краю.

За задумом повітового земства, бібліотеки на селі
мали серйозно займатися просвітницькою роботою.
Вони влаштовували на базі земських шкіл народні
читання та вечірні заняття – своєрідні уроки для дорос-
лих, що проводилися для бажаючих у вихідні та святкові
дні. Відомо, що наприкінці 80-х рр. ХІХ ст. культурно-
просвітницькі заходи регулярно влаштовувалися бібліо-
теками у Головківці, Зибкому, Новосавицькому, Цибу-
левому, Березівці, Богоявленську, Боковому, Брато-
любівці, Вершаці, Гурівці, Дубовому, Кам’янопотоць-
кому, Косівці, Куколівці, Первозванівці, Сентовому, Спа-
совому, Стецівці, Суботцях, Бережинці, Варварівці, Ди-
ківці, Новій Празі, Новоскалевому, Таловій Балці та Чече-
ліївці. Всього у 27 однокласних школах повіту [2, 6 – 7].

Наприкінці 80 – на початку 90-х рр. ХІХ ст. бібліо-
течні установи на селі активно допомагали проводити
т.зв. читання при “волшебном фонаре с туманными кар-
тинками”, на яких до уваги слухачів пропонувалися лек-
ції, що супроводжувалися ілюстраціями, за допомогою
спеціального лампового проектора, в який вставлялися
малюнки на склі або папері для демонстрації їх на стіні
чи спеціально облаштованій білій завісі. Варто зазна-
чити, що на той час Російська імперія включала 360 по-
вітів, на які поширювалося “Положение о земских учре-
ждениях” і лише в 10 – 15 з них регулярно проводилися
читання для сільського населення з метою поширення
знань. Читання ж з допомогою “волшебного фонаря с
туманными картинками” у цей період відбувалися лише
у Петергофському, Московському та Олександрійсь-
кому повітах [4, 1].

Вперше “волшебный фонарь с туманными картин-
ками” для читання у школах Олександрійського повіту
або бібліотеках при них був допущений у січні 1889 р.
[4, 7]. Як правило, вони відбувалися у святкові та недільні
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дні. Слухати пропоновані теми могли всі охочі. Це були
своєрідні уроки для дорослих, які коментували двоє
досвідчених педагогів. Впродовж 1889 р. читання були
проведені в 47 школах у 45 селах повіту [4, 8].

Тематика для читання з “фонарем” була доволі ши-
рокою і, як правило, предбачала нести селянам знання з
історії, географії, астрономії, релігії, основ ефективного
ведення сільського господарства і т.д. Читання були на
такі теми: “Ветхий Завет”, “Новый Завет”, “Святая
земля”, “Повествование о Святых Кирилле и Мефодии”,
“Житие святых”, “Начало Руси”, “Нашествие татар”, “Из
времен покорения Сибири”, “О смутном времени на
Руси”, “Царствование Михаила Федоровича”, “Царст-
вование Алексея Михайловича”, “О Петре Великом”,
“О преемниках Петра”, “Отечественная война 1812
года”, “Рассказы о Севастопольцах”, “25-летие царство-
вания императора Александра ІІ”, “Коронование импе-
ратора Александра ІІІ”, “Крушение императорского
поезда 17 ноября 1888 года”, “Об устройстве человечес-
кого тела”, “О насекомых вредных для полей и лесов”,
“География”, “Астрономия” [4, 16] “От чего происходит
снег и дождь”, “О том какого вида Земля и как она
велика” і т.д. [4, 61 – 71].

З 1889 р. читання в селах Олександрійського повіту
проводилися щороку, як правило, у січні, лютому,
листопаді та грудні. Вони користувалися шаленною
популярністю. Для прикладу, лише за чотири дні січня
1895 р. у Красносіллі їх відвідали 787 чоловіків і 192 жінки
[4, 74]. Іноді число відвідувачів читань було ще більшим,
але, попри таку популярність, читання дуже часто
сприймалися населенням як щось надзвичайне і містич-
не. Ось як про це говорить сучасник: “Слово “волшеб-
ный” – магическое для тёмного деревенского люда.
Нашлись такие, которые после первого чтения с туман-
ными картинками, побоялись прийти на второе чтение,
мотивируя тем, что в фонаре сидит чёрт; другие говори-
ли, что всё это волшебство, а на волшебство смотреть
или присутствовать при нём – грешно, и выражали свое
удивление присутствию местного священника…” [4, 21].

Про те, як відбувалися перші читання з ліхтарем у
селах повіту, маємо витяг зі звіту директора Красносіль-
ської школи Антона Олександровича Усачова від 12
грудня 1889 р. Ось як він про це розповідає. “13 февраля
1889 г. получен был мною волшебный фонарь с кар-
тинками и двумя чтениями, а 14 – 18 числа были устрое-
ны чтения. Первые чтения были специально для детей
14 февраля на котором присутствовали ученики земской
и церковно-приходской школ, а также неучащиеся дети,
всего 150 человек. Оно детям очень понравилось и от
них нельзя было отбиться во время следующих чтений.
Остальные чтения были для взрослых. Слушателями
были пожилые и молодые люди ... На каждом чтении
присутствовало до 200 человек, но больше, чем могло
слушать чтения уходило домой, потому что войти ещё
хоть одному человеку не было никакой возможности.
Давка и духота каждый раз была невыносимая; от громад-
ного скопления углекислоты лампа в фонаре тухла, пото-
му приходилось продолжать чтения при открытых дверях.

Фонарь был получен с двумя чтениями “Начало
Руси” и “Владимир Святой”, “Нашествие татар” и “Ми-
хаил Тверской”. Народу очень понравились как чтения,
так и картинки. Мало того: не одна сотня крестьян-
слушателей теперь может рассказать, кто были наши
предки, о религии славян, откуда взялась религия, при
ком и где крестили славян и прочее. Из второй книги
“Татарская неволя” они могут сказать в общих чертах
какое несчастье тяготило Русь более 200 лет. Многие
говорили, что нужно сложиться и возвратить земству
деньги, а фонарь оставить за собой. 29 февраля фонарь

был отправлен в Иванковцы, но и после того толпа
валила к школе, думая увидеть и услышать то, о чем так
много и хорошо говорят в селе.

Прочтя первую книжку, я спрашивал слушателей, не
утомительно-ли для них, на что мне отвечали, что такое
чтение готовы слушать хоть всю ночь. Получив такой ответ,
после пятиминутного отдыха, я продолжил чтение.
Слушатели мои даже высказывались, что если-бы
устраивать чтения и без фонаря, то они всегда с великою
охотою приходили бы слушать. Из наблюдений своих
вывод могу сделать такой: результаты чтений получились
самые удовлетворительные, даже хорошие; чтения и
картинки народу нравятся” [4, 40 – 41]. Як бачимо, читання
були досить корисними у плані поширення елементарних
знань серед дорослого населення повіту й користувалися
неабиякою популярністю серед селян.

Впродовж 1889 – 1892 рр. читання “при волшебном
фонаре с туманными картинками” регулярно проводи-
лися в Аджамці, Андрусівці, Богоблагодатному, Брато-
любівці, Богоявленському, Боковому, Високих Байраках,
Верблюжці, Вершино-Кам’янці, Варварівці, Губівці,
Григоро-Денисівці, Григорівці, Гурівці, Диківці, Дми-
трівці, Єлисаветградці, Звенигородці, Іванківцях, Інгуло-
Кам’янці, Кам’янопотоцькому, Красносіллі, Калантає-
вому, Митрофанівці, Новому Стародубі, Новогриго-
рівці, Новгородківці, Новій Празі, Миколаївці, Онуфріїв-
ці, Орловій Балці, Піщаному Броді, Петровому, Покров-
ському, Павлиші, Спасівці, Стецівці, Субботцях, Тараща-
нці, Таловій Балці, Цибулевому, Чечеліївці та Шамівці.
У більшості названих сіл читання відбувалися двічі на
рік, а в деяких і тричі [4, 25 – 61]. Впродовж 1894 – 1895 рр.
у 47 навчальних закладах повіту було проведено 148
читань, які охопили 21 269 чоловіків і 6 469 жінок, з них
18 028 – люди старшого віку [4, 75 – 77].

Не залишалися земські школи й бібліотеки осторонь
і під час показу в селах кінофільмів. 1914 р. села Олексан-
дрійського повіту вперше побачили кінематограф.
Зусиллями земства для сіл повіту було придбано пере-
сувний кіноапарат, з підібраними для показу кіно-
плівками. Оскільки в той час кінематограф був німим,
то бібліотека-читальня щоразу підбирала текст стосовно
фільму, який виголошувався кимось із учителів або
бібліотекарів під час його перегляду селянами, аби для
них було більш-менш зрозуміло, що відбувається на
екрані. Глядачам пропонувалися фільми “Пётр Вели-
кий”, “Ермак – покоритель Сибири”, “Торжество 300-
летия дома Романовых”, “На крайнем Севере”, “Водо-
пад Иматра”, “Жители поднебесья”, “На Волге”, “Типы
России”, “Живописная Россия”, “Слоны Индии”, “В
Дании”, “Прокатка железнодорожных рельс”, а також
невеликі ролики комічного змісту [5, 95 – 96]. За словами
директора школи, “выбор картин происходил с таким
расчётом, чтобы избежать грубой пошлости и чтобы
смех толпы был здоровым, а не придурковатым” [5, 95].
Найбільшою популярністю серед селян користувалися
історичні фільми та коментарі до них.

Підсумовуючи зазначимо, що в селах Олександрій-
ського повіту земські школи й бібліотеки читальні при
них наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. відігравали роль
провідних культурно-освітніх осередків, діяльність яких
спрямовувалася не лише на організацію дозвілля осві-
ченої частини сільського населення, а й на поширення
знань серед малограмотних і неписьменних селян.
___________________
1. Александрийский уезд // Георгафическо-статистический
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Ó 1890-õ ðð.

З погляду осмислення сутності української куль-
тури в контексті загальноєвропейського цивілізаційного
поступу ХІХ ст. вагоме значення мають студії з історії
міжнародних зв’язків науково-освітніх закладів України.
Проблема співпраці Київського університету із зарубіж-
ними культурними установами вже порушувалася в
українській історіографії [1]. Водночас глибше осягнути
масштаби й значення закордонних наукових відряджень
вітчизняних учених 90-х рр. ХІХ ст. дозволяють джере-
льні відомості тогочасної періодики й матеріали фонду
„Київський університет” Державного архіву міста Києва.

У тісному зв’язку з європейськими культурними
центрами розвивалася творча біографія ординарного
професора кафедри російської історії Університету
Св. Володимира В. Антоновича. 1891 р. він вивчав
колекції археологічних музеїв у Львові, Кракові, Празі,
Відні, Граці, Загребі, Будапешті, Белграді. За сприяння
„генерального покровителя всіх російських мандрівни-
ків” філолога А. Патери, він отримав можливість ознайо-
митися з новітніми експонатами празького Народного
музею та відвідати приватний музей археолога й члена
чеського сейму Е. Бергера. У Празі київський професор
спілкувався мовою „німецько-російсько-польсько-
рутенською”, й при цьому його всі розуміли, хоча й
посміхалися [2, 291]. На запрошення хорватського сла-
віста В. Ягича, він відвідав у Відні засідання сербського
товариства „Зоря”, де познайомився з представниками
місцевої слов’янської громади – „людьми вельми симпа-
тичними, що високо тримали прапор загальнослов’ян-
ський”. У Загребі зустрівся із засновником Югослов’ян-
ської академії наук і мистецтв Ф. Рачкі, а перебуваючи в
Пешті, познайомився з російським священиком
о. Феофілом Кардасевичем та порозумівся з місцевими
професорами-філологами на суміші російської і
німецької мов. У Белграді відвідав митрополита Михаїла,
спілкувався з віце-президентом і депутатами скупщини
й, побувавши на її засіданні, занотував: „Я вперше в
житті бачив засідання парламенту” [2, 292 – 294]. Взимку
1893 р. В. Антонович відвідав Рим, побував у Ватикансь-
кому архіві, а у Відні зустрічався зі своїми давніми
товаришами, які змушені були 1863 р. емігрувати за кор-
дон. 1897 р. учений отримав можливість працювати у
Ватиканському архіві, завдяки італійському професору
Сальвадорі, котрий під час приватних бесід з ним наго-
лошував на значенні діяльності єзуїтів для „рутенської
справи” [3, 5].

Взимку-навесні 1891 р. понадштатний лаборант ка-
федри зоології Ю. Семенкевич працював на Вілла-Фран-
кській зоологічній станції, заснованій 1886 р. на півдні
Франції, під керівництвом професора О. Коротнєва, з
метою вивчення морської фауни та продовження своїх
досліджень кільчастих черв’яків, започаткованих 1889 –
1890 рр. у Севастополі, а також запозичення методів

консервування морських тварин і збирання колекції для
зоологічного музею Київського університету [4, 2 – 2зв.].

1891 р. на літній вакаційний час за кордон були
відряджені: декан історико-філологічного факультету
Т. Флоринський – для етнографічного вивчення Далма-
ції, Істрії, Хорутанії, Крайни та науково-пошукової
роботи в архівах Дубровника, Венеції, Рима; ординар-
ний професор кафедри теоретичної фізики М. Шиллер
– на з’їзд електрофізиків у Франкфурті-на-Майні; орди-
нарний професор кафедри мінералогії і геології П. Ве-
нюков – з метою здійснення геологічного дослідження
й відвідання зарубіжних музеїв та участі, спільно з
екстраординарним професором кафедри мінералогії і
геології П. Армашевським, у V міжнародному геологіч-
ному конгресі в м. Вашингтон; ординарний професор
красних мистецтв А. Прахов; заслужений ординарний
професор кафедри фармакології К.-Г.-Е. Г. Гейбель –
для відвідання зарубіжних фармакологічних і фізіоло-
гічних лабораторій; екстраординарний професор
кафедри клінічної і теоретичної патології і терапії
Є. Афанасьєв – з метою вивчення мінеральних вод;
екстраординарний професор анатомії М. Тихомиров;
екстраординарний професор кафедри медичної хімії
О. Садовень [4, 3 – 59].

1891 р. фізико-математичний факультет Київського
університету ухвалив рішення про необхідність коман-
дирування за кордон приват-доцента астрономії Р. Фо-
геля, адже його рівень підготовки до науково-освітньої
діяльності й здобуття професорського звання було
охарактеризовано як такий, що „не може вважатися
закінченим” [5, 1]. Відповідно до укладеної М. Хандри-
ковим інструкції, вивчаючи європейські методики
астрофізичних досліджень, Фогель передусім мав зайня-
тися спектроскопією (спектрометрією) в обсерваторії
Colegia Romana під керівництвом професора Такіні,
ознайомитися з дослідженнями міланських учених,
зайнятися астрофотографією, під керівництвом профе-
сора Анрі в паризькій обсерваторії, вивчити новітні
прийоми спектрометричних досліджень в обсерваторії
Бішофсгейма поблизу Ніцци, ознайомитися з астрофі-
зичними студіями Потсдамської обсерваторії [5, 6 – 6зв.].
З метою реалізації цих завдань Фогель 1892 р. вирушив
у закордонну наукову подорож.

У 1893 – 1894 рр. приват-доцент кафедри римського
права Л. Казанцев студіював рівень теоретичного вик-
ладання й організації практичних занять з цієї дисципліни
у Франції. Докладно вивчивши навчальні плани Школи
права, відвідавши курси лекцій, він передусім відзначив
притаманний французькій методиці викладання римсь-
кого права розгляд окремих правових інститутів у їх істо-
ричному розвитку [6, 3]. Вчений вітав уміння французь-
ких правознавців вдало поєднувати теорію з практикою,
а також поглиблене вивчення ними римського права,
покладеного в основу французького цивільного права.
Він наголосив на перевагах в організації навчально-
виховного процесу у Франції, порівняно з Російською
імперією: „Французький професор, читаючи на тиж-
день не більше трьох лекцій (щоденно тільки одну), однак
встигає (лекції тривають не менше години) викласти
докладний курс свого предмету, не напружуючи надмір-
но і не виснажуючи свої сили, як має нерідко робити
російський професор...” [6, 6].

Упродовж 1893 – 1894 рр. лектор англійської мови й
приват-доцент кафедри західноєвропейських літератур
Є. Анічков удосконалював свою освіту в Лондоні, а 1896 р.
вивчав у Західній Європі романо-германську філологію
[7, 2,34]. 1897 р. йому було надано закордонне відряджен-
ня, з метою студіювання мовознавства в німецьких уні-
верситетах та виконання магістерської дисертації з історії
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пастушої поезії у західноєвропейських літературах на
базі стародруків ХVІ – ХVІІ ст. і рукописних збірок серед-
ньовічної поезії з книгосховищ Великої Британії, Франції,
Італії [7, 182,204].

На 67 З’їзді німецьких природознавців і лікарів,
об’єднаному із загальним зібранням союзу німецьких
математиків, (16 – 21 вересня 1895, м. Любек) Універси-
тет Св. Володимира представляли ординарний профе-
сор кафедри спеціальної патології і терапії В. Покровсь-
кий та ординарний професор кафедри механіки Г. Сус-
лов, який презентував реферат „Ueber eine continuirliche
Gruppe von Darboux’-schen Rotationen” (“Суцільна група
обертань Дарбу”). Суслов передусім відзначив одно-
стайність, ініціативність і заповзятливість учасників
математичної секції з’їзду, які жваво обговорювали кож-
ну доповідь, не залишаючи без уваги навіть незначні
реферати, і жоден з присутніх не залишався осторонь
дискусій, що незмінно супроводжували кожен виступ.
Доповідачі приділяли значну увагу докладному аналізу
праць своїх попередників, навіть тих, що віддалено сто-
сувалися розглядуваної теми. Позитивний досвід німець-
ких учених Г. Суслов вважав вартим запозичення науко-
вими з’їздами Росії, де за його словами, значна частина
учасників нерідко залишалася пасивною і не брала
участі в обговореннях, а доповідачі часто обходили
увагою історію вивчення досліджуваних ними проблем,
перебільшуючи власний внесок у їх розробку [8, 15].

Відповідно до подання ординарного професора
кафедри фізики М. Шиллера, фізико-математичний
факультет у вересні 1895 р. ухвалив рішення щодо
необхідності дворічного закордонного відрядження
лаборанта при фізичному інституті Університету
Св. Володимира О. Косоногова [9, 2 – 3]. Задля приготу-
вання до професорського звання 1896 р. за кордон був
командирований помічник прозектора при кафедрі за-
гальної патології І. Савченко [10, 9]. Того ж року отри-
мали дозвіл на закордонне відрядження ординарний
професор кафедри всесвітньої історії М. Бубнов, лектор
італійської мови І. Гливенко, понадштатний лаборант
при кафедрі мінералогії Г. Радкевич, а приват-доцент
всесвітньої історії А. Ясинський вирушив за кордон з
метою вивчення наукової періодики Праги, Берна, Відня
та опрацювання джерельної бази майбутньої докторсь-
кої дисертації з історії чеського селянства за доби
Середньовіччя [11, 11,47]. Ординарний професор кафед-
ри акушерства і жіночих хвороб Г. Рейн взяв участь у
Міжнародному конгресі акушерів у Женеві.

1896 р. приват-доцент кафедри філософії Г. Челпа-
нов здобув закордонне відрядження задля ознайомлення
з постановкою викладання „теорії пізнання” в Німеччині
[11, 4,41]. 1897 р., уже перебуваючи на посаді в.о.
екстраординарного професора, він вирушив до Західної
Європи для вивчення творчого доробку І. Канта [12, 1 –
5]. Того ж року за кордон був командирований ординар-
ний професор кафедри всесвітньої історії І. Лучицький
для вивчення джерел департаментських архівів Франції
[11, 185,203]; в.о. екстраординарного професора кафед-
ри торговельного права В. Удінцев, який мав на меті
вивчення в західноєвропейських університетах методики
викладання торговельного права, новітніх тенденцій
розвитку досліджень у цій галузі, здійснення науково-
пошукової роботи в бібліотеках [13, 1 – 6]; приват-доцент
кафедри енциклопедії і історії філософії права
Є. Трубецькой [14, 7].

1898 р., з метою виконання біологічних досліджень,
на о. Ява були відряджені ординарний професор
кафедри ботаніки С. Навашин і понадштатний лаборант
при кафедрі зоології В. Караваєв [15, 1 – 5]. Того ж року
у дворічну закордонну подорож для підготовки до

професорського звання вирушили магістрант слов’янсь-
кої філології К. Радченко й приват-доцент кримінального
права і процесу М. Чубинський, а 1899 р. – приват-
доцент державного права М. Палієнко [16, 1 – 12] та
магістрант зі всесвітньої історії Є. Тарле [17, 26]. Крім
того, 1899 р. до Західної Європи був командирований
в.о. прозектора при кафедрі патологічної анатомії
В. Нєдєльський [18, 1 – 2зв.] та приват-доцент кафедри
нервових хвороб і психіатрії М. Лапинський [19, 1 – 6].

Згідно з інструкцією щодо закордонного відряджен-
ня приват-доцента політичної економії і статистики
В. Желєзнова (1899 – 1901), передбачалося вивчення ним
у західноєвропейських вищих навчальних закладах
методик викладання, у тому числі організації практичних
занять з політичної економії, статистики, фінансового
права та ознайомлення з діяльністю адміністративно-
статистичних закладів. Ученому передусім рекоменду-
валося відвідати лекції і практичні заняття в Берлінсько-
му університеті, а також на вибір – у Мюнхенському,
Тюбінгенському чи Віденському університетах. У
Парижі він мав прослухати лекції у Collège de France
(Коллеж де Франс), Faculté de droit (Факультеті права),
Ecole libre des sciences politiques (Вільній школі політич-
них наук), а в Лондоні – збирати матеріали для своєї
магістерської дисертації [20, 12 – 12зв.].

Улітку 1898 р. ординарний професор зоології
О. Коротнєв здійснив поїздку на о. Шпіцберген, де, разом
із консерватором університетського зоологічного му-
зею Ю. Семенкевичем, зібрав колекції місцевої флори і
фауни. Упродовж цієї подорожі київський професор
мав змогу особисто поспілкуватися з принцом Монако
Альбером І, який зробив вагомий внесок у дослідження
світового океану, заснував у Монако Океанографічний
музей (1910), вкладав значні кошти в розвиток приро-
дознавства. За посередництва німецького природо-
знавця К. Фогта, О. Коротнєв ще 1891 р. познайомився з
Альбером І й був прийнятий у його палаці. Тоді принц
справив на київського вченого враження людини з
сумною посмішкою й гамлетівською подобою, якій до-
велося багато пережити у своєму житті. Яхта Альбера І
„Princesse Alice” з’явилася у водах Шпіцбергена з метою
наукової експедиції, основні завдання якої полягали в
збиранні колекцій живих організмів морського дна й
вивченні течій. Принц запропонував О. Коротнєву взяти
участь у цих дослідженнях, пообіцявши надати в його
розпорядження весь зоологічний матеріал, отриманий
у результаті драгування на глибині 4 – 5 тис. метрів біля
північних берегів Шпіцбергена. Втім, київський учений
змушений був відмовитися від цієї привабливої
пропозиції, з огляду на необхідність бути присутнім на
Х з’їзді природознавців у Києві [21, 60].

Отже, у 90-х рр. ХІХ ст. вчені Університету Св. Воло-
димира під час своїх закордонних відряджень вивчали
культури зарубіжних народів, фонди бібліотек, музеїв,
архівів, брали участь у міжнародних наукових з’їздах і
конгресах, роботі науково-дослідних лабораторій, озна-
йомлювалися з новітніми науковими відкриттями й
викладацькими методиками, поширеними в провідних
науково-освітніх закладах Європи. На тлі індустріалізації,
загострення економічного, колоніального, військово-
політичного суперництва провідних держав світу, зарод-
ження процесів глобалізації й стрімкого науково-
технічного поступу міжнародна співпраця Київського
університету була невід’ємною складовою загально-
європейського культурного розвитку.
___________________
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Так склалося, що серед населення України тради-
ційно переважали жителі сільської місцевості, а селянст-
во було найбільшим прошарком суспільства. Вивченню
селянського питання присвятили свої роботи багато
науковців різних галузей: історики-аграрники, фолькло-
ристи, економісти, філологи, психологи тощо. Що ж до
сільських кустарних промислів, то їхнє розміщення та
класифікації висвітлювалися у багатьох роботах науков-
ців різних часів, хоча це питання і досі залишається відкри-
тим і потребує досконального, комплексного вивчення.

Серед найбільш вагомих доробків дослідників дора-
дянського періоду слід відзначити наступні. По-перше,
це робота Н. Пономарьова «Обзор кустарных промыс-
лов России» (Під редакцією Д. Тімірязєва) (СПб., 1902)
та «Россия. Полное географическое описание нашого
Отечества. Под редакцией В. Семенова» (СПб., 1899 –
1914), де наведено спроби систематизувати та районува-
ти кустарне виробництво загалом. Серед найбільш
повних довідкових видань виділяється «Справочный ука-
затель кустарных промыслов и кустарных мастеров»
(СПб., 1892 – 1902), в якому наведені статистичні дані
щодо стану та класифікації кустарних промислів та
кустарних виробництв. Серед сучасних російських
дослідників сільських кустарних промислів слід виділити

роботу Я. Володарського та Е. Істоміної «Сельские кус-
тарные промыслы Европейской России на рубеже ХІХ
– ХХ столетий», яка містить повну класифікацію сіль-
ських кустарних промислів європейської частини Росії
за видом обробки сировини та в якій визначено району-
вання промислів за географічним принципом з визна-
ченням центру промислу.

Сучасна українська історіографія проблеми предс-
тавлена роботами Л. Нізової, яка ретельно висвітлила
різні аспекти розвитку та формування сільських кустар-
них промислів на території України у різні періоди [2 –
4], а також А. Задорожнюка [5], В. Міщанина [6], В. Оля-
нич [7] та ін. Мета цієї наукової розвідки полягає у виз-
наченні місця сільських кустарних промислів у селянсь-
кому бутті та з’ясуванні значення останніх для бюджету
селянської родини.

Промисли – один з найдавніших видів занять люди-
ни, за допомогою яких вона змогла вистояти у протисто-
янні з природою. Що ж до визначення власне термінів
«кустар», «кустарний промисел», «кустарне виробниц-
тво», то слід зазначити, що на сьогодні єдиного визначен-
ня цих дефініцій не існує, оскільки немає загальноприй-
нятих критеріїв щодо їх оцінювання.

Стосовно терміну «сільський кустар», то, за визна-
ченням Л. Нізової, він з’явився у 1888 р. [2, 187]. Розвиток
та розповсюдження сільських кустарних промислів було
зумовлено реформою 1861 р., яка призвела до розвитку
нових виробничих відносин у суспільстві, коли земля
стала вигідним товаром, а селяни – заручниками влас-
ного зубожіння через її нестачу або навіть відсутність.
За визначенням В. Олянич, «кустарно-промислове
підприємництво сільського населення мало історичну
тенденцію та самобутні форми розвитку» [7, 222].

Натомість у дослідженні Я. Володарського й Е. Іс-
томіної відзначено, що «під кустарями малися на увазі
особи, які відповідали наступним трьом умовам: а) вони
мали виготовляти вироби не на конкретного замовника –
споживача, а на ринок; б) вони мали брати особисту участь
у самому процесі виготовлення виробів, в) вони мали
загалом належати до числа сільських жителів» [1, 4].

Кустарні промисли носили професійний характер
(коли селянин займався винятково промислом, нех-
туючи при цьому землеробством), або ж це був засіб
отримання додаткового прибутку до мізерного сімейно-
го бюджету. Враховуючи сезонність сільськогосподар-
ської діяльності (наявність певної кількості вільного від
рільництва часу у зимовий період), селяни мали змогу
займатися кустарними промислами без негативного
впливу на землеробство.

За статистичними даними, у 20-х рр. ХХ ст. «частина
прибутку від землеробства становила 92%, а від
промислів – 3,5% серед чистого прибутку господарств
з наділом від 15 і більше десятин, то з двома десятинами
– 52,9% від сільського господарства і 26,6% – від
кустарно-промислового підприємництва» [7, 221].

Серед найдавніших промислів слід виділити ті,
заняття якими не вимагало від селянина, який і без того
перебував на межі зубожіння і боровся усіма можливи-
ми способами зі злиднями, значних капіталовкладень, а
то й зовсім обходитися без таких, використовуючи при-
родну сировину та багатства краю (наприклад, беручи
глину з суспільних глинищ на межі або за межами селищ,
вирощуючи овець, льон або коноплі як сировину для
прядіння та подальшої обробки тощо).

Чинником, що сприяв поширенню кустарних
промислів серед сільського населення була гостра
потреба у засобах виробництва, життєво необхідних для
занять сільським господарством. Серед найпоширені-
ших кустарних промислів, що мали популярність серед
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українського селянства, слід виділити наступні: ткацтво
(як для задоволення хатніх потреб, так і на продаж), кили-
марство, гончарство, ковальство, лозоплетіння, виготов-
лення виробів з соломи, стельмаство, бондарство тощо.
Їхній розвиток та поширення визначалися, як правило,
наявністю сировини для обробітку та попитом у кожній
конкретній місцевості.

Єдиної класифікації сільських кустарних промислів
не існує. Кустарні промисли традиційно поділяються за
видом сировини, що обробляється. Найбільш прийнят-
ною та поширеною, на наш погляд, є наступна класифікація:
- з обробітку деревини (теслярний, бондарний, пря-

дильний);
- з обробітку волокна (ткацький, вовняний, килимар-

ний, вишивальний);
- з обробки шкіри (шкіряний, шорний, шаповальний);
- з обробітку металів (ковальський, слюсарний);
- з обробки мінералів (гончарний, цегельний);
- з обробітку рогу та кісток (гребінникарський, ґудзи-

ковий);
- змішані (іконописний, іграшковий, кравецький, взут-

тєвий, свічний).
Кустарними промислами займалася більшість сіль-

ського населення. Цей вид сільського підприємництва
носив індивідуальний характер або ж був сімейним
бізнесом. Зокрема В. Олянич зазначає, що «кустарно-
реміснича промисловість залишалася економічним
укладом приватного дрібнотоварного виробництва» [7,
222]. До роботи залучалися майже всі члени родини,
включаючи жінок та дітей. Зрідка у таких формах «ма-
лого бізнесу» спостерігалося використання найманої
праці, але це, здебільшого, було притаманне міцним осо-
бистим господарствам, які були провідними у своїй га-
лузі та розташовувалися переважно у центрах промис-
лів. За даними архівів, до революції 9,4% вартості всієї
промислової продукції України вироблялося сільськи-
ми кустарними промислами. У 1920-х рр., за різними пі-
драхунками, сільськими кустарними промислами зай-
малися від 6 – до майже 20% населення України [2, 191].

Необхідно зазначити, що за своєю природою сіль-
ське кустарне виробництво було примітивним, з обме-
женим використанням техніки або ж інших засобів виро-
бництва. Це виробництво було засноване, як правило,
на важкій довготривалій ручній праці, з використанням
примітивного інвентарю. Низька продуктивність праці
через відсутність належного устаткування, нестача (або
відсутність) оборотних коштів, кабальна залежність від
скупників, перекупників та лихварів призводила до збі-
льшення тривалості робочого дня. Малограмотність та
безгрошів’я селянства, незнання елементарних законів
ринку, відсутність спланованості та організованості
збуту продукції призводили до переповнення ринку і,
як наслідок, до знецінення вироблених кустарем товарів.

Позитивним моментом, що полегшував життя сіль-
ського кустаря, було те, що він жив за рахунок власного
господарства, не витрачаючи кошти на купівлю продук-
тів харчування. Сільський кустар працював у власній
господі, не сплачуючи за оренду виробничого приміще-
ння. Він також мав певну господарську базу для вирощу-
вання сировини та виготовлення виробів з вовни, льону,
конопель, соломи, лози тощо.

Отже, зважаючи на зазначене вище, ми можемо
дійти висновку, що заняття кустарними промислами
(приватним дрібнотоварним виробництвом) слугувало
селянинові додатковим або навіть альтернативним дже-
релом існування, поряд із традиційними сільськогоспо-
дарськими заняттями (рільництво, рослинництво,
тваринництво), внаслідок малоземелля.
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Питання освіти нації було і є завжди основним, ос-
кільки від того, якою за якістю і становищем вона буде,
залежатиме національна свідомість майбутнього поко-
ління. За всіх окупаційних режимів українські націона-
льно-патріотичні сили тісно співпрацювали із Греко-
католицькою церквою (ГКЦ). Не став винятком і час
перебування Східної Галичини у складі Другої Речі
Посполитої. Дослідження освітньої політики ГКЦ у між-
воєнний період має цінне наукове значення, оскільки
дає змогу розкрити один з важливих напрямів діяльності
церкви. Метою статті є аналіз ролі ГКЦ у збереженні
української мови та освіти періоду Другої Речі Посполи-
тої. Об’єктом дослідження виступають культурно-
освітні заходи ГКЦ в міжвоєнний період. Предметом –
діяльність ГКЦ щодо захисту шкільної освіти для
українців.

Запропонована проблема поки не набула предмет-
ного наукового аналізу. Її висвітлення обмежене низкою
статей науково-популярного та публіцистичного змісту
в періодичних виданнях міжвоєнного періоду. Зокрема
Г. Герасимович досліджував українські школи під поль-
ською владою[1; 2], Л.Ясінчук – фінансові проблеми
товариства Рідна школа [3]. Польські дослідники Е.Коко
[4] та А. Хойновскі [5] розглядали шкільну політику
польської влади та окремих польських партій щодо ук-
раїнців у міжвоєнний період. Серед сучасних дослід-
ників слід назвати праці І. Зуляка [6], Г. Білавич, Б. Савчук
[7], та В. Перевезія [8], які досліджували діяльність україн-
ських культурно-просвітніх товариств, але освітня полі-
тика ГКЦ не була предметом їхньої наукової роботи.

Враховуючи чітко виражену антиукраїнську полі-
тику польської влади, ГКЦ змушена була вести активну
освітню діяльність на захист українського шкільництва.
Уже з перших днів окупації розпочалося гоніння на ук-
раїнську освіту: ліквідовувались українські школи, за-
кривались українські кафедри Львівського університету,
який переведено на польську мову викладання та перей-
менованого на університет ім. Яна Казимира, система-
тично чинилися перешкоди молоді, яка прагнула здо-
бути вищу освіту. Розпочалося масове переселення не-
благонадійних учителів-українців у центральні та західні
райони Польщі. 14 серпня 1919 р. ректорат Львівського
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університету видав наказ, згідно з яким, на навчання
приймалися лише громадяни держави, які пройшли
військову службу в польській армії. Цей наказ у перші
післявоєнні роки повністю позбавляв можливості укра-
їнців навчатися в університеті. На противагу наказу, із
жовтня 1919 р. у Львові почала діяти мережа нелегаль-
ної освіти, а в липні 1921 р. створено таємний Українсь-
кий університет, який проіснував до 1925 р. [4, 104].

Польська держава не приховувала ні засобів, ні
кінцевої мети асимілювати українців. Як писав з цього
приводу польський часопис, у кожній українській
громаді «учителя-поляка жде апостольська місія, він же
повинен стати місіонером, пропагатором польської
думки на східних окраїнах» [2, 4]. Польська адміністрація
користувалась пасивністю і навіть розгубленістю україн-
ської громадськості (особливо в перші місяці після того,
як міжнародно-правові угоди легітимували суверенітет
Польщі над Східною Галичиною), нав’язуючи власні
підходи у вирішені освітніх питань. Лише упродовж 1923
– 1924 рр. українських шкіл зменшилося на 1300, а
півмільйона українських дітей вимушені були навчатися
в польських школах [1, 5].

Полонізована школа мала стати інструментом дена-
ціоналізації, підриву здатності українців до самоідентифі-
кації, організованих форм громадської діяльності та полі-
тичного життя. Однак ці розрахунки виявилися марни-
ми. Серед інституцій, які взяли на себе складне завдання
координації зусиль у справі налагодження національної
освіти, було Українське педагогічне товариство (УПТ)
та ГКЦ. Зокрема, під покровительством УПТ в 1922/
23 н. р. функціонували вже 27 народних шкіл (126 класів),
10 гімназій, 9 гімназійних курсів, а також низка різних
навчальних установ, у яких отримували знання близько
десяти тис. дітей [1,10]. Педагогічне товариство тісно
співпрацювало із греко-католицьким духовенством, яке
часто виступало ініціатором просвітницьких акцій,
організатором місцевих організацій «Просвіти» та
«Рідної школи». Зокрема, наприкінці грудня 1923 р.
відбувся загальний з’їзд УПТ за участю священників із
різних куточків Галичини. Під час дискусії о. Ю. Дзе-
рович порушив питання про збільшення жертовності
духовенства у той спосіб, щоб переводити збірки серед
священників на освітянські потреби через деканати. Його
підтримали о. Юрик та о. Гуньовський. Під час обрання
головної управи УПТ від греко-католицького духовен-
ства до її складу ввійшов отець-прелат Л. Куницький [9].

 Консолідованість дій ГКЦ, українських громадських
об’єднань та політичних партій на захист української
мови та освіти змусило уряд шукати компромісне ріше-
ння. Зокрема, 31 липня 1924 р. було ухвалено новий
шкільний закон, згідно з яким, в якості основного типу
початкового освітнього закладу ставала двомовна шко-
ла. Документ передбачав, що окремі навчальні установи
мають засновуватися там, де налічується 40 дітей
шкільного віку, які представляють національні чи релігій-
ні меншини [10, 22]. Закон зумовив гостру критику ук-
раїнської громадськості. Не стояла осторонь і ГКЦ, про
що свідчить звернення Львівської шкільної кураторії від
9 березня 1925 р. до митрополичого ординаріату з ви-
могою не втручатися у справи шкільної акції, оскільки
«агітація священиків нерідко приводить до ненависті
супроти польської державності» [11, 26]. 25 квітня 1925 р.
митрополичий ординаріат дав відповідь шкільній кура-
торії, наголошуючи, що «духовенство, яке стоїть насто-
рожі всякого справедливого закону, вважає себе покли-
каним заохотити своїх вірних користати з добродійства
закону» [12, 2]. А стосовно самого закону, то в листі
зокрема відзначалося, що він «не є згідний ані з духом
міжнародного договору про права національних мен-

шостей, ані з арт.109 і 110 польської Конституції, бо поль-
ські горожани непольської народності не є на полі шкіль-
ництва рівноуправнені» [12, 3].

Протиставленням політиці полонізації в шкільництві
була діяльність «Просвіти» та «Рідної школи». Особлива
роль відводилася ГКЦ, священики якої часто були єди-
ною авторитетною силою для громади, здатною взяти
на себе розв’язання складних, а часом делікатних зав-
дань. Тому практично жоден захід «Просвіти», «Рідної
школи» та інших громадських об’єднань, приурочений
шкільництву чи виховній роботі з дітьми, не обходився
без участі священиків. У повітових центрах Східної Гали-
чини щороку проводилися свята «Просвіти», «Рідної
школи» та інших товариств, які не обходилися без свя-
щеників. Як правило, вони розпочиналися із богослу-
жіння та благословення.

ГКЦ використала право на викладання основ релігії
в українських школах. При деканатах та єпархіальних
консисторіях були відповідальні особи (часто самі дека-
ни), які слідкували не лише за процесом катехізації в школах,
а й загалом за навчально-виховним процесом. Крім того,
чимало священиків були ініціаторами та меценатами для
здібних дітей, виплачуючи їм стипендії чи утримуючи їх
під час проживання у шкільних «бурсах».

Значну роботу проводили священики спільно із
членами українських культурно-просвітницьких това-
риств щодо питання ліквідації неписьменності серед доро-
слого українського населення. Так, 24 листопада 1937 р. у
централі товариства «Просвіта» відбулась нарада пред-
ставників усіх українських установ і редакцій у справі
ліквідації неписьменності серед українців. Учасники
наради ухвалили рішення створити при кожній філії
«Просвіти» та при її хатах-читальнях комісію з представ-
ників усіх установ повітового рівня та деканатів Греко-
католицької церкви. У Перемишльській єпархії при
кожній такій комісії діяла секція із представників від міс-
цевих громад та місцевого пароха. Священики можуть
працювати з неписемними в церкві, подібно до того, як
здійснюється катехізація [13, 668]. Всі єпископські орди-
наріати ГКЦ отримали від Головного Відділу «Просвіти»
листи з поясненнями і запрошенням до співпраці. У
документі, зокрема, зазначалося, що «Просвіта» «прохає
Всесвітліший Ординаріят видати відповідний заклик до
українського греко-католицького Духовенства в цілій
Єпархії, щоб воно своїм авторитетом і впливом заохо-
тило народ до ліквідації неписьменності» [13, 669].

Християнське віровчення стало одним зі світогляд-
них стрижнів навчально-виховного процесу в навчаль-
них установах, якими опікувалися українські громадські
об’єднання. Цю лінію послідовно проводили владики
ГКЦ, а митрополит А. Шептицький вважав, що навчати
українських дітей рідною мовою мають вчителі-українці
греко-католицького віросповідання. Втілення у життя
концепції «Християнської школи для української моло-
ді», сформульованої митрополитом, здійснювалося
шляхом катехізації [14, 14 – 15].

Навчання релігії мали здійснювати священики
конфесій, представники якої відвідували певний
навчальний заклад. Катехити отримували посвідку з
єпископського ординаріату про наявність кваліфікації
для проведення таких занять, на підставі якої Шкільна
Кураторія ухвалювала своє рішення (позитивне чи
негативне) щодо призначення на посаду [15, 107]. На
катихізацію в початкових і середніх школах відводилося
2 години на тиждень, які включалися в шкільний
навчальний план. При цьому, уроки релігії одночасно
велися для дітей греко-католицького, римо-католицького
та іудейського віросповідань, призначені своїми церков-
ними урядами [16, 158].
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Оскільки школи були не в кожному селі, катехитам
доводилося доїжджати, що також створювало певні труд-
нощі. Там, де влада, громада і священик доходили згоди,
проблем з навчанням основ релігії не виникало. Однак
були й школи, в яких були труднощі з уроками релігії.
Так, у листі Перемиської єпархії до парафіяльного духо-
венства Ліського повіту повідомлялося, що на її засіданні
17 жовтня 1932 р. нарешті вдалося врегулювати деякі
питання та дійти порозуміння в справах катехізації греко-
католицького обряду в школах повіту. Діти мали вітатися
зі священиком, учителем у школі та за її межами тільки
рідною мовою: «Слава Ісусу Христу» чи «Христос Во-
скрес». Ординарія звертала увагу всіх катехитів (і част-
ково оплачуваних, і «систематизованих») на необхідність
виконувати розпорядження шкільних властей щодо
складання планів лекційних курсів на цілий рік задля їх
узгодження з загальними шкільними планами [15, 112].

У інформації Перемишльської єпархії повідомля-
лося, що в поточному 1933 н. р. кураторія Львівського
шкільного округу виділила на весь Ліський повіт тільки
360 платних годин на вивчення всіх релігій, у тому числі
іудаїзму – 14 год. Греко-католицького та римо-католи-
цького обряду – 346 год. Всі ці години розподілено між
усіма 76 школами повіту і тільки ця кількість входить до
офіційного розподілу годин на підставі організаційного
ступеня школи: в однокласних – 2 год., двокласних – 4 і
т.д. Перемиський єпископ Й. Коциловський просив
катехитів укладати платні години таким чином, щоб, не
перешкоджаючи викладанню інших предметів, продов-
жувати вивчення релігії понад офіційно запланований
час. Крім того, священикам нагадували про відпові-
дальне ставлення до своїх обов’язків. Деканів зобов’язу-
вали ознайомити зі змістом обіжника всіх парафіяльних
священиків на найближчому соборчику, а також наді-
слати точні дані про кількість платних годин для подаль-
ших зусиль єпископського ординаріату щодо їх збіль-
шення [15, 123 – 124].

Крім участі в навчально-виховному процесі, у
державних школах кліром ГКЦ було зроблено й чимало
для організації власних навчально-виховних закладів
різних типів (гімназій, ремісничих шкіл, захоронок,
притулків) для української молоді. Окремі монаші чини
ГКЦ створювали при монастирях дошкільні та початкові
навчальні заклади. Як зазначалося у статуті дитячих
притулків сестер-служебниць, «у захоронках і сиротин-
цях мають сестри вчити дітей молитов, катихизму,
біблійної історії, рахування, дівочих забав, віршиків,
пісень, згідно з виробленою системою, а де це є мож-
ливе, то також читання і писання. Крім того, нехай учать
їх виконувати такі роботи, що відповідні для дитячого
віку» [17, 342].

Особливо високими показниками у системі україн-
ської освіти Галичини міжвоєнного періоду відзнача-
лися, створені черницями ЧСВВ, навчальні заклади для
дівчат – гімназії, інститути, ліцеї, фахові школи [18, 2].
Гімназії загальноосвітнього типу ними були створені у
Львові, Станіславі, Яворові, Перемишлі. Це мало велике
значення для української жіночої освіти, оскільки
державних українських жіночих шкіл у Галичині не було
зовсім. Напередодні Другої світової війни, завдяки спів-
праці монастирів сестер-василіянок з «Рідною шко-
лою», у Східній Галичині також діяли кооперативний лі-
цей із трирічним терміном навчання, дві купецькі гім-
назії (чотири роки навчання), кравецька гімназія (чоти-
ри роки навчання), три торговельно-кооперативних
курсів (один рік навчання) [19,78]. Важливу роль у
здійснені освітньої політики ГКЦ відігравали Греко-
католицька Богословська академія у Львові та духовні
семінарії у Станіславі, Перемишлі та Львові.

Таким чином, ГКЦ у міжвоєнній Польщі надавала
важливого значення розвитку українського шкіль-
ництва, а також фахових і вищих шкіл. У вирішенні цієї
проблеми ГКЦ тісно співпрацювала із «Просвітою» та
«Рідною школою», стояла на заваді реалізації польським
урядом політики полонізації українців.
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ÑÓÑÏ²ËÜÍÎ-ÏÎË²ÒÈ×Í² ÏÐÎÖÅÑÈ
Â ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÌÓ ÑÅË² ÏÅÐ²ÎÄÓ ÍÅÏÓ

Сьогодні актуальними є дослідження організації
місцевої влади на різних етапах, зокрема в період непу,
коли відбувалося становлення радянської системи
органів влади. Радянська історична наука нав’язувала
думку про загальну підтримку населенням процесу
побудови більшовицької держави [1]. Серед сучасних
науковців, які досліджують суспільно-політичні процеси
в українському селі 1920-х рр., слід виокремити праці
В. Греченка [2], Г. Капустян [3], В. Лазуренка [4] та ін.
Метою статті є аналіз еволюції політичних поглядів
селянства від абсентеїзму до зародження ідеї консолідації
навколо власної організації.

Неп не тільки містив у собі комплекс визначених
економічних заходів, покликаних стабілізувати внутріш-
нє становище в країні, він торкнувся і політичної сфери.
Протягом першої половини 1920-х рр. на виборах спосте-
рігався стійкий абсентеїзм. Явка на вибори в різних
місцевостях коливалася від 25% до 60%. Відмова грома-
дян від участі у виборах представницьких органів влади,
вияв соціально-політичної апатії мали декілька мотивів.
Найбільш розповсюдженою причиною був низький рі-
вень політичної активності громадян. Крім цього, непри-
язнь людей до кандидатур, неприйняття конкретних рі-
шень інститутів влади, економічних реформ, суспільно-
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політичних заходів тощо. Наприклад, середньостатис-
тичний показник по Черкаському району в 1925 р.
становив всього 25%, а після широкої агітації про
перевибори виріс лише на 5 – 15% [5, 27].

Головний теоретик непу – М. Бухарін зокрема про-
понував проводити і нову соціальну політику, особливо
на селі, де «місцеві ради є лабораторією, в якій ми пере-
травлюємо селян, викорінюємо їх індивідуалістичну
психологію, ведемо їх за собою, привчаємо до співпраці
з нами, виховуємо їх та ведемо… соціалістичним шля-
хом». Він радо зустрів партійну кампанію «оживлення
рад» в 1924 – 1925 рр., оскільки вважав, що місцеві ради
фактично вимерли в період воєнного режиму партії, а
пробуджене селянство повинне мати виборчі та функ-
ціонуючі органи влади, які б задовольняли їх потреби та
керували ними. Більше того, Бухарін закликав не
застосовувати «адміністративний тиск» партії під час
виборів, адже краще мати в раді одного більшовика,
якого добровільно обрало населення, ніж десяток фік-
тивно обраних, які не користуються авторитетом серед
місцевих жителів [6, 243].

Вибори, до участі в яких допускалася переважна
частина населення, допомогли більшовикам легітимізу-
вати свою владу. Проте, на відміну від Бухаріна, біль-
шість його однопартійців вважали за необхідне взяти
під свій контроль процес виборів. Згодом виборча кам-
панія стала імітацією демократії: вибори були нерів-
ними, багатоступеневими, з відкритим голосуванням,
а кандидати, висунуті більшовиками, завжди одержу-
вали більшість голосів, адже вони розробили процеду-
ри, які дозволяли штучно підбирати персональний склад
радянських органів за всіма параметрами: класовим
походженням, партійною належністю, демографічними
ознаками тощо. Цим процесом керував компартійний
апарат за безпосередньої підтримки органів ДПУ. Тому
вибори до місцевих рад, насамперед сільських, були
формальною основою для формування більшовицької
влади. З метою недопущення небажаного результату,
більшовики з травня 1920 р. ввели такі виборчі норми,
згідно з якими, селянське представництво було меншим
за робітниче в 5, а за червоноармійське – в 50 разів.

Взяття з початком непу курсу на «революційну закон-
ність», зумовило під час організації виборчого процесу
перенесення основної уваги компартійних органів на
легальні методи боротьби за ради. Тому з 1924 р. був
розширений список осіб, яких позбавляли виборчого
права, що зазначалось у постанові ВУЦВК та РНК УСРР
від 10 вересня 1924 р. [7, 9]. Наприклад, аналіз матеріалів
перевиборів у Мокрокалигірському районі дозволяє
зробити висновок, що в цей час основною причиною
позбавлення виборчих прав стала релігія, адже більшість
позбавленців – це церковні особи та їх сім’ї [8, 43].

У доповідях ДПУ центральним партійним організа-
ціям з місць йшлося про бажання заможників впливати
на політичне життя села. Типовими були повідомлення
про спроби обійти «радянську організацію» та хитрощі
з боку «куркулів» на місцевих голосуваннях, наприклад:
«1. На деяких перевиборних зібраннях фігурували два
списки, були випадки і більше; 2. В одному селі
куркульський список мав такий вигляд: почесний голова
Крупська Н. К., далі члени Райвиконкому, а потім йдуть
куркулі…; 3. В деяких селах після довготривалих переви-
борчих зібрань, не досягали згоди, зібрання переноси-
лося, мобілізувалися наші найкращі сили, і на повторних
зібраннях все ж проскакували куркулі…» [9, 20]. Так, за
період 1924 – 1927 рр. заможні селяни брали активну
участь у виборчих процесах на селі, при чому, незва-
жаючи на протидію місцевої влади, вони були включенні
до складу багатьох рад.

У 1926 р., після ліквідації усіх партій та встановлення
монопартійної системи, більшовики оголосили про
проведення «першої широкої та відкритої» виборчої
кампанії, чому передувала значна політична, ідеологіч-
на та організаційна робота. Рішення про перевибори
було прийнято ЦК КП(б)У у грудні 1925 р. У постанові
вказувалося, що «перевибори повинні зробити практич-
не завоювання партією та Радянською владою середняка
як центральної фігури землеробства, організацію навко-
ло партії всієї бідноти, створення спілки пролетаріату і
бідноти з середнім селянством для протиставлення зрос-
танню куркульської активності на селі». Звичайно, від-
критість виборчої кампанії була умовною, більшовики
пішли на перевибори лише тоді, коли стали впевненими
у своїй силі, можливостях маніпулювати селянством.

Підсумки виборів було розглянуто на Пленумі ЦК
КП(б)У у березні – квітні 1926 р. Пленум констатував,
що «наші сільські Ради… вже зараз починають перетво-
рюватись у дійсні організації, які об’єднують навколо
себе основні маси селянства під керівництвом партії і
робітничого класу». Таким чином, у 1926 р. більшовики
визнали, що Ради до цього не вважалися їх реальними
органами влади. Розуміли це і селяни: «Хіба так оби-
рають, як ми обираємо. Кого комуністи хочуть, того і
обираємо, вони лише для того допускають у ради деяких
із нас, щоб не було відкритого протесту» [10, 39 – 40].

Свавілля місцевої влади, особливо в період загост-
рення економічної ситуації в 1927 – 1928 рр., часто ста-
вало каталізатором до активної протидії з боку населен-
ня. Наприклад, голова Корсунської контори райспілки
товариш Шиян на загальних зборах селян залякував
людей: «Якщо хлібозаготівлі за планом не буде виконано,
то доведеться вживати культурніші методи, а такі є:
пушки, кулемети та орудійний вогонь, а проти тих, хто
не буде здавати хліба, виставляємо 3-х дюймові пушки»
[11, 61]. На Харківщині селяни заявляли, що у сільрадах
було багато лідерів з «великою горлянкою» без совісті,
які не вміли «навіть свиням дати їсти». У інших регіонах
України відзначалося, що вибори до сільрад перетвори-
лися на обрання до них «п’яниць, злодіїв, хабарників,
босяків, повій». Природною реакцією стало невдоволе-
ння та критика не лише щодо хлібозаготівельного плану,
місцевої влади, а й щодо радянського державного
устрою та більшовицької партії.

Відчай селян, незадоволення політикою радянського
керівництва, обурення методами хлібозаготівельних
компаній остаточно переконало навіть прихильників
комуністів у ворожості влади щодо села. Частіше лунали
заклики до об’єднання задля боротьби з кривдниками,
яких народ змальовує не інакше, як «чортів» [12, 60].
Вичерпну характеристику становища населення цього
періоду подає лист тогочасного селянина: «Кошмар, а
не життя, треба пожити і подивитися, як народ прини-
зили, зробили безликим, немає ні свободи особистості,
ініціативи…Позбав, Господи від ярма комунізму. Адже
10 років минуло, ах, пора вже покінчити з заразою
комунізму… два покоління вважати мертвими, вони
заражені … комунізмом» [13, 37].

Таким чином, суспільно-політична ситуація в ук-
раїнському селі протягом 1920-х рр. була неоднознач-
ною, що виявлялося у одночасному співіснуванні
протилежних процесів: з одного боку, абсентеїзм, ігно-
рування виборів, з іншого – намагання вплинути на
формування органів самоврядування. Розчарування в
останньому призвело до утвердження у свідомості
селян ідеї створення власних громадських організацій,
проте це питання потребує окремого дослідження.
___________________
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Перемога більшовиків та утвердження більшовиць-
кої ідеології з 1917 р. стали часом суворих випробувань
для усіх релігійних конфесій і їх громад. Це було зу-
мовлено апріорним запереченням сумісності соціа-
лізму і релігії, позаяк остання асоціювалася у свідомості
більшовиків з альтернативними політичними і духов-
ними цінностями. Законодавство і практична діяльність
більшовицької влади були спрямовані не тільки на
відокремлення церкви від держави, але й на повне її
знищення. Питання теорії і практики богоборчої політи-
ки радянської держави у 1920 – 30-х рр. знайшли своє
висвітлення у працях багатьох українських істориків і
релігієзнавців останніх років та в матеріалах наукових
конференцій, що стали традиційними (Київ, Львів,
Полтава, Івано-Франківськ).

Предметом нашого дослідження у цій статті є
з’ясування механізмів ліквідації православних монасти-
рів засобами більшовицьких адміністративних органів
НКВС і спецслужб. Автор бачить завдання у виявленні
та аналізі архівних документів, які дозволяють розкрити
деякі аспекти інструментарію боротьби з православни-
ми монастирями засобами адміністрування, внутріш-
нього розкладу, відпрацювання спецоперацій органів ДПУ.

Законодавча база, що забезпечувала навальний нас-
туп на релігійні православні інституції, гарантувала все-
дозволеність і безапеляційність вчинених дій та не перед-
бачала суворих заходів до виконавців лівацьких методів
нищення монастирів. Український уряд дублював
російські декрети, циркуляри, інструкції (тільки у 1918 –
1924 рр. їх було видано більше 120), що регламентували
діяльність церкви. Основою державної політики в галузі
релігії став Декрет Тимчасового робітничо-селянського
уряду УСРР від 18 січня 1919 р. Порядок втілення в життя
положень цього декрету регулювався різноманітними
нормативними актами, яких в УСРР за перші шість років
радянської влади було видано 75.

Місцева влада в губерніях, повітах і волостях негай-
но розпочала виконувати розпорядження центру. Так,
у наказі № 276 Чернігівського губвиконкому на виконан-
ня Декрету йшлося про націоналізацію всього церковно-
го майна, оголошення народною власністю храмів,
монастирів, кірх, костьолів, синагог та інших молитовних
будинків, негайне складання описів церковного майна,
яке має точно відповідати старим інвентарним книгам.
За порушення останньої вимоги священики «будуть
віддані під суд Ревтрибуналу» [1, 18]. Циркуляри НКВС

безпосередньо роз’яснювали місцевим органам влади
практичні завдання, що стосувалися монастирів. У
циркулярі адмінвідділу НКВС Харківському губернсь-
кому відділу юстиції та земельному відділу на підставі
Декрету УСРР «Про передання майна монастирських
та інших церковних установ у відання народного коміса-
ріату соціального забезпечення» від 17 травня 1919 р.
наголошувалося, що всі колишні церковні і монастирські
землі переходять без викупу в користування «всього
трудового народу». Визначалося й безкомпромісне
ставлення до священнослужителів: «Ченці, священики,
диякони, псаломщики, ксьондзи та живуть на нетрудові
доходи, харчуються на засоби, добуті експлуатацією за-
бобонів, є суспільними паразитами. Як нетрудящі поз-
бавлені виборчих прав (активного і пасивного) при ви-
борах до Рад (п. «Г» ст. 21 Конституції УСРР від 10-14 бе-
резня 1919 р.)». Вони також позбавлялися права обира-
тися членами комнезамів, а користуватися землею на
території України могли тільки за умови зречення цер-
ковного сану або чернецтва [2, 1].

Категоричність циркулярних документів на практиці
доповнювалася їх брутальною реалізацією радянськими
працівниками губернських (з 1923 р. – окружних) ліквіда-
ційних комісій. До їх складу в обов’язковому порядку
входили співробітники відділів ДПУ, прокурор, началь-
ник адміністративного відділу НКВС. У протоколі засіда-
ння Чернігівського окрліквідкому за вересень 1923 р.
зазначалося (подаємо мовою оригіналу): «Весь состав
окрликвидкома – законченные атеисты, умеющие доста-
точно осознать всю ложность и ненужность религиоз-
ного невежества. Отсюда истекает и их отношение к ра-
боте по отделению церкви от государства, проводимой
окрликвидкомом спокойно и сознательно, с неуклонной
тенденцией к её полному искоренению» [3, 19]. Рішуча
антирелігійна риторика державних документів усвідом-
лювалася виконавцями як сигнал до дії. Документи
рясніють повідомленнями про беззаконня і пограбуван-
ня монастирів та церков червоноармійцями, міліцією,
чекістами, активістами сільрад і комнезамів. Зокрема,
жителі сіл Аксютівки і Яковлівки Харківського повіту
зверталися в Безлюдівський волосний комітет у квітні
1919 р., з метою захистити черниць Хорошівського Воз-
несенського жіночого монастиря: «…чтобы отряды
Красной армии не делали насилия и поругательства над
православной верой». Волосний комітет намагався
з’ясувати, скільки забрано борошна, зерна, іншого
майна міліціонерами, їх імена і прізвища, та забороняє
втручатися військовим частинам і будь-яким організа-
ціям «без відома і дозволу волосного виконкому» в
справи монастиря та не відчужувати монастирські при-
міщення для розквартирування червоноармійців [4, 1 –
4]. Не кращим було становище Святогірської Успенської
пустині. У звіті про її становище вказувалося: «На 1921
рік Святогірська пустинь залишається без засобів до
існування і перебуває на грані найтяжчого голоду, так
як всі матеріальні засоби розграбовані, розкрадені і
владою забрані. Братія обителі голодує» [5, 21 – 21зв.].

Приводом до масового закриття монастирів в
Україні став голод 1921 – 1923 рр. Священнослужителі і
чернецтво звинувачувалися у приховуванні церковних
цінностей, що давало підстави владі публічно звинувачу-
вати їх в антирадянській діяльності та притягувати до
кримінальної відповідальності. Наприклад, Ізюмська
повітова комісія з вилучення церковних цінностей пере-
дала до суду ревтрибуналу п’ятьох черниць Стрельчан-
ського монастиря за приховування цінностей, вилучив-
ши при цьому 83 пуди 39 фунтів 94 золотники срібла та
пів фунта коштовного каміння [6, 28].
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Кампанія набула нового імпульсу після проведення
у Москві в серпні 1922 р. І Всеросійського з’їзду Живої
церкви, який ухвалив постанову про негайне закриття
усіх міських монастирів «как очагов мракобесия, празд-
ной жизни, общественного паразитизма, политической
и церковной контрреволюции, тунеядства и эксплуата-
ции религиозных суеверий» [7, 9]. Адмінвідділ НКВС
спеціальним листом пропонував Харківському губерн-
ському адмінвідділу негайно підготувати подання губви-
конкому про закриття чоловічих і жіночих монастирів
столиці радянської України. Більш ніж достатньою під-
ставою для цього вважалася «вимога прогресивного
духовенства і вірян, що об’єдналися навколо Живої
церкви», – наголошував І. Сухоплюєв. Відповідно до
розпорядження НКВС від 14 листопада 1923 р. за № 81/
5603 і постанови адмінвідділу від 31 жовтня за № 79, всі
монастирі переставали діяти. Ченців і черниць відправ-
ляли за місцем проживання.

Найбільшого розголосу в Харкові набуло закриття
Покровського монастиря. Ченцям анулювали старі пас-
порти і видавали тимчасові довідки, щоб змусити їх обо-
в’язково з’являтися в міліцію не менше двох разів на рік,
з метою обміну документів. Така акція давала можли-
вість тримати підозріле чернецтво на обліку, контролю-
вати їх спосіб життя і заняття. Опис церковно-монастир-
ського інвентаря і майна становив 12 аркушів і складався
з 114 найменувань, серед них килими, стільці, крісла,
столи, книги, одяг тощо. Прикметно, що відразу в адмін-
відділ надійшло кілька клопотань, які засвідчують далеко
не аскетичні смаки більшовиків. Так, Основ’янський
райпартком просив видати йому з монастирських меблів
дві дюжини стільців, 5 диванів, 3 столи, 2 великих килими,
2 килимові доріжки, 3 м’яких крісла, 6 м’яких табуретів, 2
шафи для книг та 2 шафи для одягу. А відділ освіти просив
для Харківського оперного театру ризи, стихарі, камілавки
та інший ритуальний одяг для костюмерної [8, 2,13,24,32,38].

Забороняючи діяльність монастирів, держава від-
разу брала під контроль їхнє майно та господарство. На
базі останнього намагалися створити комуни, радгоспи,
трудові артілі. Згідно циркуляру ліквідаційної комісії
«Про монастирські та інші трудові артілі» від 27 вересня
1921 р., передбачалося передати монастирські господар-
ства у відання наркомзему, а контроль на місцях покласти
на земельні відділи. Документ суворо регламентував
внутрішній розпорядок і структуру артілі, вводив велику
кількість обмежень, насамперед для колишнього чер-
нецтва, що залишалося працювати в новостворених тру-
дових артілях. Зокрема наголошувалося, що вони мали
діяти на основі статуту; артілі, які складалися «з старих
служителів культу», вважалися незаконними, фіктивни-
ми і не повинні були реєструватися; до членів трудової
артілі могли належати тільки послушники і монастирські
робітники як «трудовий елемент» і, навпаки, такого
права позбавлялися «ченці, священики, псаломщики та
інші офіційні служителі культу» як експлуататори. Чле-
нам артілі категорично заборонялося відправляти цер-
ковно-релігійні обряди. Особливо привертають увагу
права, котрими наділялися органи місцевої влади:
«Місцеві повіткоми мають право закрити всі монастирі
повіту, а монастирські будівлі використовувати для по-
треб установ наркомату соціального забезпечення, нар-
комздраву та ін. При закритті ченців передати для обліку
у відділ праці для розподілу робочої сили, а під час війни
– у тилове забезпечення. Працездатні ченці на основі
статті 28 Конституції підлягають загальній трудовій
повинності» [2, 4 – 6].

Втілення ідеї повної ліквідації базового поняття
«монастир», навіть у вигляді трудової артілі, адаптованої
до нового радянського законодавства, може проілюс-

трувати історія закриття Ладинського Покровського
жіночого монастиря, що на Чернігівщині, заснованого
1763 р. (в досліджуваний період Прилуцький повіт нале-
жав до Полтавської губернії, з 1923 р. Прилуцький округ
існував як самостійна адміністративна одиниця). Мона-
стир було ліквідовано в 1920 р., а 28 квітня 1921 р. на базі
його господарства з площею орних земель 190 десятин
з’явилася комуна. Тоді ж монастир зазнав масштабного
розграбування, що знайшло відображення у порушеній
кримінальній справі Полтавським губвідділом ЧК [9, 101
– 106]. Почалося тотальне виселення черниць, згідно з
рішенням Прилуцького суду. Однак на їх захист висту-
пили мешканці с. Ладин, а також самі черниці невпинно
подавали клопотання до ВУЦВК. Зрештою, після семи-
місячної бюрократичної тяганини і телеграми Г. Буцен-
ка черницям дозволили орендувати монастирські будів-
лі, а згодом – заснувати артільне товариство «Труд».
Помітну роль в організації артілі, яка фактично врятува-
ла черниць від бездоглядності та мандрівного життя й
поневірянь, відіграла Ольга Володимирівна Черемісіно-
ва, жінка з гострим розумом і природною мудрістю.
Вона народилася в Санкт-Петербурзі 1892 р. в родині
службовця російських залізниць. Навчалася в Імпера-
торському інституті шляхетних панянок, а після його за-
кінчення працювала гувернанткою в родині письмен-
ника Гаріна-Михайловського в Севастополі. Звідти пе-
реїхала до Полтави, де викладала німецьку мову й му-
зику в Інституті шляхетних панянок. Саме тут вона поз-
найомилася з черницями Ладинського монастиря, з
яким у наступному пов’язала життя, спочатку як послу-
шниця, згодом – черниця. Значний вплив на формуван-
ня її релігійних поглядів справив архієрей Феофан.
Суворі реалії змусили О. Черемісінову добре вивчити
радянське законодавство (за деякими свідченнями, вона
мала і юридичну освіту), що дозволило захищати права
черниць, об’єднаних в артіль. Як зазначав один з секрет-
них освідомлювачів Прилуцького райвідділу ДПУ після
відвідання артілі, «завдяки Ользі я побував у стінах юри-
дично неіснуючого, а фактично такого, що міцно трима-
ється, монастиря». Це ж джерело інформації повідомля-
ло, що й місцеві жителі говорили: «…якби не Ольга в
Ладині, то не було б і церкви до цього часу» [10, 8].

Вона виявилася талановитим організатором вироб-
ництва, налагодила зв’язки з окружною кустарною про-
мисловою спілкою і робітничим кооперативом, регу-
лярно отримували замовлення, завдяки чому колишні
черниці мали достатні заробітки, що були предметом
заздрощів селян. Місцеву владу дратувало те, що насель-
ниці орендованих монастирських приміщень продов-
жують носити традиційний чорний одяг, здійснювати
звичний розпорядок чернечого життя, зокрема моління,
а на релігійні свята з навколишніх сіл люди звично
«тягнуться до монастиря» [10, 15]. Освідомлювач «Х»
переймався тим, що приїжджі живуть у монастирських
келіях разом з черницями, хворими на сухоти, і перебу-
вають під загрозою зараження. У своїй ненависті до ре-
лігії він вдається до алегоричних порівнянь (орфографія
документу збережена): «Ладинська хвороба – сама
настояща хвороба – релігійний дурман іде в усі кінці від
Ладина», а черниць називає «чорною братією» [10, 15].
Прилуцький міський відділ ДПУ, на який було покладено
справу доведення релігійної, а не артільно-виробничої
сутності артілі «Труд» та її ліквідації, завів агентурну
розробку під шифром «Чорне гніздо». Накопичення
компрометуючих матеріалів здійснювалося за допомо-
гою шести освідомлювачів. Їхня інформація відстежува-
ла та інтерпретувала як кожний крок керівника артілі,
так і найдрібніші деталі внутрішнього життя черниць.
Чекісти вміло використовували внутрішні незгоди в
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колективі. Так, на ґрунті неприязних особистих стосунків
використали С. Примакову для підбурювання настроїв
проти О. Черемісінової.

Іншим джерелом матеріалів для чекістів були від-
криті доноси у письмовій формі, що надходили в окруж-
ний відділ ДПУ. У цих заявах повідомлялося про «контр-
революційні зібрання під виглядом спільних молитов»,
окремі висловлювання на кшталт «більшовикам довго
не панувати, бо вони відкинули Бога», ніби-то привлас-
нення керівництвом прибутків артілі тощо. Як писала
громадянка «Х», «…взагалі, я б рекомендувала заглянути
до цього кубла хоч раз». А громадянин «В» писав, що
«причини всіх труднощів у провадженні радянської
роботи у наявності контрреволюційного кубла церков-
ників» [10, 4,34]. Є в архівній справі факт і про такий
спосіб здобуття інформації, як підслуховування під вік-
ном помешкання, викрадення кореспонденції, що нале-
жала керівнику артілі.

Свого апогею розвиток подій навколо артілі досяг у
травні – червні 1928 р. Критика артільного життя була
розгорнута на зборах її членів, а також за участю сіль-
ської влади і активістів 4 червня. На той час у монастир-
ські приміщення вже були переведені дитяча колонія та
механічна майстерня. У виступах неодмінно підкреслю-
валося, що «існує монастир, а не артіль, який треба не-
гайно ліквідувати». У виступі секретаря партійного осе-
редку Токаря пролунав докір щодо розтлінного впливу
на дітей, які відвідують монастир: «Ви їх калічите, а наша
задача забрати їх від вас і виховати в комуністичному
дусі» [10, 24]. На зборах оприлюднили й підготовлені
заздалегідь заяви до адміністративного відділу Прилуць-
кого окрвиконкому трьох черниць про зловживання
О.Черемісінової та позов до суду черниці Мотрони сто-
совно привласнення нею, належного ж їй підрясника.
Лейтмотив зборів не порушився в жодному з виступів,
і в підсумку секретар партосередку, звертаючись до
інструктора ВУЦВК Г. Зеленської, мовив: «Надія на вас,
що ви поставите питання де слід і допоможете нам розі-
гнати чорну свору, яка збирає коло себе тисячі трудящих
мас» [10, 26].

Процедура з ліквідації кустарно-промислового то-
вариства «Труд» була проведена без видимої участі ор-
ганів ДПУ. 19 квітня 1928 р. Прилуцький окружний коо-
перативний комітет ухвалив постанову про його лікві-
дацію «як невідповідного своєму призначенню» та ство-
рення нового «з переважною участю жінок-селянок» з
новим керівництвом. 3 червня були проведені партійні
збори Ладинського партосередку з ухвалою «клопотати
про негайну ліквідацію товариства «Труд» як організа-
ції, що має характер релігійного обєднання і яка має на
меті збереження монастирського кубла» [10, 31,32]. Дата
закриття і виселення черниць була визначена на свято
Покрови з 13 на 14 жовтня 1928 р.

Прилуцький окрвідділ ДПУ розробив орієнтовний
план виселення черниць, їх розміщення, забезпечення
документами тощо. Відповідальність за проведення
плану покладалася на завідувача окружного адмінвідділу
та завідувача відділу культів. Однак більшість, виселених
з монастирських приміщень черниць, залишилася в
Ладині й розквартирувалися у місцевих жителів, яким
влада погрожувала додатковим оподаткуванням. Ро-
зуміючи вплив авторитету О. Черемісінової, чекісти зму-
сили її залишити Ладин, про що свідчить власноручна
підписка від 28 вересня 1928 р. із зобов’язанням виїхати
до Ленінграду та зареєструватися в місцевих органах
ДПУ [10, 101].

Таким чином, політика радянської влади з часу вста-
новлення була спрямована на ліквідацію православних
монастирів як осередків підтримки патріарха Тихона та

його послідовників, застосовуючи до них та їх насель-
ників критерії безкомпромісної класової боротьби. Кон-
кретні приклади свідчать про нехтування партійними і
радянськими функціонерами ними ж створених законів
і конституційних норм.
___________________
1. Державний архів Чернігівської області (далі – ДАЧО). –
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Відносини церкви і держави є предметом дослідже-
ння багатьох науковців. Так, у 20-х рр. ХХ ст. дослідники
значну увагу приділяли аналізу статусу релігійних об’єд-
нань віруючих, реалізації віруючими суб’єктивного
права на об’єднання у релігійні товариства. Прикладом
можуть бути праці П. Гідулянова «Отделение церкви
от государства: систематезированый сборник действую-
щего в СССР законодательства», Л. Дьяконова «Советс-
кие законы и церковь». У подальшому суть радянського
законодавства про культи досліджували М. Персиц «Отде-
ление церкви от государства и школы от церкви в СССР»,
М. Голодний «Радянське законодавство про культи»,
В. Клочков «Советское государство и церковь», В. Па-
щенко «Православ’я в новітній історії України» та інші.

Дослідження різних аспектів стосунків держави і
церкви є актуальним, оскільки ці інституції виступають
формами організації суспільства, впливають на його
структуру, що засвідчує історичний розвиток. З огляду
на те, що побудова громадянського суспільства в Україні
значною мірою зумовлена гарантованістю використан-
ня особою суб’єктивних прав, особливого значення в
цьому контексті набуває висвітлення питання реалізації сіль-
ськими жителями УСРР 20-х рр. ХХ ст. права на об’єд-
нання у релігійні товариства. Саме на цей період припа-
дає активна правотворчість державних органів з реаліза-
ції принципу взаємин держави і організацій віруючих.

З проголошенням радянської влади у 1917 р., створе-
ними державними органами велася активна робота,
спрямована на зміну соціальних осередків. У той час
важливою сферою суспільного життя для більшовиків
була ідеологія і зокрема релігія.

Формуючи законодавство про культи, Радянська
держава взяла до уваги те, що релігійне життя становило
істотну частину духовної культури народу, а «Звід ос-
новних державних законів» Російської імперії визначав
для осіб, винних у діях, що шкодили вірі, позбавлення
всіх громадянських прав та заслання [1, 45].

Як відзначає В. Пащенко, партія більшовиків вва-
жала, що релігія відімре із зникненням класових супе-
речностей і класового суспільства, яке її породило, але
лідери партії намагалися прискорити цей процес за
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допомогою адміністративних заходів [2, 4]. Так, 20 січня
(2 лютого) 1918 р. Раднарком РРФСР прийняв Декрет
про відокремлення церкви від держави і школи від церк-
ви. Цей декрет вже наступного дня було опубліковано в
газеті «Известия» під назвою «Про свободу совісті, цер-
ковні і релігійні громади» [1,41]. Декрет Уряду Радянської
Росії негативно розцінив Помісний собор Руської право-
славної церкви, а патріарх московський і всія Русі Тихон
закликав віруючих на місцях утворювати союзи актив-
ного захисту церковного майна [1, 56].

У січні 1919 р. Тимчасовий робітничо-селянський
уряд України також видав Декрет про відокремлення
церкви від держави і школи від церкви. У ст. 23 Конституції
УСРР 1919 р. визнавалося право на свободу совісті [3,
179]. Проте, проголошена свобода совісті мала дефор-
мований характер, у релігійному питанні панувало
поняття «державного атеїзму» [4, 15]. У циркулярі адмі-
ністративного відділу НКВС за № 383/203 від 27 січня
1925 р., адресованому губернським адміністративним від-
ділам, зазначалося, що злочинним недоліком обліку релі-
гійного руху є відсутність відомостей про місце знаходжен-
ня релігійних общин у конкретних населених пунктах, а
також відсутність даних про кількість членів релігійних
общин [5, 56].

У Декреті про відокремлення церкви від держави
та школи від церкви від 22 січня 1919 р., який діяв до
1924 р., визначалося зокрема, що:
- усі церковні і релігійні товариства підлягали загаль-

ним положенням про приватні товариства та союзи
і не користувалися жодними перевагами і субсидіями
як зі сторони держави, так і її місцевих органів і само-
врядних установ;

- церковні і релігійні товариства не мали права володіти
власністю, оскільки відповідне майно було оголошене
народним надбанням;

- будівлі і споруди, призначені виключно для бого-
службової мети передавалися на основі постанов цен-
тральних чи місцевих органів державної влади у безо-
платне користування конкретним релігійним това-
риствам;

- не допускалося примусове стягнення зборів та
оподаткування на користь церковних і релігійних
товариств;

- не допускалося застосування заходів примусу, пока-
рань зі сторони церковних і релігійних товариств до
їх членів.

Визначені декретом правила істотно впливали на
статус церковних і релігійних товариств.

10 листопада 1920 р. Народним Комісаріатом юсти-
ції була видана «Інструкція про застосування законопо-
ложень по відокремленню церкви від держави і школи
від церкви», яка була скріплена підписами очільників
народних комісаріатів юстиції, внутрішніх справ, освіти.
У розділі другому зазначеної інструкції були визначені
правила щодо церковних і релігійних товариств, зокрема
щодо позбавлення їх прав юридичної особи.

У листопаді 1922 р. Всеукраїнський Центральний
Виконавчий Комітет видав постанову «Про порядок
реєстрації товариств і союзів, не переслідуючи мети отри-
мання прибутків і порядку нагляду за ними», згідно з якою,
для розгляду справ про реєстрацію статутів створювалися
міжвідомчі комісії з товариств і союзів (МЕКОСО).

Центральна міжвідомча комісія у справах товариств
і союзів при НКВС 10 липня 1923 р. видала «Інструкцію
про порядок реєстрації релігійних товариств і видачу
дозволів на скликання з’їздів релігійних товариств».
Згідно цього акта, релігійні товариства, не маючи права
юридичної особи і права власності, могли укладати
угоди приватно-правового характеру, пов’язані з витра-

чанням культового майна, наприклад, про найм півчих,
про поставку дров, про ремонт книг [6, 53].

Архівні джерела свідчать про активну позицію ві-
руючих мешканців сіл щодо використання своїх суб’єк-
тивних прав, виконання визначених законодавством
обов’язків та захисту порушених прав. Прикладом цьому
є оскарження у 1924 р. уповноваженими релігійної об-
щини с. Осечі рішення народного суду Конотопського
округу до Чернігівського губернського суду. Віруючі
були не згодні з вердиктом суду у справі, за позовом
Конотопського окружного виконавчого комітету, про
розірвання договору оренди Преображенсько-Микола-
ївської церкви [6, 73]. Зважаючи на активну позицію
віруючих, органи влади мали утримуватися від закриття
культових будівель у сільській місцевості, за винятком
випадків, пов’язаних із загрозою громадській безпеці
відповідною культовою спорудою [5,73].

Із архівних джерел також відомі факти бездіяльності
посадових осіб при розгляді звернень віруючих. Так, у
червні 1924 р. до Шевченківського окрліквідкому на
Київщині надійшла заява від 50 віруючих мешканців
с. Нетреби про реєстрацію статуту. Станом на серпень
1924 р. статут не був зареєстрований і віруючі були
позбавлені можливості виконувати свої служби. Згодом
віруючі звернулися до Київського губліквідкому з
проханням здійснити заходи із реєстрації статуту
релігійної общини, а до вирішення питання по суті –
тимчасово дозволити користуватися храмом [7, 22].

У циркулярі Народного Комісаріату внутрішніх
справ за № 248 від 22 червня 1923 р. констатувалося, що
не вісі релігійні общини виконують взяті на себе, за
укладеними договорами, зобов’язання, і, головним
чином, це зобов’язання по страхуванню майна. Тому
визначався обов’язок релігійних общин надати оцінщи-
кам державних страхових установ необхідні відомості
та провести за рахунок релігійної общини сплату
страхових зборів [8, 51].

У грудні 1922 р. до ліквідаційної комісії зверталися
члени общини християн адвентистів сьомого дня зі
скаргою на відмову Ніжинського повітового виконавчо-
го комітету надати дозвіл на розміщення вивіски моли-
товного будинку. Зокрема, вони вказували на те, що: 1) ви-
віски мають молитовні будинки інших релігійних общин;
2) статут їхньої общини затверджений Ніжинським
повітовим виконавчим комітетом; 3) сама релігійна об-
щина не вбачала ніяких перешкод для відмови у поданні
такого договору [9, 14]. Така аргументованість тверд-
жень суб’єктів звернення вказує на досить високий рівень
їх правової культури, активну позицію щодо реалізації,
визначених законодавством, суб’єктивних прав.

Таким чином, сформоване в УСРР законодавство
про культи, основу якого склала Конституція 1919 р.,
визначало право на свободу совісті. Мешканці сіл актив-
но, за власною волею, у встановленому адміністративни-
ми нормами порядку, реалізовували право на створення
релігійних общин, зверталися до органів державної влади
з питань захисту своїх прав. У свою чергу, органи держав-
ної влади суворо контролювали виконання віруючими
обов’язків та дотримання ними встановлених заборон.
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ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÃÅÒÜ ÍÅÌÈÑÜÌÅÍÍ²ÑÒÜ»

Â ÓÊÐÀ¯Í² (1920 – 30-³ ðð.)

На сучасному етапі значно зросла роль громадських
об’єднань, які активізують свою діяльність і мають знач-
ний вплив на розвиток державних суспільно-політичних
процесів. Актуальність дослідження ґрунтується на
необхідності вивчення та узагальнення їхніх основних
завдань і напрямів роботи в історичному вимірі. В істо-
ріографії ця тема представлена як у загальному контексті
колективних праць [1], так і окремих дослідників, зокрема
С. Кульчицького [2], М. Кармазіної [3], С. Свистовича
[4], В. Молоткіної [5], М. Журби [6]. Ю. Степанчука [7]
та ін. Мета цієї статті – розкрити діяльність громадського
об’єднання товариства «Геть неписьменність» в 1920 –
30-х рр. та його значення для здійснення суспільно-
політичних і культурологічних процесів в Україні.

Товариство «Геть неписьменність», яке діяло в
Україні з 1923 до 1936 рр., було однією з наймасовіших
добровільних організацій. У 1924 р. до його роботи
активно долучилося понад 300 тис. ентузіастів народної
освіти [8, 133]. У 1929/30 р. навчанням неписьменних
було охоплено 2 274 337 осіб, замість 1 759 500 за планом
НКО, а разом з малописьменними – 2 700 000 осіб. У
доповідній записці «Про підсумки лікнепроботи за
зимовий період 1929/30 рр. та план лікнепроботи на 1930/
30 рік» підкреслювалося, що такий значний зріст охоп-
лення став можливим лише через притягнення до актив-
ної участі партійних, комсомольських, профспілкових, коо-
перативних організацій і зокрема товариства «Геть непись-
менність», з об’єднанням їхньої діяльності в єдиному дер-
жавному плані та розподілом конкретних завдань і обов’язків.

Планове завдання уряду охопити 1 600 000 непись-
менних було розподілено між організаціями за кількістю
осіб, найбільше НКО – 9 000 000, Спілкою Робос – 500 000
і Товариством «Геть неписьменність» – 450 000. Далі
між профспілками – 300 000, всіма видами кооперації –
265 000, ЛКСМУ – 290 000.

Постановою секретаріату ЦК КП(б)У «Про підсум-
ки ліквідації неписьменності за 1929/30 рік та завдання
на 1930/31 рік» відмічалося збільшення активності в здій-
сненні планів лікнепу товариства і, виходячи з завдання,
поставленого партією, – закінчити ліквідацію непись-
менності серед трудящих мас віком 14 – 35 років у 1930/
31 р. ЦК ухвалив: «Охопити неписьменних не менше 2,5
млн., а малописьменних збільшити до 1,5 млн. осіб».
Приведення в життя намічених планів у першу чергу
покладалося на органи Наросвіти, а також на товариство
«Геть неписьменність» – по 25%. Далі – на спілку
Робос – 20%, кооперацію – 16%, інші спілки – 9%,
ЛКСМУ – 6% [9, 11 – 12].

Активна діяльність товариства від початку заснуван-
ня була спрямована на виконання таких завдань: притяг-
нути робітничо-селянську суспільність до ідеї боротьби
з неписьменністю, сприяти масовому втягненню не-
письменних селян і робітників до школи лікнепу, оживи-
ти роботу товариства шляхом залучення членів партії,
КСМ та активу працюючих, забезпечити коштами спра-
ву ліквідації неписьменності на селі. На кошти, що їх
зібрали члени товариства 1924/25 та 1925/26 рр., було
відкрито 2 504 школи для неписьменних (на селі – 2 000),

в яких навчалося понад 80 000 селян та робітників [10,
19]. Безпосереднє виконання завдань товариства покла-
далося на низові осередки, тому постала необхідність
створити в них таку форму роботи, як діяльність комісій.
Вони працювали на основі «Положення про роботу в
низових осередках Товариства «Геть неписьменність».
Організаційна комісія брала на себе ініціативу організації
роботи інших комісій, допомагала їм складати і здійсню-
вати плани роботи, проводила облік роботи комісій і
осередку в цілому, встановлювала і підтримувала зв’язок
з органами Надзвичайної Комісії Ліквідації Неписьмен-
ності та іншими організаціями. Комісія обліку непись-
менних та малописьменних допомагала виявляти для
Надзвичайної Комісії Ліквідації Неписьменності їхню
точну кількість у конкретному районі діяльності, готува-
ла звіти і списки неписьменних, погоджуючи їх з місце-
вими органами статистичного управління. Агітаційна
комісія максимально використовувала збори робітників
та службовців різних установ і підприємств, ЛКСМ,
сільради, Комітети незаможних селян, виступаючи на
них з доповідями, організовувала робкарів і через них
висвітлювала життя осередків та хід роботи в справі лік-
відації неписьменності в місцевій пресі та стінних газетах,
допомагала організовувати нові осередки товариства,
погоджуючи цю роботу з місцевим комосередком, осе-
редком КСМу, товариством «Культзмичка», клубом, ха-
тою-читальнею і сільбудом. Шкільна комісія слідкувала,
за тим, щоб неписьменні регулярно відвідували нав-
чальні установи, за зв’язком неписьменних підлітків з
піонерським рухом. Комісія з проведення поодинокого
та гурткового навчання проводила облік неписьменних,
особливо членів родин, яких не охоплювала мережа лік-
пунктів Надзвичайної Комісії Ліквідації Неписьменності,
здійснювала облік культурних сил серед членів това-
риства, які можна було притягти для проведення пооди-
нокого і гурткового навчання, допомагала вчителям
опорних шкіл інструктурувати осіб, які вчили неписьмен-
них у групах. Комісія з проведення виховної роботи була
створена для підвищення загального культурного і політи-
чного розвитку, а також громадської кваліфікації членів
товариства. Для цього вона організовувала доповіді і лекції
про радянське будівництво, про завдання народної освіти,
розповсюджувала відповідну літературу і газети. Фінан-
сово-господарська комісія відшуковувала кошти для забез-
печення нормальної роботи осередків [11, 38 – 42].

Політичний напрям діяльності товариства спрямо-
вувався на тісну співпрацю, зокрема з ЛКСМ України.
В травні 1925 р. секретаріат ЦК ЛКСМУ затвердив «По-
ложення про роботу ЛКСМУ в галузі лікнепу», в якому
визначалося проведення агітаційно-пропагандистської
роботи серед робітничо-селянської молоді та членів
ЛКСМ для їх найбільшого залучення у члени товариства
і проведення культурно-освітньої роботи, особливо на
селі. КСМ ввела свого постійного представника в члени
Правління, починаючи з низового осередку і кінчаючи
Центральним Правлінням товариства [12, 46 – 47].

В основі діяльності осередків та членів товариства
було запрограмоване не просто ліквідовувати непись-
менність, а й залучати ту частину трудящих, яка була ві-
дірвана від безпосередньої активної участі в соціалістич-
ному будівництві, до активної громадсько-політичної
роботи, до участі в проведенні поточних господарчо-
політичних кампаній [13, 3]. Гасло «Жодного члена това-
риства без конкретного навантаження» стало «бойо-
вим» для багатьох його відділень, зокрема для Київського
обласного, яке акцентувало увагу на керівництві соцзма-
ганням, в якому були допущені значні прорахунки. Для
покращення роботи товариство розробило матеріали
на допомогу керівникам районних товариств і осеред-



   173Êóëüòóðà òà äóõîâí³ñòü óêðà¿íö³â

ків, які стали узагальнюючими. В них відмічалося, що
агітаційно-масова робота ще остаточно не перебудована
відповідно до вимог соцбудівництва. Її необхідно про-
водити систематично і мобілізувати членів товариства
по-більшовицькому боротися за виконання промфін-
плану, за колективізацію сільського господарства, за
організаційно-господарче зміцнення колгоспів, радгос-
пів, за виконання завдань весняно-засівної та збиральної
компаній, реалізації позики тощо. До матеріалів було
внесено пропозицію про запровадження, на основі
вказівок Сталіна, преміальної системи для ударників –
членів товариства [14, 15 – 17].

В основі громадсько-політичного виховання була
теза: «Соціалістична реконструкція народного господар-
ства день-у-день прискорює свій темп. Тож і робітник і
колгоспник, селянин-бідняк, середняк – творці цієї
реконструкції також повинні швидко підносити свій куль-
турний та політичний рівень і навчитися використовува-
ти набуті знання, як зброю до участі в соціалістичному
будівництві». Відповідно підкреслювалося, що письмен-
ність – це лише база, засіб для опанування знань з науки,
техніки, політики та до застосування їх у практиці вироб-
ничо-громадської роботи. Пропускаючи неписьменних
та малописьменних через безперервний вплив різних
політосвітніх закладів, товариство допомагало їм відпо-
відати вимогам.

Директивні методи громадсько-політичного вихо-
вання полягали у таких видах роботи, як організація сис-
темного читання, циклів лекцій з науково-технічних та
виробничих питань, системних політбесід, гуртків само-
освіти, недільних університетів (у робітничих та великих
сільських центрах), системних екскурсій, відвідувань
кінофільмів, вистав, концертів тощо. Політичні кампанії
вимагалося проводити цілими колективами, ґрунтую-
чись на місцевому матеріалі [15, 15 – 16,19,24].

Отже, громадське об’єднання товариство «Геть не-
письменність», виконуючи ідеологічні функції, сприяло
здійсненню культурологічних процесів в Україні 1920 –
30-х рр. Однак ця тема потребує подальшого поглиб-
леного дослідження.
___________________
1. Історія України: нове бачення / За ред. В.А. Смолія. – К.,

1995. – Т. 2.
2. Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921-

1939 рр.). – К., 1999.
3. Кармазина М.С. Деятельность добровольных обществ

Украинской ССР в период социалистической
реконструкции народного хозяйства. 1926-1936 гг.:
Дисс. ... канд. ист. наук. – Днепропетровск, 1989.

4. Свистович С.М. Громадські організації в політичній
системі радянської України в 20-30-ті роки ХХ ст. //
Україна Соборна: Зб. наук. ст. – К., 2006. – Вип. 4. – Т. 1.

5. Молоткіна В.К. Вплив більшовицької ідеології на
діяльність добровільних товариств України в умовах
НЕПУ (1921-1929 рр.) // Україна Соборна…

6. Журба М.А. Громадські об’єднання українського села:
етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності (20-
30 рр. ХХ ст.): Дис. ... д-ра іст. наук. – Донецьк, 2003.

7. Степанчук Ю.С. Діяльність громадських і політичних
об’єднань УСРР в контексті соціальної політики
більшовицького режиму в 1920-х початку 30-х років
ХХ ст.: Дис. ... канд. іст. наук. – Вінниця, 2006.

8. Ганжа О.І. Рух ентузіастів народної освіти // Укр. істор.
журн. – 1983. – № 1.

9. Центральний державний архів громадських об’єднань
України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 3088.

10. Робота Ленінського Товариства «Геть неписьменність»
та його завдання // Порадник члена Товариства «Геть
неписьменність». – Х., 1926.

11. Положення про осередок Ленінського Товариства «Геть
неписьменність» на Україні // Порадник члена
Товариства...

12. Положення про роботу ЛКСМУ в галузі лікнепу //
Порадник члена Товариства...

13. Скульський І. Пам’ятка активіста члена Ленінського
Товариства «Геть неписьменність». – Х., 1931.

14. Піркін П. Проти загальності керівництва всією
практикою роботи Товариства «Геть неписьменність».
– К., 1932.

15. Як організувати громадсько-політичне виховання учнів лік-
непмережі // За темпи 3-го вирішального. – Полтава, Б. г.

Ñ. Ë. Òðóõìàíîâà

Ë²ÊÂ²ÄÀÖ²ß ÑÈÑÒÅÌÈ ÊÐÀªÇÍÀÂ×ÈÕ ÒÀ
²ÑÒÎÐÈÊÎ-ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍÈÕ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ

ÍÀ ÏÎÄ²ËË² Ó Ê²ÍÖ² 1920 – 30-õ ðð.

Репресивна складова політики більшовицького ре-
жиму щодо подільської інтелігенції мала ідеологічне під-
ґрунтя – викорінення спадщини часів Центральної Ради,
Директорії УНР, столицею якої був свого часу Кам’я-
нець-Подільський та носіїв пам’яті про нещодавне дер-
жавницьке минуле України [1]. Виразно це мотивувало-
ся, наприклад, у меморандумі 1927 р. секретаря Кам’я-
нецького окрпарткому КП(б)У К. Коваля: «Наявність у
нашому окрузі трьох вищих навчальних закладів і нау-
ково-дослідницької кафедри, близькість Західної Украї-
ни, а також і політичне минуле міста Кам’янця (політич-
ний центр Петлюровщини) – призводять до того, що
тут згрупувалася значна кількість наукових працівників
(14 професорів, 55 педагогів ВНЗ)» [2, 57].

Постійна увага місцевого більшовицького керівниц-
тва спрямовувалася не лише в русло постійного стежен-
ня за настроями місцевої інтелігенції, але й на репресії,
які, як правило, пов’язувалися з перебуванням у лавах
австрійської й галицької армій. Пік репресій припав на
початок 1930-х рр., коли місцеві викладацькі кадри ма-
сово притягалися до сфабрикованої справи «Української
військової організації» (УВО). Однією з «репресованих»
галузей історичного знання виявилося краєзнавство, яке
традиційно мало в Україні великий виховний потенціал.
Системні репресії більшовицького режиму проти укра-
їнської інтелігенції, в тому числі й представників інтелек-
туальної еліти Поділля, традиційно пов’язуються зі
«справою» так званої «Спілки визволення України» 1929
– 1930 рр., жертви якої оцінюються від 700 – 800 – до
5 тис. і навіть понад 30 тис. осіб [3, 54; 4, 405].

Серед 45 осіб, яким «пощастило» потрапити до
«ядра» цієї сфабрикованої «справи», був і відомий
дослідник історії рідного краю, завідувач Вінницької філії
Всенародної бібліотеки України при ВУАН Валентин
Дмитрович Отамановський (1893 – 1965), засновник
Кабінету виучування Поділля, який став головним цен-
тром краєзнавчих досліджень на Вінниччині [5, 136].
Учений був учасником Першої Всеукраїнської крає-
знавчої конференції (м. Харків, 29 травня – 3 червня
1925 р.), яка започаткувала системну краєзнавчу роботу
в республіці. Накреслюючи першочергові заходи у
вивченні історії та природи Поділля, він відзначав вагоме
значення краєзнавства у суспільному житті [6, 136].

Діяльність Кабінету виучування Поділля отримала
високу оцінку наукової громадськості. Влітку 1929 р.
Президія ВУАН ухвалила перетворити Кабінет на дер-
жавну установу й просити виділити йому асигнування
на дослідну роботу у розмірі 10 тис. руб. Одночасно
В. Отамановському запропонували розробити план
організації аналогічних кабінетів у Житомирі, Полтаві
та Донбасі. Одначе реалізувати ці задуми Валентину
Дмитровичу вже не вдалося – за сценарієм ГПУ йому
відводилася роль організатора й керівника Вінницької
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філії міфічної «СВУ». 26 серпня 1929 р. його заарештува-
ли разом з братом Михайлом. Після застосування до
ув’язненого арсеналу енкаведистських методів «при-
боркання непокірних», 10 січня 1930 р. учений написав
самообмовне «Моє каяття», в якому «визнав» власну
причетність до «СВУ» й «провини» перед більшовиць-
кою адміністрацією в Україні. Далі були участь у при-
людному процесі «Спілки визволення України», вирок
– п’ять років позбавлення волі у таборах, заслання до
Татарії. В Україну повернувся лише 1958 р. [7, 718 – 723].

Аналогічних ударів долі зазнав й відомий археолог,
історик, етнограф і музеєзнавець Юхим Йосипович
Сіцінський (1859 – 1937), який проводив величезну
дослідницьку роботу з історії Поділля. У його науковій
спадщині нараховується понад 180 опублікованих праць
з історичного краєзнавства Поділля. Після поразки
Українських визвольних змагань й опанування регіону
російськими більшовиками Ю. Сіцінський, зрікшись ду-
ховного сану, зосередився винятково на науково-викла-
дацькій діяльності. Його історико-краєзнавчі праці 1920
– 30-х рр., викладання у навчальних закладах Поділля,
численні виступи перед культурно-освітньою інтеліген-
цією зробили ім’я ученого добре відомим серед гро-
мадськості.

Однак, з фабрикуванням «справи» так званої «Спіл-
ки визволення України», хвиля терору захопила й Юхи-
ма Йосиповича. Він був ув’язнений разом з іншими
викладачами Кам’янець-Подільського інституту народ-
ної освіти, але через деякий час звільнений. Причини
арешту залишилися невідомими, але після звільнення
він змушений був залишити рідне місто й перебратися
до Києва, де впродовж 1931 – 1933 рр. працював
науковим співробітником Лаврського музею [8, 98].

Працюючи у Києві, Ю. Сіцінський захворів й праг-
нув повернутися додому, але з’ясувалося, що поверта-
тися вченому нікуди – за його відсутності, рішенням
Кам’янець-Подільської міськради від 20 вересня 1933 р.
будинок Ю. Сіцінського «націоналізували», залишивши
йому у флігелі лише одну невелику кімнату. Однак і на
цьому наруга над ученим не закінчилася. В 1935 р. його
виселили на Підзамче до Ю. Ундерко, де він знімав за
плату кімнату. Ю. Сіцінський мав одну з найбільших при-
ватних книгозбірень міста, але під час його примусового
переселення вантажівка, що її перевозила, виявилася
замалою й чимало рідкісних видань дорогою загуби-
лися [8, 98]. Такі поневіряння прискорили смерть
ученого, яка сталася 7 грудня 1937 р.

Інформаційне видання «Український тиждень»
(м. Прага, Чехія) присвятило пам’яті відомого ученого
некролог, у якому зокрема зауважувалися прикрі об-
ставини останніх років життя проф. Ю. Сіцінського: «В
1918 р. був обраний професором Українського Універ-
ситету в Кам’янці по катедрі археології та історії Поділля,
де й викладав до 1922 р. ...В 1931 – 1933 рр. був науковим
співробітником музею Лаври у Київі, звідки його усуну-
ли в серпні 1933 р. «за скороченням штатів», не залиша-
ючи заслуженому працьовнику жадної пенсії чи допо-
моги. Відтоді жив у Кам’янці у великих матеріяльних
недостачах, тим більше, що в 1933 р. відняли від нього й
власний дім. Останні півроку тяжко хорував. Вмер на
79 році життя і був похований в Кам’янці дня 13 грудня
1937 р.»

Особлива увага у публікації приділялася сумній долі
непересічної книгозбірні небіжчика: «Проф. Ю. Сіцін-
ський мав велику власну бібліотеку – одиноку на По-
діллі, де були зібрані усі важнійші джерела і взагалі всякі
видання ріжними мовами, які стосуються історії Поділ-
ля. Багатий був також відділ українських видань (також і
з Галицької України) […]. За большевицьких часів час-

тину бібліотеки знищили члени славетної «Чеки», ужи-
ваючи її на «підпалку». Більшу частину бібліотеки з від-
ділом до історії Поділля закупив перед кількома роками
музей в Проскурові, деяка частина перейшла до Лаврсь-
кого музею, а що сталося з рештою бібліотеки –
невідомо» [9, 3 – 4].

Сталінщина повною мірою використала краєзнав-
чий рух у своїх політичних комбінаціях задля зміцнення
власного режиму, а досягнувши мети, почала розгляда-
ти його як вияв місцевого сепаратизму та буржуазного
(українського) націоналізму. Впродовж 1929 – 1933 рр.
у «справах» міфічних «Спілки визволення України»,
«Українського національного центру», «Української
військової організації» були репресовані сотні пред-
ставників подільської інтелігенції, в тому числі організа-
тори краєзнавчого й музейницького руху регіону –
Г. Брілінг, Н. Гаморак, В. Геринович, П. Клепатський,
Ю. Філь, В. Гаґенмейстер та ін. [10]. Тому не дивно, що
аж до початку 1960-х рр. не було ефективної роботи з
дослідження історії Поділля.

Традиційна інтелігенція міст Поділля, яка упродовж
1920-х рр. була уособленням наступності інтелігентських
поколінь, значною частиною була ангажована у події Ук-
раїнської революції 1917 – 1921 рр., а тому в очах більшови-
цької влади виступала небезпечним ідеологічним опонен-
том/конкурентом. Відтак левова частка агентурно-інфор-
маційної мережі Подільського губвідділу ГПУ спрямову-
вала свої зусилля проти цієї національно свідомої інтелігенції.
___________________
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Ì. Â. Çàõàð÷åíêî

ÒÎÐÃ²ÂÅËÜÍÀ ÌÅÐÅÆÀ
Ó Ñ²ËÜÑÜÊ²É Ì²ÑÖÅÂÎÑÒ²

(äðóãà ïîëîâèíà 20-õ ðð. ÕÕ ñò.)

Значущим фактором соціально-побутового розвит-
ку українського села є підвищення соціально-економіч-
ного рівня сільського населення. Для розвитку соціаль-
но-побутового та соціокультурного життя українського
суспільства другої половини 20-х рр. ХХ ст. принципове
значення мала сільська торгівельна мережа. Певні
аспекти цієї проблеми вже привертали увагу дослідників
[1 – 3], проте, в цілому вона залишається вивченою недо-
статньо. На особливу увагу заслуговують публікації в
періодиці [4 – 9], а також статистичні матеріали тих років
[10 – 15]. Метою статті є аналіз динаміки розвитку
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торгівельної мережі в українському селі другої полови-
ни 1920-х рр. Об’єкт вивчення – торгова мережа в УСРР,
предмет – її функціонування на окресленому етапі.

Важливе місце в соціальній інфраструктурі україн-
ського села, в зазначений період посідали заклади торгів-
лі переробки сільськогосподарських продуктів громад-
ського харчування.

Робота з налагодження, точніше відновлення торгі-
вельної мережі на селі в радянську добу розпочалося з
переходом до нової економічної політики. В селах поча-
ли відкриватися чисельні приватні та кооперативні крам-
ниці, які конкурували з державними магазинами. Їхня
мережа, як і якість торгівельного обслуговування, досить
енергійно розвивалась. Хоча процес згортання непу,
що розпочався з середини 1926 р., негативно позначився
на торговельній мережі села (див. табл. 1).

Табл. 1
Якісні показники закладів торгівлі [11,13]

Отже, за цією статистикою видно, що протягом дру-
гої половини 1920-х рр. практично в усіх українських
селах відбувалося зменшення кількості торгівельних
закладів. Скорочення мережі закладів приватної торгівлі
– ларьків, крамниць, магазинів, чайних тощо відбувалось
насамперед за рахунок приватників. Це негативно позна-
чилось на рівні торгівельного обслуговування селян.
Тепер за будь-яким дріб’язковим товаром селянин
змушений був вирушати у місто або в сусіднє село. В
1928 р. навіть на 5 великих сіл припадала всього одна
крамниця. Щодо дрібних сіл, то їхня торгівельна мережа
взагалі була розвинена надзвичайно слабко. На 9
невеликих сіл припадав лише один заклад торгівлі.

Простежити рівень торгівельного обслуговування
селянства можна за даними таблиці 2.

Табл. 2
Забезпеченість сіл закладами торгівлі [11,14]

За вищенаведеними даними добре видно, що біль-
шість сіл України мала лише 1 – 2 заклади торгівлі. Це,
зазвичай, була універсальна крамниця, в якій у продажу
були найбільш необхідні селянину товари, як промис-
лові, так і продовольчі.

Зокрема асортимент закладів сільської приватної
торгівлі у 1927 – 1928 рр. складався з таких груп: 1) м’ясо,
ковбаса, птиця, сало – 8946 закладів; 2) інші сільськогос-
подарські продукти – 3080; 3) хліб та кондитерські вироби
– 218; 4) бакалія та гастрономічні продукти (цукор, чай,
сіль, тютюн) – 8231; 5) мануфактура – 120; 6) готовий
одяг та головні убори – 214; 7) галантерея та трикотаж –
632; 8) взуття та калоші – 311; 9) залізо – 408; 10) посуд та
господарче приладдя – 473; 11) заклади для споживання
страв та напоїв (їдальні, буфети тощо) – 1563.

Аналіз наведених даних приводить до досить сумних
висновків. Якщо товарами продовольчої групи торгува-
ли більш, ніж 12 тис. крамниць, то суто промислова
група була представлена лише 2,2 тис. Щоправда ще 8,2

тис. крамниць торгували бакалійними товарами, а
частину їхнього асортименту можна віднести до проми-
слової групи. Отже, доводиться констатувати надто
слабкий розвиток торгівлі промисловими товарами.

Роль торгівельних центрів, які мали задовольняти
потреби селян дрібних сіл у промислових товарах, віді-
гравали великі села, в яких знаходилось декілька магази-
нів або крамниць. Компенсувати нестачу закладів
торгівлі промисловими товарами на селі повинні були
ярмарки та спеціально облаштовані базари, які було
відновлено рішенням VІІ конференції КП(б)У в травні
1924 р. [16, 279]. Проте, помітного розмаху ярмаркова
торгівля набула лише в другій половині 1920-х рр. Так, у
1927 р. були проведені 18573 ярмарки, тривалість яких
становила 24523 дні [14, 256]. Проте, й у цьому випадку
жителям багатьох сіл України брати участь в ярмарках
було складно, оскільки радіус обслуговування ярмарку
сягав понад 18,2 версти. Тому, щоб наблизити торгівлю

до кожного
села, у 1442 із
них прово-
дились пос-
тійні базари.
На них роз-
міщались і
крамниці з

промисловими товарами. Радіус обслуговування база-
ру був значно меншим, ніж ярмарку і становив 12,3
версти [11, 26 – 27].

На окрему увагу заслуговують заклади громадсь-
кого харчування, які були представлені буфетами,
чайними, закусочними і залишалися малорозвинутою
мережею. Навіть у 1927 р. – час найвищого розвитку непу
– лише 4,3 % українських сіл мали такі заклади [17, 28].

На низькому рівні перебувало й громадське випікан-
ня хліба. Вирішивши цю проблему, можна було б значно
полегшити становище жінки-селянки. Адже, як справед-
ливо зазначали дописувачі «Робітничо-селянської прав-
ди», «кожна селянка має багато клопоту з хатнім госпо-
дарством. Щодня їй потрібно вставати вдосвіта, навари-
ти, напекти, прибрати, полатати – всього не перерахуєш.
Порятунок у тому, щоб всі працювали гуртом в громад-
ських пекарнях, кухнях, лазнях, пральнях» [5, 2].

Приготування хліба займало 25% всієї домашньої
праці селянки. Для великої родини потрібно випікати
хліб, як мінімум два рази на тиждень. Кожне випікання
потребувало значного часу, не менше двох днів: про-
сівання борошна, розчинення, місиво тощо [8, 3]. Таким
чином, чотири рази на тиждень, декілька годин кожного
дня припадали на випікання хліба. Тому питання органі-
зації громадського випікання хліба на селі постійно зали-
шалось однією із найбільш пекучих, однак так і не вирі-
шених соціально-побутових проблем. Існуючі на всі ук-
раїнські села 24 малопотужні пекарні, які працювали у
1928 р., були радше екзотикою, про яку могла лише мрі-
яти жінка-селянка. Їхня наявність служила лише пропа-
гандистським цілям і ніяк не позначалась на вирішені
проблеми громадського хлібовипіканя. Тому селяни про-
довжували споживати хліб домашньої випічки, а сам
процес випікання хліба продовжував залишатися важ-
кою долею сільської жінки фактично до 60-х рр. ХХ ст.

Отже, більшість сільських жителів була позбавлена
добре налагодженого і регулярного торгівельного об-
слуговування. Причому з часом ця проблема загостри-
лася ще більше. Незважаючи на певне пожвавлення
базарної діяльності в другій половині 1920-х рр. як у
місті, так і на селі, все відчутніше давали про себе знати
заходи, спрямовані на обмеження і витіснення приват-
них торгівців.

до 250 251-500 501-750 751-1000 1001-1250 1251-1500 1501-2000 2001-2500 понад 2500 
Роки

1925/26 831 1508 1557 1382 1225 933 1373 869 1956
1926/27 788 1420 1544 1368 1225 1027 1305 888 1912
1927/28 726 1316 1450 1338 1204 996 1291 884 1893

Села з кількістю населення

Кількість торговельних закладів

1 2 3 4 5 – 10 понад 10
1925/26 4437 2500 1414 870 1611 960
1926/27 5088 2458 1293 685 1223 765
1927/28 5720 2233 1066 5475 975 610

Рік
Села із кількістю закладів торгівлі
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ÑÏÅÖÈÔ²ÊÀ ÍÀÐÎÄÍÎ¯ ÐÅË²Ã²ÉÍÎÑÒ²
ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â Â ÓÌÎÂÀÕ

ÄÐÓÃÎ¯ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ Â²ÉÍÈ

Двадцяте століття в українській історії характерне
динамічним розвитком відомих доленосних подій, які,
певна річ, залишили свої вагомі відбитки в традиційній
культурі народу, його світогляді. Тут автор на основі
відповідних доступних йому джерел і літератури, зо-
крема праць О. Воропая, М. Дирди, Р. Кирчіва, К. Ку-
рилишина, Є. Луня, А. Любченка, Є. Пащенка, В. Рожка,
М. Сопуляка, А. Теодоровича, Н. Федорович, І. Царя,
О. Чинилук та інших, а також власних польових обсте-
жень спробує окреслити найвагоміші штрихи стосовно
специфічних проявів народної релігійності українців в
умовах Другої світової війни.

Як показують дослідження, наступ окупаційних ре-
жимів у ХХ ст., пацифікації, репресії проти служителів
церкви стали сприятливим ґрунтом для виникнення і
поширення чуток про різні чудесні з’яви та інші дива,
які обростали легендами. Популяризації таких творів
сприяла і та загальна гнітюча психологічна атмосфера
переслідувань, що домінувала по всій окупованій те-
риторії. Приміром, факти знущання атеїстів, особливо
за часів радянської влади над народною релігійністю,
священними атрибутами, іконами, Розп’яттями були
звичайним повсякденним явищем. Тому народна
свідомість очікувала справедливої Божої кари за ці гріхи.
І симптоми Господнього втручання давались взнаки.
То тут, то там люди бачили зловіщі знамення: хрести
(чорні, білі, червоні) на небі [1, 8]; наслані Богом комети
для перестороги людям, щоб покаялись і жили правед-
но, інакше наступить кінець світу, до чого може призвес-
ти власне комета (впаде і запалить, або переверне
землю). Тому з’яви комет завжди віщували якесь горе
(червона комета – буде війна, бліда чи біла – на голод,

мор) [2, 209]. Народні уявлення про комети, затемнення
і таке інше збереглися до сьогодні, про що свідчать, на-
приклад, записи фольклорно-етнографічної експедиції
на Черкащину (28.06 – 7.07 2000 р.) [2, 200, 204, 209, 215].

Вже у роки Першої світової війни люди прислуха-
лись до “стогону землі”, очікували появи тих, котрі “ймут
вішати” [1, 8]. Такі настрої пізніше ще підсилювались
також численними дерев’яними хрестами, що ставили
на страшних місцях окупантських (мадярських) розправ
[1, 8]. Люди встановлювали хрести і на інших пам’ятних
місцях. Це давня традиція, яка продовжується і по сьо-
годнішній час. Пізніше, зокрема в період більшовиць-
кого панування, особливо в перші роки, були дуже по-
ширеними розстріли, нищення пам’ятних хрестів, ікон,
капличок і т. ін. Цей вандалізм, як зазначає Р. Кирчів [3,
7], мав пізніше своє продовження і на окупованих захід-
но-українських землях. Так, наприклад, у с. Корчині Ско-
лівського району Львівської області після Другої світо-
вої війни було розстріляно хреста, встановленого з наго-
ди скасування панщини 1848 р. [3, 7].

З такими блюзнірствами стосовно сакральних хрис-
тиянських атрибутів, а також іншими подіями і пов’язана
хвиля проявів народної релігійності, якою була охоплена
окупована Україна у ХХ ст. Починалось з чуток про не-
звичайні події: оновлення (церковних куполів, ікон),
об’явлення (біля джерел, криниць, церков, на вікнах) і
тому подібне. Чудесні місця притягували до себе маси
прочан. Цьому сприяла віра в надприродні зцілення від
різних хвороб, у спасіння перед кінцем світу чи іншими
страшними подіями, які передбачували численні про-
роцтва, легенди, перекази. Дорогою прочани часто про-
вадили відповідні розмови, співали традиційно усталених
або ж новоскладених, приурочених до певної події пі-
сень. У багатьох таких творах чітко простежується опо-
зиція окупаційній владі, її атеїстичній політиці. Цікавим
у цьому сенсі є пояснення оновлень ікон у с. Плугові
Золочівського району Львівської області (1942 р.), яке
подають священики М. Сопуляк [4, 38] та І. Цар [5, 19].
На запитання, чому і як відновляються образи, Гавриїлко
(маленький ангелик, душа померлої трирічної дитини,
розмовляв устами стигматика С. Навроцького [Див.: 5,
10 – 11]) давав М. Сопулякові таке пояснення: “У плугів-
ській церкві збираються на молитву за український
народ душі козаків, що лежать поховані на цвинтарі.
Наслідком їх молитов образи відновляються, і це знак,
що визволення України недалеко. Якщо б образи пере-
стали відновлятися, то був би це лихий знак. Так само в
церкві Св. Юра збираються на молитву духи українців,
що їх помордовано у львівських тюрмах та поховано на
львівських цвинтарях. Тому у Львові теж буде відновля-
тися образ. Такі віднови є ще й в інших місцевостях” [4, 38].

Популяризувались серед населення також оповіді
про вплив чудотворних ікон і на відстані. Це засвідчує,
зокрема, випадок, що трапився під час німецько-
польських воєнних дій 1939 р. у с. П’ятничани поблизу
м. Стрия. Там польський поручник затримав українсь-
кого студента, що повертався зі Львова додому. Після
допитів і побоїв хлопця привели до парку Луги, що в
Стрию. Тут наказали копати для себе яму. Хлопець, ко-
паючи, просив рятунку у Гошівської Богородиці. Вико-
пати яму перешкодив наступ німців. Та поляки зв’язали
студентові “руки, поставили над ямою і поручник з ре-
вольвера стрілив йому прямо у груди. І ось чудо: куля
перейшла блузу і сорочку, вдарила в медальйончик
Гошівської чудотворної ікони, стопила його і відбилась
від нього, а тіла жертви не торкнулась. Як довго молодець
лежав непритомний при ямі, не знав сказати, але, коли
прочуняв та оглянувся навколо себе, не було при ньому
катів” [6, 29]. Через три тижні хлопець з родиною ходив
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на Ясну Гору подякувати Богородиці за спасіння і зали-
шити біля ікони свій медальйон. Про це чудо він розповів
під присягою священикам-ченцям [6, 29].

Таких випадків, особливо під час війни було багато.
Передаючись з вуст в уста, ці розповіді обростали нови-
ми деталями, фольклоризувались. Про це є численні
згадки і у спогадах, щоденниках відомих українських
письменників, суспільно-громадських діячів (В. Барки,
С. Єфремова, Ю. Липи, А. Любченка та ін.). Так, наприк-
лад, А. Любченко нотує у своєму щоденнику цікаві відо-
мості, що мають незаперечну вагу для розуміння психо-
логічної атмосфери суспільства періоду Другої світової
війни [14/VII – 1944 р. – В. Д.].

Багато розмов про стигматиків. Є люди, що незапе-
речно вірять у їхні пророкування. Стигматики запев-
няють, що у Львові більшовиків не буде, що війна скін-
читься величезною битвою під Прагою (це, мабуть, вар-
шавське передмістя Праґа), що більшовики будуть пе-
реможені у цій битві, але німці теж будуть остільки зне-
силені, що не зможуть уже скористатися зі своєї пере-
моги. Кінець війни вони віщують на 29/ХІ – 44 р. і всі
твердять, що повстане велика укр. держава. Навіть
кажуть це польські стигматики” [7, 238]. Також розказу-
вали, “що за давніми якимись пророцтвами, найбільше
в цій війні виграє жовта раса, отже – Японія... [31/VII –
1942 р. – В. Д.]” [7, 59].

Пророцтва, легенди, перекази, різного типу “небесні
листи” (“русалимські листи”, “святе письмо” – залежно
від місцевості), відповідного змісту пісні, вірші, пов’яза-
ні з релігійними чудами, та інші прояви народної релігій-
ності особливо популяризувались у воєнні роки. На-
трапляємо на такі відомості і серед матеріалів сучасних
вчених, зокрема записів від учасників та очевидців подій
Другої світової війни. Скажімо, Є. Луньо записує про
чудесний порятунок Богородицею двох жінок від облави
більшовицьких військових. Так, за словами однієї з них,
Матінка Божа Неустанної Помочі з Ісусом Христом
прийшла до неї у сні напередодні облави і попередила,
що “буде така темрява, але ти в тій темряві втікай. Втікай
в тій темряві – то ся спасеш. Як ти не втікнеш – то попа-
дешся”. І справді, наступного дня була облава, але зав-
дяки тому, що “надійшла раптом густа чорна хмара”,
“впустився” дощ і стало “не виднося” – жінкам вдалося
втекти, після чого – “хмара переходит і почалося розвид-
нятися”. Вкінці оповідачка підсумовує: “Так мені тоді
Матінка Божа сказала: «Буде темрява – втікай, бо про-
падеш». Того сна я ніколи не забуду, певно вмру і не
забуду, на тамтім світі буду пам’ятати, подякую Матінці
Божій. Бо інакше я би пропала” [8, 186 – 187].

Отже, специфічні прояви народної релігійності ук-
раїнців 1940-х рр. були зумовлені передусім особливою
суспільно-політичною ситуацією в окупованій Україні
того часу. Воєнні лихоліття, роки збройної боротьби,
терору, епідемій, вимушеної еміграції тощо у свою
чергу вплинули на свідомість суспільства.

Вже напередодні Другої світової війни люди у всьо-
му дошукувались передвісників лиха. Про це прочи-
туємо, зокрема, в опублікованих спогадах очевидців тих
подій. Приміром, у родички І. Франка, “галицького Сам-
чука” О. Черпіти (творчий псевдонім Олекса Чинилук,
1925 р.н., м. Бібрка на Львівщині) знаходимо згадки про
тривожні сни (“польський офіцер” “на фоні червоного
зарева” “йде на те зарево” і “назад зариває у землю”
“заболочених і закривавлених” українських хлопців);
про “бронзові спіральки з потовщеним кінчиком – ніби
головкою гадюки”, появу яких на листках з вишні, яблуні
та інших дерев люди тлумачили як знак, що буде війна; а
також про інші події (кажан влетів у кімнату “і прилип
до килима на підлозі” – “то дуже недобрий знак. Хата

може згоріти, або… якась інша біда. Старі люди кажуть,
що він влітає на велику біду” тощо) [9, 33 – 34].

Така інформація влучно ілюструє суспільні настрої
українців напередодні Другої світової війни, які пошири-
лися під впливом відповідних непередбачуваних і триво-
жних подій того часу. Як відомо, для українського
народу Друга світова війна фактично почалась у березні
1939 р. збройним нападом угорських окупантів на Кар-
патську Україну. Внаслідок наступних серпневих (зокре-
ма підписаного в ніч з 23 на 24 число т. зв. Пакту Моло-
това – Ріббентропа, включно з таємним протоколом сто-
совно розмежування сфер впливу в Європі) та верес-
невих (1 числа – дії німецько-фашистських, а 17 – чер-
воноармійських військ) подій, як показують численні
дослідження, в логічній послідовності відбувся поділ
українських етнічних земель: Лемківщину, Холмщину,
Підляшшя і частину Посяння окупувала Німеччина, а
решту території Західної України – Радянський Союз.
1940 р. війська Червоної армії окупували Північну Буко-
вину і Південну Бессарабію (етнічні українські землі,
які до того перебували у складі Румунії) [Див. про це:
10, 16]. Наслідком наступних загальновідомих червневих
(22 числа) подій 1941 р. відбувся подальший розподіл
українських земель, а саме: Галичина 1 серпня 1941 р.
увійшла до складу Генеральної Губернії, Закарпаття –
до Угорщини, українські південно-західні землі під
назвою Трансністрія – до Румунії, інші українські землі
– до Райхскомісаріату України (з цивільним) та прифрон-
тової смуги (з військовим) управлінням [Див.: 10, 16].

Певна річ, ці та інші суголосні їм події впливали на
духовну атмосферу українського суспільства. Адже, як
відомо, усі воєнні тягарі того часу лягали, як правило,
на цивільне населення, простий народ, що, як показують
дослідження, інспірувало активні прояви своєрідної на-
родної релігійності. Зокрема активізуються почитання,
вшановування місцевим населенням чудотворних ікон
в Україні, паломництва тощо. Скажімо, до чудотворної
ікони Св. Миколая у с. Вербка Ковельського повіту від-
бувались численні паломництва тисяч людей з довко-
лишніх сусідніх і віддалених населених пунктів Полісся,
зосібна з Ковельщини, околиць Камінь-Каширського,
Ратна, Маневич [Див.: 11, 21, 65]. Очевидець тих подій
отець Ананій Теодорович згадує, як “вже зрання напе-
редодні свята валки людей напливали до села і розташо-
вувались по хатах, стодолах і в двох величезних бараках
на острівці біля церкви, спеціально збудованих для бого-
мольців” [12, 32 – 33]. Вшановувались під час Другої
світової війни місцевим українським населенням і інші
чудотворні ікони: Холмський чудотворний образ Божої
Матері, Рожківська ікона Богородиці з Дитям тощо.
Стосовно останньої відомо, що її подарував 1942 р.
німецький офіцер на пам’ять про чудесне спасіння
людей села від розстрілу есесівцями. Як згадують оче-
видці зі слів офіцера, коли його “літак пролітав над
місцем, де повинна була відбутися екзекуція, в небі з’я-
вилась Мати Божа і показала” йому “туди рукою!” [11,
343]. Це спасіння і шанування чудотворної ікони Бого-
матері щороку відзначається 28 вересня [11, 157].

Така та подібна до неї інформація, яку знаходимо в
публікаціях і яку підтверджують польові матеріали
автора цих рядків, зокрема записані у 2008 – 2010 рр. на
Черкащині від місцевих старожилів, дає влучні і цікаві
відомості стосовно атмосфери в українському суспіль-
стві того часу в умовах німецької окупації та проливає
світло на деякі важливі моменти, що стосується політи-
ки, відносин німецької влади до місцевих людей загалом
та вірян зокрема. Є й низка інших відомостей, які
підтверджують те, що під час німецької окупації общини
у селах мали змогу і будували нові церкви [11, 245].
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Своєрідно доповнюють ці відомості документи пізнішо-
го часу, тобто, вже починаючи з 1945 р., відразу після
зміни одного окупанта наступним, російсько-більшо-
вицьким. Так, скажімо, в “Інформаційній доповіді
(витягові)” за листопад 1945 р. “уповноваженого ради”
М. Діденка читаємо: “В м. Ковелі в Благовіщенській
церкві намальовано картину разом з святими і укрні-
мецькі націоналісти Петлюра, Коновалець і старий зрад-
ник укр. народу польський шляхтич Мазепа з усіма укр.-
німецькими атрибутами (Тризуб), широкі штани і т.д.
Таким чином, німецькі, польські пани, шпигуни зарахо-
вані в Святі. Характерно, що німецькі власті при окупації
це не тільки дозволяли, але й заохочували. Характерно й
те, що благочинний, він же й настоятель цієї церкви і інші
священники протягом всього періоду з початку віднов-
лення рад. влади і до цього часу (листопад 1945 р.) про це
нікому не говорили і тримали в таємниці. Я запропонував
єпископу цю картину стерти” [13, 42; Цит. за: 11, 157].

Схожу інформацію, як уже зазначалося, нам не раз
доводилося чути і від місцевих старожилів під час
польових досліджень, зокрема на Черкащині, як-от, про
те, що ходити до церкви “за німців”, на відміну від
більшовицької влади, дозволялось, про активізацію
функціонування обряду хрещення при новій німецькій
владі серед місцевих людей тощо [14].

За словами О. Степового (псевдонім Олекса Воро-
пай), кожна історична подія знаходить свій відгук у
народній творчості. Це тому, що кожну таку подію народ
розуміє по-своєму і дає їй власне пояснення, свою
оцінку. Тоді, у 1939 – 1945 рр., коли український народ
переживав одну з найтрагічніших історичних подій у
своєму житті, не дивно, що з’явилося і багато народних
легенд, в яких народ пояснює причини вибуху війни як
кару Господню за гріхи людей та забуття ними Бога. В
образі Божої Матері відображається заступниця перед
Богом. Вона піклується народною долею, просить Бога
помилувати і оберегти народ від нестерпного лиха, що
спричинює війна. Вона навіть, у народній уяві, закликає
людей до об’єднання, щоб захищати себе від страшного
поневолення чи ворожої навали. Матір Божа – це жінка-
мати, яка любить своїх дітей та піклується ними. Вона
сумує разом з народом, а тому вона виступає в цих
легендах в чорному одязі.

Ісус Христос – мужній, справедливий Бог. Він обіцяє
спокій та щастя народові. Виступає у білому одязі, як
символ величності.

Зокрема, О. Степовий записав з народних вуст в
Україні, переважно на Поділлі, низку таких матеріалів.
Опрацьовуючи їх, він намагався зберегти народний
стиль, але й водночас, як сам зауважує, дещо олітерату-
рив ці записи: (“намагався… надати цим легендам
літературної форми” [15, 5]). Проте, зазначає, що осо-
бисто несе цілковиту відповідальність за зміст, що ніде
не змінений і справді народний.

Своєрідно доповнюють ці відомості і архівні мате-
ріали ІМФЕ ім. М. Рильського. Це бачимо уже на прик-
ладі публікацій цих матеріалів, які нещодавно побачили
світ. Зокрема, в оповіданні “Три гроби”, де йдеться про
з’яву опівночі парубкові незвичайного Діда-пророка “в
кінці мая цього 1941 року в с. Красненьке Красно,
Яружського району, Курської області”, який показував
у вівтарі дивовижні гроби (в одному – “повно гадини,
копишутся, в’ются, як в’юни”, другому – “там повно
крові”, у третьому – “повно чогось блискучого на пробі
золота, так і сяє, як сонце”) і віщував неспокійні міграції
населенення (“Це так люди будуть копошиться, будуть
пиридвигатся з міста на місто, і ніде собі спокою ни
найдуть”), кровопролитну війну (“Це буде война і людсь-
ка кров буде лится річкою”) та гарне життя для тих, хто

залишиться живим (“А це, хто опісля войни останится
живий, буде жить цвісти, блистіть, як сонце”), а також –
близьку смерть парубка (“«іди ти додому і всим роска-
жи, що ти бачив. Та ни барись росказувать, бо чириз
три дні ти умреш». Так і злучилось: чириз три дні пару-
бок той умер”) [16, 72 – 73]. В інших оповіданнях мова
йде про віщі сни, пророцтва за незвичайними книгами
тощо [16, 72 – 73]. З усього видно, що такі та інші з по-
дібним ідейно-змістовим спрямуванням оповідання та
розповіді були особливо поширені в період Другої сві-
тової війни. В основі своїй традиційні (про “незвичайну
книгу”, “Діда-пророка”, “три гроби”, різні віщування і
т.ін.), вони збагачуються новітніми компонентами відпо-
відно до нових суспільно-політичних подій (“война з нім-
цями”, “Председатєль сельсовета”, “агітація”, “Н.К.В.Д.”,
“статуя Сталіна” тощо) [Див., напр.: 16, 72 – 73; та ін.].

Очевидець подій Другої світової війни, відомий
український письменник і громадсько-культурний діяч
Іван Багряний (псевдонім Івана Лозов’яги) відображає
прояви народної релігійності українців у своїх творах
автобіографічного характеру, зокрема у повісті “Огнен-
не коло” [17, 55 – 56]. Такі відомості яскраво і влучно
відображають духовну суспільну напругу в українсь-
кому середовищі часу Другої світової війни, головно в
умовах окупації, хоча також і в безпосередньо воєнних
умовах. В цій напрузі творились і набували поширення
специфічні прояви народної релігійності, які, маючи
традиційну основу, водночас додають і багато особли-
востей, відповідно до особливої ситуації українського
народу в умовах Другої світової війни.

Особливу цінність для етнологічного аналізу народ-
ної релігійності українців періоду Другої світової війни
мають передусім розглянуті тут та деякі інші опубліковані
праці попередників – етнологів та фольклористів, свід-
чення очевидців тих подій тощо [18 – 22; та ін.].

Показово, що такі прояви народної релігійності про-
довжували виникати та поширюватись і пізніше, в по-
воєнні роки, і до сьогодення включно. Найбільшими
осередками в цьому аспекті на території України були і
залишаються населені пункти (переважно села) Голин-
чинці, Гошів, Грушів, Зарваниця, Калинівка, Почаїв,
Плугів, Унів та низка інших.

Однак, що стосується періоду Другої Світової війни,
то ця тема є без сумніву важливою і актуальною, в тому
числі, передусім з огляду на винятковість подій того часу
і їх сприйняття в народному середовищі. Для етнолога
немаловажним є й можливість зафіксувати відповідні
матеріали від ще живих учасників та очевидців подій
Другої світової війни.

Підсумовуючи, зазначимо, що наведені та інші
матеріали про народну релігійність українців в умовах
Другої світової війни, загальну суспільно-політичну
ситуацію і настрої українського суспільства того часу,
у зв’язку з якими, виникали і поширювалися специфічні
форми народної релігійності (паломництва, хресні ходи,
обіди, хрещення, шлюби, сповіді, встановлення хрестів
та ін., а також дотичний до них фольклор), є надзвичайно
важливим та цікавим об’єктом для глибшого наукового
дослідження. В ньому була б можливість докладніше
проаналізувати конкретні прояви народної релігійності
(чуда, поклонницькі ходи, чування, ритуальні обіди
тощо), фольклорні твори, відомості про пов’язаність їх
виникнення і функціонування з конкретними подіями
й особами, психологічною атмосферою в головному
середовищі їх побутування – селянському; факти про
взаємини носіїв цих специфічних форм народної релі-
гійності й окупаційної влади. Це дало б змогу якомога
об’єктивніше дослідити специфіку народної релігійності
українців в умовах Другої світової війни (1939 – 1945 рр.).
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Втім, проаналізований матеріал дає підстави для думки
про особливість проявів народної релігійності того часу,
яка була пов’язана з особливими подіями та духовною
атмосферою у суспільстві.
___________________
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ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍ²ÑÒÜ ÊÀÄÐÀÌÈ Ñ²ËÜÑÜÊÎ¯
ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ ÌÅÐÅÆ² (1946 – 1955 ðð.)

У сучасних суспільствознавчих дослідженнях
постала потреба відтворити багатогранну картину життя
пересічної людини у повоєнний період. У цьому
контексті актуальним є звернення до аналізу особливо-
стей функціонування медичних закладів у сільській
місцевості впродовж 1946 – 1955 рр. Окремі аспекти
цієї теми вже частково досліджені. Так, медико-санітарні
наслідки Великої Вітчизняної війни та шляхи їх подо-
лання з’ясовані І. Перехрест [1]. Тенденції розвитку сіль-
ської медицини в 1946 – 1960 рр. стисло подано Г. Ко-

нопенком [2]. Окремі аспекти медичного обслуговуван-
ня сільського населення в 1943 – 1950 рр. висвітлено Т. Те-
рещенко [3]. Однак тема не є завершеною, зокрема в
площинні вивчення проблеми забезпечення лікувальних
закладів повоєнного села медичними кадрами, що і
визначило мету цієї статті.

Відновлення медичної мережі на території України
розпочалося відразу після визволення. Відповідно роз-
витку мережі установ охорони здоров’я продовжувало-
ся зростання кількості лікарських і посад середнього
медперсоналу у всіх медичних установах системи охо-
рони здоров’я УРСР. Так, якщо до кінця четвертої п’яти-
річки в УРСР було 49505 лікарських посад, то до кінця
п’ятої п’ятирічки їх збільшилося до 64750. Приріст за 5
років склав 15245 посад або 30,8%, відносно 1950 р. З
них тільки 1033 посади стосувалися приросту посад у
медичних установах на селі, тобто, лише 6,8% від за-
гального приросту за п’яту п’ятирічку [4, 10]. Незважаю-
чи на те, що в сільській місцевості спостерігалося зро-
стання кількості медичних кадрів, воно все ж таки було
досить незначним.

Аналіз статистичних матеріалів свідчить, що за
постійного зростання впродовж двох повоєнних
п’ятирічок числа штатних лікарських посад з 6900 до
12311 у сільській місцевості, з 1948 р. простежується і
серйозне відставання зайнятих посад, відповідно 6130 і
10909 [5, 103]. Тобто, укомплектованість лікарських посад
за вказані роки, замість поліпшення, систематично
знижувалася. За роки четвертої п’ятирічки лікарів
збільшилося вдвічі як в міських поселеннях, так і в
сільській місцевості. За п’яту п’ятирічку кількість лікарів,
порівняно з 1950 р., у сільській місцевості збільшилася
лише на 4,5%. Такий незначний відсоток був наслідком
зменшення кількості лікарів у 1951 і 1952 рр. Зростання ж
почалося тільки з 1954 р.

Зменшення числа лікарів у 1951 і 1952 рр. частково
пояснюється тим, що медичні інститути з 1950 р. різко
скоротили випуск молодих фахівців. До цього медичні
інститути давали два потоки випускників – в лютому і в
липні. З 1950 р. випуск проводився один раз на рік. З
цієї причини число випускників скоротилося майже на
2000 чоловік або на 37,6%. Поступовий перехід медичних
інститутів на шестирічний термін навчання, внаслідок
чого деякі медичні інститути в рік переходу зовсім не
дали випуску молодих лікарів, привів до подальшого
скорочення кількості випускників. При цьому, в 1951 р.
тільки половина випускників залишилася в межах
Української РСР. Тим часом, органи охорони здоров’я
щорічно направляли на село достатню кількість молодих
лікарів з випускників медичних інститутів: 1951 р.
направлено 498 молодих спеціалістів, в 1953 – 506,
1955 – 700 [2, 62].

Ще однією істотною причиною зменшення
кількості лікарів у сільській місцевості був відтік кадрів
із сіл до міст і передусім це було характерним у
середовищі молодих лікарів. Спеціальною розробкою,
проведеною українським науково-дослідним Бюро
санітарної статистики, встановлено, що з числа лікарів
випуску 1946 – 1949 рр., які працювали на селі, вибули
за період з 1 січня 1950 до 1 квітня 1954 рр. 1257 осіб,
тобто 43,3% [6, 4]. Крім цього, в якості експерименту
Бюро провело також розробку звітів руху фахівців з
вищою освітою в 9 областях за 1951 і 1952 рр., з метою
виявлення розмірів і причин плинності медичних кадрів.
Результати показали більш високий ступінь плинності
саме у сільській місцевості, а її причини наведені у
таблиці 1 як співвідношення до загальної кількості
вибулих лікарів [7, 85].
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Табл. 1

З наведених даних можна зробити висновок, що
основною причиною для сільської місцевості було
вибуття лікарів за сімейним станом. Слід також відмітити,
що самовільний від’їзд лікарів з роботи являвся
характерною причиною саме для сільської місцевості.
Питома вага вибулих з цієї причини склала 7%.

У той же час далеко не останньою причиною плин-
ності медичних кадрів була непродумана політика Міні-
стерства охорони здоров’я УРСР та незадовільна робота
місцевих керівників, про що говорять і архівні матеріали.
Так, наприклад, у Волинській області на 1952 р. склалася
наступна ситуація. Міністерство охорони здоров’я УРСР
мало направити на роботу в область 31 молодого спе-
ціаліста, з тих, хто закінчив 1952 р. медичні інститути.
Крім того, за наказом Міністерства охорони здоров’я
на Волинь мали направити з медичних шкіл інших об-
ластей 178 медичних працівників середньої кваліфікації.
Незважаючи на закінчення строків відпусток, станом
на 14 серпня 1952 р. в область прибули лише 15 випуск-
ників медінститутів (48 %) і 91 випускник середніх
медичних шкіл (52 %). Причому, з таких спеціальностей,
як фельдшера і акушерки, прибули лише 39 осіб з 78,
зубних техніків – 1 з 15, а з 5 рентгенологів не прибуло
жодного [8, 30]. Недовиконання планів розподілу моло-
дих спеціалістів у галузі охорони здоров’я повторю-
валося з року в рік, набувши хронічного характеру, і не
лише у Волинській області.

Серйозною причиною, що спонукала молодих спе-
ціалістів уникати направлення на роботу до сільських
лікарень чи за найменшої можливості переводитись на
роботу до міста, був незадовільний рівень забезпечення
їх житлово-побутовими умовами. Як було встановлено
комісією, за участю представників Міністерства охо-
рони здоров’я УРСР, Волинського обкому КП(б)У і пред-
ставників районних партійних комітетів, у першій по-
ловині 1952 р. однією з причин відтоку лікарських кадрів
у Волинській області була відсутність зі сторони місцевих
органів влади достатньої турботи про матеріально-
побутові умови медичних працівників [9, 69].

Так, на 1952 р. у Волинській області 702 медичних
працівники (лікарі і середні медичні працівники) не були
забезпечені комунальними квартирами, а знімали

кімнати в приватних домоволодіннях, до того ж частина
з них повністю оплачувала квартплату за свій рахунок, а
іншим доводилось доплачувати значну суму до тих кош-
тів, які видавалися місцевими органами влади. Особливо
було погано з забезпеченням медичних працівників кому-
нальними послугами, пальним і освітленням [8, 57].

Були випадки, коли в сільській місцевості медичним
працівникам зарплата затримувалася на 2 – 3 місяці, а
також було відсутнє регулярне забезпечення хлібом та
іншими продуктами. Такі умови, безперечно, породжу-
вали бажання під будь-яким приводом виїхати з села.
Така ж ситуація спостерігалася у Висоцькому, Млинівсь-
кому, Демидівському та інших районах Рівненської об-
ласті, де місцева влада не робила належних заходів для
надання медпрацівникам безкоштовних комунальних
послуг [9, 70].

У подальші роки п’ятої п’ятирічки мало місце певне
зростання кількості лікарів у сільській місцевості, але
воно було ще досить незначним, щоб забезпечити
сільське населення лікарською допомогою. Про це свід-
чить низький показник укомплектованості лікарських
посад і високий коефіцієнт сумісництва. Коефіцієнт
останнього був значно вищим і мав яскраво виражену
тенденцію до збільшення, ніж в міських поселеннях. Так,
протягом п’ятої п’ятирічки у міських поселеннях він зріс
із 1,16 в 1950 – до 1,21 в 1955 рр., тоді як у сільській
місцевості – з 1,40 – до 1,52. Отже, в сільських медичних
установах на одного лікаря припадало в середньому 1,5
ставки, що негативно впливало на якість виконання
лікарями своєї роботи [10, 80].

Отже, можна констатувати зростання забезпечено-
сті персоналом медичних установ, які знаходилися в
сільській місцевості, але слід відзначити і ряд проблем,
пов’язаних із цим. По-перше, в другій повоєнній п’яти-
річці намітилася тенденція до зниження темпів прирос-
ту медичних кадрів у сільській місцевості, що було пов’я-
зано зі змінами в системі підготовки медичних кадрів.
По-друге, плинність медичних кадрів із сільської місце-
вості до міст, основною причиною чого була зміна сі-
мейного стану. Далеко не останньою причиною плин-
ності медичних кадрів була і недосконала програма Мі-
ністерства охорони здоров’я УРСР та незадовільна
робота місцевих керівників у цій сфері. Все це не могло
не позначитись на якості медичного обслуговування
селян у повоєнному українському селі.
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Причини вибуття лікарів
Міські 

поселення
Сільська 
місцевість

1. За сімейним станом 44,2 43,8
2. Перехід в інші відомства 10,9 10,5
3. Перехід із службових причин 7,8 7,6
4. Хвороба і інвалідність 6,5 9
5. Скорочення штатів і 
реорганізація

4,2 0,2

6.Звільнені як ті, що не 
справилися з роботою і 
дискредитували себе

5,2 4,3

7. Особисте бажання 3,6 1,8
8. Смерть 3,6 2
9. Без зазначення причин 3,9 4,3
10. Виїхали в інші республіки 2,5 2,6
11 Закінчили клінічну 
ординатуру і аспірантуру

1,5 -

12. Направлені на навчання 01.Лют 2,3
13. Виїхали самовільно 1,9 7,7
14. Вихід на пенсію 0,6 0,8
15. Інші причини 3,3 3,1
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Ñ²ËÜÑÜÊÎ¯ ÐÎÄÈÍÈ Ó 1950 – 60-õ ðð.:

ßÊ²ÑÒÜ ÒÀ Ð²ÂÅÍÜ ÆÈÒÒß

Якість та рівень життя родини і людини можна
характеризувати на основі можливостей задоволення
матеріальних та духовних потреб. Особливий інтерес
викликає проблема матеріального споживання мешкан-
ців українських сіл у 1950 – 60-х рр. Сільська родина
існувала в умовах радянського способу життя, з прита-
манною йому практикою другорядності селян, у загаль-
ній структурі суспільства. Це позначалося на результати-
вності роботи селян в колгоспах, забезпеченні сіл
продукцією промислових підприємств, роботі соціаль-
но-побутової та культурно-освітньої інфраструктури.
Враховуючи недосконалість роботи підприємств легкої
і харчової промисловості в повоєнний період, їх невеликі
обсяги, існування в радянському суспільстві категорії
дефіцитних товарів, обмежені можливості селян у корис-
туванні добре оснащеними торгівельними закладами,
мізерну заробітну плату селян, проблема матеріального
споживання сільською родиною заслуговує на окреме
вивчення.

Метою цієї статті є вивчення рівня та якості матері-
ального споживання сільською родиною у 1950 – 60-х рр.
Автор вважає доцільним проаналізувати зміни матеріа-
льного споживання товарів першої необхідності, показа-
ти його рівень та якість, виявити повсякденну практику
сільського життя в умовах радянської системи щодо
задоволення матеріальних потреб мешканців села.

Історіографія проблеми відображена у працях та-
ких авторів, як В. Даниленко, В. Баран, І. Романюк [1 – 3]
та ін. У них проаналізовано умови існування селянства
у 1950 – 60-х рр. Вагоме значення для розуміння можливос-
тей матеріального споживання сільською родиною має
робота І. Рибака, в якій подана характеристика соціаль-
но-побутової сфери українських сіл у ХХ ст. [4]. Певне
значення представляють праці В. Маланчук [5]. Втім, проб-
лема якості та рівня матеріального споживання сільської
родини у 1950 – 60-х рр. у контексті повсякденного буття
поки що не стала предметом окремого дослідження.

Можливості матеріального споживання родини
впливали як на фізичне здоров’я її членів, так і на мораль-
ний стан. Протягом 1950-х рр. остаточно змінився
спосіб життя сільської спільноти щодо споживання то-
варів промисловості, поступово зникали методи вироб-
ництва тканин в особистих господарствах шляхом виро-
щування льону або конопель з подальшою їх обробкою
та виробленням готових матеріалів і пошиття одягу та
білизни з домотканого полотна. Наприкінці 1960-х рр.
залишилися тільки як згадки минулого веретена і ткацькі
станки на дому. Хоча в сільському середовищі актуаль-
ними залишалися такі ремісничо-кустарні промисли,
як пошив одягу, взуття, виробництво керамічного по-
суду, виготовлення меблів. Поступово на селі з’являлися
предмети першої необхідності, які були вироблені
підприємствами – промислові товари. У статистичних
бюджетних дослідженнях ці види товарів здобули
загальну назву – промислові непродовольчі товари.

Зазначимо, що на селі існували декілька шляхів
купівлі товарів першої необхідності. По-перше, за гроші
в магазинах або у перекупників. По-друге, одяг, взуття
та інші необхідні речі можна було придбати в сільпо, в
обмін на натуральну продукцію. Однак протоколи за-
сідань сільських рад свідчать, що на початку 1950-х рр. в
обмін на натуральну продукцію подекуди давали нікому
не потрібні у повсякденному сільському житті предмети.

Витрати на придбання одягу та взуття на члена
родини у 1964 р. збільшилися удвічі, на покупку меблів,
предметів домашнього побуту – в шість, а культтоварів
– у 7 разів, порівняно з 1953 р. Очевидним було збіль-
шення витрат на будівництво та ремонт. На купівлю одя-
гу, білизни, взуття на одного члена сільська родина в
середньому витрачала у 1953 р. 35 крб., 1958 р. – 69,
1964 р. – 77 (у зіставних цінах 1958 р.) [6, 3]. Однак ці
цифри виявляються безликими, якщо не навести безпо-
середні приклади щодо цін на одяг, взуття та інші пред-
мети побутового вжитку 1950 – 60-х рр.

Споживчий кошик промислових непродовольчих
товарів сільського мешканця був доволі різноманітним.
До його складу неодмінно входили тканини, взуття, гото-
вий одяг та інші предмети першої необхідності. Доку-
менти доводять, що купівля тканин сільськими родина-
ми була справою звичайною. Адже в умовах нестачі
грошей і готового одягу в магазинах, а також з метою
економії кожна родина знаходила свої шляхи його прид-
бання. Розповсюдженою була практика шиття одягу або
власноруч, або у місцевих майстрів-кустарів. При цьому
звертає на себе увагу як динаміка питомої ваги витрат
на тканини, так і купівля її видів. Якщо у 1952 р. сільська
родина в середньому купувала близько 18 м бавовняних,
0,34 м – вовняних, 0,14 м – шовкових тканин на рік, то у
1955 р. в середньому на кожну родину припадало
близько 30 м бавовняних тканин, 0,5 м вовняних і 1,3 м
шовкових [7, 19]. Отже, в родинах колгоспників, за зага-
льного зростання купівлі тканин, збільшилося споживан-
ня більш дорогих її видів. Збільшення витрат на покупку
тканин характерно для споживання шовкових тканин: у
1952 р. сільська родина витрачала на них 4 крб., а у 1955 р.
– 23 крб. Втім, більшість у загальних витратах на тканини
належала витратам на бавовняні. У середньому 21 %
всіх витрат на тканини 1958 р. припадав на покупку
вовняних тканин і 15 % – шовкових. Інша частина –
майже 60 % – йшла на купівлю бавовняних тканин. Це
було пов’язано як з більш-менш доступними цінами на
такі види тканин, їх більшою розповсюдженість в торгі-
вельній мережі, так і з більш доступними цінами для
селянина на пошив одягу з бавовняних тканин.

Протягом 1950-х рр. характерним було зменшення
питомої ваги витрат на придбання тканини в загальному
обсязі витрат на покупку непродовольчих промислових
товарів. Простежується така середньостатистична дина-
міка купівлі тканин сільськими мешканцями: у 1954 р. –
21,9 % від всіх витрат на непродовольчі промислові
товари, 1955 – 17,9 %, 1958 р. – 14,8 %, 1959 р. – 14 %.
Таке зменшення витрат на придбання тканин пов’язано
із збільшенням покупки в магазинах і у перекупників
готового одягу. Статистичні дані показують, що у 1958 р.
споживання тканини селянами, порівняно з довоєнним
1940 р., збільшилося вдвічі, а 1964 р. – у 1,6 рази.

На селі розповсюдженим було шиття одягу, якого
не вистачало в магазинах. Свідки тодішнього сільського
способу життя стверджують, що у повсякденній прак-
тиці кінця 1940 – початку 50-х рр. доволі розповсюдженим
був пошив одягу з домотканого полотна. Протягом
1950-х рр. питома вага такого одягу зменшується, про
що свідчить збільшення купівлі тканин. Оскільки комбі-
натів побутового обслуговування на селі було обмаль,
то селяни зверталися за послугами з пошиття одягу до
місцевих майстрів-кустарів. Населення сіл користува-
лося в основному послугами районних і сільських куста-
рів. Приватним способом шили сукні, спідниці, жакети,
костюми, брюки тощо. Ціни були різними, відповідно
до статусу послуг. Пошив вовняного чоловічого костю-
му 1959 р. у майстерні побутового обслуговування
обходився сільській родині у 216 крб., в той час як кустарі
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в районних селах його шили за 120 крб., а сільські
майстри за 90 крб. [8, 5]. Така диференціація цін була ха-
рактерна для інших товарів: бавовняний вельветовий кос-
тюм обходився у ательє 114 крб., у районних майстрів –
80 крб., у сільських – 60 крб. Вовняні брюки – 57 крб., 40
крб., 30 крб. відповідно. Бавовняні брюки – 34 крб., 25
крб. і 20 крб. Пошив жіночого вовняного жакету в
майстерні обходився сільській родині 162 крб., у
районних майстрів – 80 крб., у сільських – 60 крб. Вартість
жіночої вовняної спідниці складала 61 крб., 45 крб. і 40
крб. відповідно, вовняної сукні – 102 крб., 100 крб. і 80
крб. Доволі розповсюдженими були бавовняні жакети,
спідниці і сукні. Їх пошив в ательє і на руках був дешевше,
ніж вовняного одягу. Так, у майстерні побутового
обслуговування бавовняний жакет коштував 78 крб., у
районних майстрів – 30 крб., у сільських – 25 крб., бавов-
няної спідниці – 40 крб., 14 крб., 5 крб. відповідно, бавов-
няної сукні – 57 крб., 60 крб., 30 крб. Таким чином, по-
шив одягу сільськими кустарями обходився селянам у
2 – 3 рази дешевше, ніж у державних комбінатах побу-
тового обслуговування. Однак, навіть в такому разі се-
лянська родина могла собі дозволити пошив обмеженої
кількості речей. На початку 1950-х рр. в магазинах
продавалася дешева тканина – грубе сукно, його нази-
вали шинельне. З такої тканини чоловікам шили пальта,
які мали назву свити. Форма цього одягу нагадувала
фасон шинелі. Розповсюдженим повсякденним одягом
були фуфайки, які шили з вати.

В магазинах районного значення і у містах можна
було купити готовий одяг: костюми, жакети, жіночі сукні
та чоловічі сорочки із ситцю, байки та інших тканин.
Матеріали були натуральні, приємні на дотик. Шовкові
тканини були красиві і вироблялися з натуральних
волокон. У 1954 р. сільська родина в середньому витра-
чала 502 крб. на покупку готового одягу, білизни, трико-
тажу та головних уборів, у 1955 р. – 593 крб. [7, 20]. Це
становило 26,4 % і 28,6 % від витрат на покупку непро-
довольчих промислових товарів у 1954 і 1955 рр. відпо-
відно [7, 26]. У 1958 р. сільська родина колгоспника ви-
трачала 779 крб. на придбання готового одягу, з яких
430 крб. складала сума на покупку вовняного одягу, а
100 крб. – трикотаж, панчохи та шкарпетки. В середньо-
му на одну особу сільська родина виділяла у 1958 р. у 2,5
рази, а у 1964 р. у 3 рази більше, ніж у довоєнному 1940 р.

Жінки обов’язково носили хустки, влітку з ситцю, в
холодну пору з вовни, також були хустки суконні. Такі
головні убори жінок були великими за розмірами і
нагадували шалі. Ними жінки вбирали голову і прикри-
вали плечі в холодну пору року. З причини нестачі
популярних товарів у магазинах, сільські мешканці куп-
ляли їх за підвищеними цінами у мешканців міст. У 1955 р.
вовняну хустку родина купувала «на руках» за 525 крб.,
в той час як у торгівельній мережі її вартість складала
175 крб. [9, 26]. Це була гарна якісна хустка, вироблена з
тонкої вовни, прикрашена візерунками. Повсякденні
сукняні хустки сільські мешканці купували, як правило,
«на руках» у громадян за 130 крб., проти 96 крб. у
магазині. Зазвичай суконна хустка носилася добре і
купували їх не так часто.

Були на селі розповсюджені тілогрійки, однак їх
також завозили до сільських магазинів недостатньо, що
призводило до покупки цього виду товару на руках по
115 крб., замість 84 крб. Дорогими були чоловічі
шевіотові костюми (шевіот – легка, м’яка, подекуди вор-
сяна вовняна або напіввовняна тканина для верхнього
одягу). Вартість чоловічих костюмів у державній торгі-
вельній мережі складала 450 крб., однак сільські меш-
канці (родини з великим прибутком) купували його по
800 крб. на руках. Пальта суконні коштували 270 крб. за

державними цінами і 450 крб. за спекулятивними. Рідко
носили на селі модні та дефіцитні плюшеві (натуральні)
шубки та «пальта москвички» – суконні з чотирма карма-
нами куртки та коміром з бобрику. Плюшева жіноча
шубка була дорогою і придбати її могли лише високооп-
лачувані представники сільської громади. Вартість шубки
в магазині складала 1600 крб., а на руках – 2000 крб.

У той час, як основна частина сільської спільноти
ледве знаходила гроші на найнеобхідніше, місцева влада
дозволяла собі дефіцитні товари. З анонімної скарги
селян одного з сіл Глобинського райну Полтавської
області, цілком очевидно, що керівництво колгоспів та
сільських рад відрізнялося від основної маси селян
значно кращим матеріальним становищем [10, 8].

Певна динаміка простежується і в питанні покупки
взуття сільським населенням. У 1952 р. на кожні 100
родин припадало 299 пар взуття, з якого шкіряним було
тільки 144 пари. У 1955 р. ситуація трохи покращилася і
на кожні 100 родин припадало вже 472 пари взуття, з
яких 273 були шкіряними. У 1955 р. родина виділяла 377
крб. на придбання взуття, що складало 18,6 % всіх витрат
на промислові непродовольчі товари. Можливості
родин купувати взуття покращилися, порівняно з
довоєнним 1940 р., удвічі 1958 р. й у 2,3 рази – 1964 р.

Найбільш розповсюдженим видом взуття на селі
були кирзові чоботи. Кирза – це багатошарова бавовня-
на тканина, просочена бензоводним розчином синтети-
чного каучуку, а потім термічно оброблена. Вартість
кирзових чобіт у магазинах дорівнювала 114 крб., а на
руках – 250 крб. У сільських магазинах були дефіцитом
кирзові чоботи великих розмірів, адже саме вони були
найбільш споживаними, оскільки родина завжди купува-
ла розміри, які підійдуть усім членам. Іншим видом взут-
тя були гумові чоботи, вартість яких складала 91 крб.,
однак селяни купували його за 150 крб. Пара жіночих
босоніжок коштувала, залежно від фасону, від 276 до
350 крб. у магазинах, ялові чоботи – 182 крб., а за відсут-
ності товару в державній торгівельній мережі мешканці
села перекуповували його і переплачували удвічі (400
крб. за пару). У сільських магазинах були відсутні хро-
мові високоякісні чоботи і селянам доводилося купувати
їх у кустарів по 400 – 600 крб. за пару. Це була значна
розкіш на селі і носили такі чоботи або багаті люди, або
ті, у кого в родині був майстер. Протягом 1959 р. у
магазинах було відсутнє валяне взуття і колгоспники
купували його на ринку за завищеним цінам: 250 крб. у
перекупників, проти 138 крб. у магазинах.

Таким чином, протягом 1950 – 60-х рр. поступово
збільшувалися можливості селян задовольняти мате-
ріальні потреби. Споживання промислових непродо-
вольчих товарів було розповсюдженим явищем і сільські
мешканці в основному користувалися такими товарами
в повсякденному житті.

При цьому, слід виокремити декілька характерних
рис матеріального споживання населенням сіл, що ви-
ходило з практики сільського буття і загалом радянського
суспільства. По-перше, хронічна нестача тканин, одягу,
взуття та інших товарів у державній торгівельній мережі.
По-друге, необхідність товарів першого вжитку пород-
жувала дефіцит, що створювало умови для розповсюд-
ження спекуляції і впливало на збільшення зайвих витрат
в сільській родині. По-третє, в умовах сільського спосо-
бу життя селянин частіше звертався до послуг місцевих
майстрів-кустарів, виготовлення товарів якого були
значно дешевше. Отже, основна частина сільського
населення витрачала майже вдвічі більше грошей, ніж
мешканці міст. До того ж споживала товари першої
необхідності невисокої якості. Тобто, матеріальне спожи-
вання сільською родиною у 1950 – 60-х рр. поступово покра-
щувалося з точки зору кількості та різноманітності товарів.
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Актуальна проблема розвитку села окреслюється
широким колом гострих питань, серед яких чільне місце
посідає переборення тенденції духовно-морального
саморуйнування сільського середовища, відродження
багатої і самобутньої селянської культури, активне залу-
чення всіх груп населення до культурних зв’язків і тра-
дицій не тільки села, а й суспільства в цілому. Через об-
меженість доступу до культурних та дозвіллєвих ресур-
сів у селі вирішення цих завдань значною мірою покла-
дається на базові заклади культури – клуби, будинки
культури, бібліотеки та музеї. У зв’язку із цим у незалеж-
ній Україні виникла необхідність докорінних змін функ-
ціонування цих закладів, перетворення їх в активнодію-
чий центр із різноманітною діяльністю, забезпечення
потреб селянина в просвіті, творчості та відпочинку.

Мета нашого дослідження – на прикладі Черкаської
області з’ясувати особливості діяльності сільських
закладів культури на українознавчих засадах, оскільки,
як свідчить аналіз наукових джерел, це питання не було
предметом спеціального вивчення.

В основі теоретичного осмислення окресленої про-
блеми лежать наукові праці П. Кононенка [1], В. Короті-
Ковальської [2], В. Шинкарука [3], Ю. Куц [4], Є. Андроса
[5], які дають змогу, зокрема, осягнути процес формува-
ння українознавчого світогляду. Визначити окремі ас-
пекти діяльності галузі культури на Черкащині, насам-
перед, допомагають спеціалізовані регіональні видання:
газети «Черкащина культурна і туристична», «Ритм жит-
тя України», обласні газети «Нова доба», «Черкаський
край», «Молодь Черкащини», районні газети «Шполян-
ські вісті», «Вісник Городищини», «Драбівщина» та ін.

Феномен українського буття криється в особливос-
тях сприйняття і ставлення українців до світу. Ця своєрід-
ність виявляється як у світогляді окремого індивідуума,
так і в суспільній думці загалом. Згідно з філософським
баченням, світогляд – форма суспільної самосвідомості
людини, через яку вона сприймає, осмислює та оцінює
навколишню дійсність, визначає своє місце і призначен-
ня у житті суспільства. Його структурними компонен-
тами є узагальнені уявлення про світ і саму людину,
смисл людського життя, історичну долю людства, а також
система переконань, принципів та ідеалів. Усі елементи
«опосередковуються особистим досвідом суб’єкта, здо-
буваючи завдяки цьому певне емоційне забарвлення і

перетворюючись на певну персональну установку, що
регулює практичну і пізнавальну діяльність людини,
виражає її життєву позицію» [3, 608 – 609].

Разом із тим світогляд українця формується відпо-
відно до його природного і культурного середовища,
тобто відповідає умовам та обставинам буття етносу.
Такий специфічний спосіб існування представників
українського етносу виражений у феномені села, або,
як зауважує Є. Андрос: «Життєвий світ у своїй напов-
неності і вивершеності – це українське село в усій його
цілісності» [5, 87]. Таким чином, феномен села розгля-
даємо як нероздільний елемент українського буття, як
автентичний спосіб існування українства. Однак маємо
констатувати, що нині українська автентичність пере-
буває під загрозою. В постіндустріальну епоху, коли
швидкими темпами відбуваються глобалізаційні проце-
си, що супроводжуються уніфікуванням людства, ніве-
люванням будь-якого самовираження етносів, стиран-
ням культурних відмінностей між ними, українська ку-
льтура дедалі більше набуває маргінальних ознак. У всіх
нинішніх намаганнях відродити село дедалі частіше
ігнорується саме духовний аспект його буття. Робляться
слабкі спроби реформувати АПК, поліпшити побутові
умови проживання селянина, що нагадує політику Ра-
дянського Союзу, який ставився до українського села
як до постачальника промислової й аграрної продукції.
Закономірно виникають питання: «…чи залишиться ук-
раїнський селянин людиною, чиїми правами, інтереса-
ми та проблемами, як і його громадською гідністю, ніхто
не посміє знехтувати» [5, 102]; чи стане чимось штуч-
ним природно створене сільське буття, яке саморегу-
люється, самовідтворюється, самопідтримується в часі
і просторі, а головне, на рівні культури, свідомості люди-
ни? Поки що спостерігається руйнування села, до того
ж швидкими темпами і пов’язане воно значною мірою
з людським чинником. Адже через світогляд людина
визначається в житті, діє і творить відповідно до своїх
настанов, ціннісних орієнтирів, і саме світогляд зумов-
лює умови її існування, а не навпаки. Тому й причину
нищівних процесів у сільському середовищі необхідно
шукати в межах людської свідомості. Значна частина
селян, переважно молодих, вживає спиртні напої, нар-
котики, має безладні статеві стосунки. У результаті зни-
щується людське начало в представникові села (гідність,
самоповага, віра, упевненість тощо). Він не усвідомлює,
що треба прагнути жити інакше, достойно, не розгублю-
ватися, не бути байдужим до всього, що відбувається
навколо. Утративши духовний зв’язок із рідним навко-
лишнім середовищем, землею, нині селянин опинився
на узбіччі цивілізаційних процесів, що характерні для
міста, а село – джерело нації – духовно і фізично зане-
падає, обривається зв’язок поколінь, зникають народні
звичаї та обряди.

Безперечним чинником припинення економічної,
соціальної, культурної, мовної деградації села, відрод-
ження його як особливої сфери українського буття вва-
жаємо формування національної свідомості селянина.
На думку Ю. Куц, національна свідомість базується на
уявленнях етноспільноти про соціальні цінності, норми,
спільні корені, традиції, які сягають далекого минулого.
Вона глибоко пов’язана з територією проживання, мо-
вою, соціально-економічними надбаннями, які акумулюю-
ться в особливостях духовного розвитку, політичних інсти-
тутах, національних інтересах і традиціях, ідеях, національ-
ній мрії, національній ідеї, національній ментальності,
національному характері, національній психології [4, 45].

Стрижнем національної свідомості людини, що
визначає її обрії, спосіб бачення світу і себе в ньому, є
українознавчий світогляд.
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Українознавство, охоплюючи практично всі аспек-
ти буття українського народу, його походження, розсе-
лення, місце і роль у розвитку світової цивілізації, мате-
ріальну і духовну культуру, господарсько-економічну
та виробничо-трудову діяльність, побут, обряди, звичаї,
традиції тощо, за П. Кононенком, є шляхом до самопіз-
нання й самотворення українства [1, 18].

Людина має пізнати і збагнути навколишній світ у
його цілісності та різноманітності на українознавчих
засадах рідної культури, закоріненої в буття українського
народу, осягнути його інтереси, ментальність, світогляд,
естетичні ідеали та критерії родинності для розуміння
тих чи інших культурних явищ, які відбуваються в сучас-
ному суспільстві [2, 193].

Сільські заклади культури Черкаської області нині
намагаються віднайти найбільш ефективні форми орга-
нізації дозвілля, які б сприяли надбанню ціннісних
орієнтацій, формуванню духовно збагаченої особистос-
ті, здатної давати розумну оцінку всім складним та
суперечливим явищам сьогодення. Такими формами
є насамперед аматорські художні колективи, любитель-
ські об’єднання, клуби за інтересами, до яких працівники
галузі культури постійно залучають молодь. На 1 січня
2006 р. на Черкащині мережа закладів культури клубного
типу становила 738 одиниць, у тому числі на селі – 687.
Кількість різних формувань у них – 5691, що об’єдну-
вали 62 тис. учасників, із них 1897 – дитячі формування,
якими охоплено 22 181 дитину. В області діяли 4448
гуртків художньої самодіяльності, якими охоплено 45 501
учасник [6, 5].

Так, заслуговує на увагу в контексті нашого дослід-
ження діяльність фольклорно-етнографічного товарист-
ва «Струмок» (с. Кримки Шполянського району), що
було створене з ініціативи педагогічного колективу
місцевої школи. До товариства залучені майже всі жи-
телі села, незважаючи на те, що, крім нього, діють хор
«Родина», дитячий ансамбль «Дзвіночок» і жіночий
гурт «Червона калина». Товариство організовує фольк-
лорні експедиції з вивчення місцевих обрядів. На возах,
одягнені в українське народне вбрання, учасники
відвідують навколишні села. Усі зібрані старовинні речі,
посуд, одяг, вишивка зберігаються в невеликому, облад-
наному власними силами, музеї. «Нині часто старо-
винні речі вивозяться із сіл, розтягуються, невідомо, у
які землі, у чиї руки потрапляють. Ми ж хочемо, щоб
дітям у нашому селі слово «історія» було не чужим, не
нудним, і щоб історія ця починалася й справді від рідного
порога, від бабусиної вишивки, від колеса до воза,
змайстрованого дідом…» – говорить учасниця това-
риства, учитель Л. Зінкевич [7, 18].

Вивчає пісенні реліквії Шполянщини також дитячий
фольклорний колектив «Віночок» Сигнаївського будин-
ку культури, який постійно бере участь у різних фести-
валях, конкурсах як у Черкаській області, так і далеко за
її межами. Приміром, на ХІІ Різдвяному фестивалі у
Львові гурт «Віночок» увійшов до десятки найкращих
[8, 4]. У с. Степанівці Драбівського району при Будинку
культури діють хор, фольклорний та родинний ансамблі,
троїсті музики, усі зі званням «народний». Учасники
цих колективів записують у старожилів пісні, збирають
предмети ужиткового та декоративно-прикладного мис-
тецтва. Прикметно, що деяким вишиванкам, у яких
виступають артисти, уже понад ста років [9, 18]. Слід зазна-
чити, що подібні колективи діють у всіх районах області.

Метою проведення щорічного Всеукраїнського
свята богатирської сили на призи пам’яті Івана Піддуб-
ного у с. Красенівка Чорнобаївського району можна
визначити військово-патріотичне виховання молоді,
залучення її до фізкультурно-спортивної, туристично-

краєзнавчої та культурно-просвітницької роботи. Тут
проводяться такі заходи, як змагання (наприклад «Най-
спортивніше село Чорнобаївщини»), конкурсно-розва-
жальні програми («Найсильніша людина свята», «Ко-
зацькі забавлянки»), виставки декоративно-прикладного
мистецтва [10, 4]. До організації свята залучаються
заклади культури з усіх районів області.

Варто акцентувати увагу на діяльності бібліотек у
сільській місцевості, однією з головних функцій яких із
здобуттям незалежності України стало створення умов,
що допомагають селянам осмислити минуле, пізнати
витоки своєї історії та культури. Наочні форми популя-
ризації культурно-історичної спадщини в більшості
закладів не зводяться лише до книжкової виставки чи
перегляду літературно-публіцистичних видань. Остан-
нім часом пріоритетна роль надається обладнанню в
приміщеннях бібліотек народознавчих, краєзнавчих
куточків, українських світлиць та музеїв ужиткового та
декоративно-прикладного мистецтва.

Така робота успішно проводиться в Костянтинівсь-
кій сільській бібліотеці Смілянського району, де створено
музей декоративно-прикладного мистецтва. У с. Залі-
знячка Катеринопільського району при сільській бібліо-
теці відкрито музейну кімнату декоративно-приклад-
ного мистецтва, у якій зібрано історико-етнографічні
матеріали та роботи народних умільців. Завдячуючи
ентузіазму завідувача сільської бібліотеки Г. Попович,
тут можна побачити унікальні старовинні ужиткові речі:
прядку, ткацький верстат, жорна. Кожен відвідувач може
ознайомитися з деревом роду села, яке заснували
реєстрові козаки ще у ХVІІІ ст. [11, 3].

За допомогою книги, тематичних заходів заклади
культури намагаються донести до відвідувачів традиційні
родинні цінності, стосунки в сім’ї, повагу до старших,
що формувалися протягом століть, на основі національ-
них традицій сприяти родинному вихованню підростаю-
чого покоління. Так, уже традиційним у Черкаській
області стало проведення Свята Села, яке користується
значною популярністю. Досить активно працюють у
цьому напрямі в Корсунь-Шевченківському районі. До
ювілейних дат із часу заснування сіл було проведено
свята з такими назвами: «Село наш дім, наше коріння і
доля», «Оглянусь у минуле, погляну в майбутнє: нема
без села України», «Селу, неначе хлопчику малому,
наліг на очі сонечка картуз» та ін. [11, 7].

У сучасних умовах значну роль у підвищенні куль-
турного рівня людей, збагаченні їхнього світогляду віді-
грають музейні заклади. Хоча значна їх кількість із по-
чатку 90-х рр. ХХ ст. припинила свою діяльність, але ос-
таннім часом поволі формується мережа музеїв на гро-
мадських засадах. Приміром, уже два роки працює Му-
зей козацької слави в с. Виграїв Корсунь-Шевченківсь-
кого району [12, 6], у с. Мале Старосілля відбудовано
партизанську землянку часів Великої Вітчизняної війни,
у якій планується створення Музею партизанської слави
[13, 11], у цьому районі діють військово-історичні музейні
заклади – Квітчанської оборони, Памяті у Комарівці,
етнографічний – української пісні у Комарівці [14, 49 –
50]. Багато створено в області краєзнавчих музеїв,
наприклад, у с. Мокра Калигірка Катеринопільського
району, с. Балаклея Смілянського району [13, 11].

Підсумовуючи, варто зазначити, що культурно-ос-
вітня робота в сільському середовищі має певні особли-
вості, пов’язані зі способом життя; сезонністю і цикліч-
ністю господарювання; специфічними умовами праці,
побуту; нормами поведінки та формами спілкування
селян, а також зі звичаями та традиціями кожного
конкретного села. Українознавчий підхід до діяльності
сільських закладів культури забезпечить культурно-іс-
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торичну тяглість, передачу молодому поколінню сформо-
ваної системи цінностей, поглядів на світ і людину, при-
роду і практичну діяльність, сприятиме вихованню самосві-
домості, самовизначення та самореалізації особистості.

Аналіз діяльності закладів культури показав, що ро-
бота у визначеному напрямі не завжди була послідов-
ною і систематичною. Причини цього, зокрема, такі:
невідповідність діяльності закладів культури реаліям
життя, постійне скорочення обсягів фінансування, слабка
матеріально-технічна база, низький рівень кваліфікації
працівників культури тощо. З огляду на це, вважаємо, що
проблема, порушена в статті, розкрита ще не достатньо і
потребує подальшого комплексного дослідження.
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Новий час вимагає заміни попередніх ідеалів та
принципів у багатьох сферах життя, в тому числі й у
сучасній педагогіці. Сьогодні першочерговим є завдан-
ня співробітництва, включення індивіда до колективної
творчості без втрати ним індивідуальності, спрощення
життя, пошуків спільного, того, що поєднує народи і
нації, а не роз’єднує їх.

Практика спілкування з іноземними студентами
різних рас, націй та етносів, доводить, що усім людям
однаково близькі й зрозумілі такі цінності, як дружба,
любов, братерство, співчуття, праця, турбота про близь-
ких й бажання бути корисними суспільству. Наш досвід
свідчить, що сьогодні традиційна система освіти недос-
татня й стає неефективною. На думку багатьох фахівців,
сучасна освіта має бути складнішою й включати кілька
ступенів чи рівнів. Перший рівень відповідатиме загаль-

ній освіті, яку можна здобути у школі й коледжі. Другий
– професійна освіта, що дає професію і кваліфікацію.
Третій – культурна освіта. Вона надасть можливість
сформувати своєрідну метасистему, яка дозволить віль-
но орієнтуватися у потоці нових знань і швидше знахо-
дити найнеобхідні з них, полегшуючи їх засвоєння. Така
освіта розширить світогляд людини, не замикатиме її у
вузьких професійних рамках, застерігатиме від перетво-
рення на «ремісника», який робить усе механічно. Отже,
роль багаторівневої освіти зростає і вона має стати ба-
зовою. Важливо, щоб людина не втратила інтересу і
потреби навчатися протягом усього життя і допомогти
в цьому може продумана система підготовки й пере-
підготовки кадрів.

Посилення значення освіти, знання й інформації
веде до збільшення ролі культури в інформаційному
суспільстві. Культура стає провідною галуззю стосовно
економіки та політики. Всередині ж культури відбува-
ються істотні зміни. Вона перетворюється на постмо-
дерну. Масова культура переважає в ній. Традиційна
наука і народна культура відтісняються на другий план
або змішуються із масовою культурою.

В галузі освіти доцільно об’єднати зусилля. Освітні
системи націй повинні мати однакові завдання, навіть
якщо неможливо використовувати подібні методи і
техніки навчання. Розбіжності у мовах, спадщині й
культурах мають існувати, а те, що заважало встановлен-
ню правильних людських відносин, треба подолати. Під
час вивчення історії важливо відійти від викладання історії
агресії, піднесення матеріалістичної цивілізації, тому що
ці аспекти підживлювали расову ненависть і національну
гордість. Важливо, щоб освіта базувалась на нашій
подібності, творчих досягненнях та духовному ідеалізмі.

Сучасний етап розвитку людства надає сприятливі
можливості для заснування фундаменту майбутньої ци-
вілізації. Все більше іноземних студентів бажають навча-
тися у нас. Тому нашим завданням, під час викладання
гуманітарних дисциплін, є акцент на важливих моментах
історії, вказуючи нові шляхи мислення, безглуздість
ненависті й війни.

Доцільно допомогти студентам усвідомити головні
ідеї сучасного моменту: цінність індивідуума й наявність
єдиного людства. Нагальною потребою є формування
високої культури індивідуума і визнання його складовою
частиною людства.

У сучасній школі (початковій, середній і вищій) за-
кладено символічну картину трьох аспектів майбутньої
освіти: цивілізації, культури й уніфікації. Спробуємо
проаналізувати найважливіші завдання кожного з них.
Початкова школа має готувати дитину бути громадяни-
ном, вчити її тому, як віднайти власне місце у соціумі,
надавати особливого значення його стосункам у групі,
таким чином, готуючи її до пізнання, життя й активізую-
чи расову пам’ять через предмети, що викладаються,
щоб закласти підвалини його майбутнім повноцінним
людським відносинам. Серед важливих предметів, які
сприяють формуванню цих якостей доцільно згадати
читання, письмо, арифметику, історію (із наданням
переваги всесвітній історії), географію і поетику, а також,
фундаментальні істини. Необхідним є форму-вання
навичок координації та самоконтролю. На жаль, у
частини студентів такі навички сформовані недостат-
ньо і знаходяться у зачатковому стані, тому на перших
курсах університетів викладацькому складові доводить-
ся працювати в цьому напрямі особливо наполегливо.

Завданням середньої школи як Берегині культури є
пробудження цікавості до скарбів історії та літератури,
культивація основ розуміння мистецтва. Саме середня
школа починає готувати хлопчика чи дівчинку до май-
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бутньої професії, чи способу життя, який буде її обумов-
лювати. У середній школі важливо давати учням широке
уявлення про громадянство, формувати світ істинних
цінностей, свідомо й конкретно культивувати ідеалізм.
Молоде покоління прагне отримати не «мертві» знання,
а ті, завдяки яким їм відкриється таємниця світобудови,
світ явищ, цінностей і сенсу життя. Якщо середня школа
допомогла в цьому молодим людям, то коледж чи уні-
верситет продовжуватиме поглиблену роботу кожного
із студентів, поступово показуючи їм світ доцільності.
Вища школа покликана допомогти визначити ціль і
надати значення усьому, що відбувається. Осягнути й
пізнати Вищі Закони світобудови.

Узагальнюючи вищезазначене, можна зробити вис-
новок, що першим завданням освіти є залучення дитини
до основ цивілізованого життя. Завданням другого сту-
пеня є розвиток в ній принципів істинної культури і нав-
чання гідно користуватися інтелектом. І вже на вищому
щаблі обов’язком освіти є пробудження й розвиток
інтуїції. Наш досвід роботи із студентами різних країн
переконує, що більшість сучасного студентства має
унікальні інтелектуальні та психічні здібності. Ці здібності
широко починають розкриватися в обстановці любові,
терпіння, розуміння й упорядкованої активності.

Останнім часом перед викладачами вищих навчаль-
них закладів постала проблема навчання значного кон-
тингенту іноземних студентів гуманітарним дисциплі-
нам, в тому числі й «Історії України» та «Історії українсь-
кої культури». На жаль, загальноосвітній рівень інозем-
них студентів з Близького Сходу вкрай низький, що
ускладнює подання матеріалу на лекціях та практичних
заняттях. У зв’язку з цим, кафедри змушені вирішувати
низку питань, пов’язаних із забезпеченням нормального
навчального процесу, засвоєння учбового матеріалу з
усіх предметів, і зокрема з гуманітарних та загально-
освітніх дисциплін.

Серед нагальних проблем, що потребують врегулю-
вання – вкрай низький рівень загальноосвітньої підго-
товки студентів, недостатня кількість методичного забез-
печення, яке б враховувало таку базову довузівську
підготовку більшості студентів молодших курсів, неза-
довільне знання мови навчання (російської, української
чи англійської). До речі, все більше студентів з року в
рік бажають навчатися англійською мовою. Усе це
потребує нових підходів до методики проведення занять
із загальноосвітніх дисциплін, зокрема із суспільних наук.
У вищих навчальних закладах медичного профілю
суспільні науки вивчаються на 1 – 2 курсах і це викликає
певні труднощі у засвоєнні цих наук студентами і
вимагає додаткових зусиль та педагогічної майстерності
викладачів, щоб «донести» до свідомості першокурсни-
ків зміст предметів, створивши умови для засвоєння хоч
би мінімально необхідних знань.

Вивчення курсів «Історія України» та «Історія ук-
раїнської культури» є важливим компонентом гумані-
тарної підготовки майбутнього лікаря. Ці дисципліни
вивчаються паралельно, що дозволяє комплексно по-
давати матеріал у хронологічному та історичному пла-
нах. Саме тому, на лекціях ми тісно пов’язуємо історичні
і культурні процеси, а на семінарських заняттях форму-
ємо навики індивідуальної, самостійної роботи. Кожен
студент отримує невеликий текст (1 – 2 сторінки) украї-
нознавчого характеру (теми присвячені різним аспектам
історії, матеріального та духовного життя українського
народу). Студентам надається час і можливість працюва-
ти з цим текстом (читати, перекладати та конспектувати).
Практичне завдання, яке вони отримують після поглиб-
леної роботи з цим матеріалом, полягає в тому, щоб на
підставі ідей тексту показати особливості їх власної

традиційної культури, можливо зв’язку історичних
процесів, що відбувалися у нашій країні, з історичним
тлом країн їхнього постійного проживання. Це викликає
значне зацікавлення при вивченні нашої історії та куль-
тури, формує прагнення діалогу, толерантності та куль-
турного обміну, які вкрай необхідні в інтернаціональ-
ному студентському середовищі. Крім того, це сприяє
розвиткові мовних навичок і дає можливість вдосконалю-
вати та поповнювати словниковий запас. Студент змуше-
ний працювати самостійно, а викладач легко може оці-
нити ці зусилля в балах на занятті, оскільки кожне заняття
присвячене окремій темі. Підсумки роботи підводяться
для кожного студента в кінці заняття, що дозволяє в кінці
семестру без проблем отримати повноцінну картину
поточного контролю, без проблем написати підсумкову
модульну роботу й отримати оцінку з дисципліни.

Останнім часом, контингент англомовних студентів
істотно збільшився, і це висуває нові, складніші про-
блеми, над якими ми працюємо і сподіваємося у най-
ближчому майбутньому поділитися із колегами досві-
дом їх вирішення.
___________________
1. Кинелев В.Г. Образование, воспитание, культура в истории

цивилизаций. – М., 1998.
2. Силичев Д.А. Постмодернизм: экономика, политика,

культура. – М., 1998.
3. Гоникман Э.И. Психология выбора. – Минск, 2003.
4. Бейли А.А. Образование в новом веке. – М., 1998.
5. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Людина і світ. 11 клас: Плани-
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Важливим чинником функціонування релігійних
організацій в середині країни є її соціальна складова. У
всі часи існування церкви як складової частини духовно-
го і культурного розвитку держави вона, апріорі, відігра-
вала визначну роль у вирішенні нелегких, назрілих сус-
пільних питань. Форма служіння соціуму, яка має базу-
ватися на альтруїстичних засадах є пріоритетною у будь-
якій релігійній організації.

Активізація соціального служіння православної
церкви була зумовлена необхідністю налагодження сто-
сунків між двома невід’ємними частинами суспільного
буття – релігії і нації. Відновлення Україною державного
суверенітету започаткувало нову віху в історії соціаль-
ного служіння конфесій. Духовенство отримало можли-
вість стати не уявним, не декларованим, а реальним
дієвим суб’єктом суспільного життя. Його успіхи і до-
сягнення на ниві виконання власних фундаментальних
завдань сьогодні – очевидний та беззаперечний факт.

Наукових розробок з означеної проблеми небага-
то. Українським історикам притаманно акцентувати
увагу більше на міжконфесійних конфліктах і відносинах
між церквою і державною владою, а не на соціальній
ролі церкви в суспільстві. Основний доробок в цій галузі
належить релігієзнавцям, соціологам і філософам. Дея-
кий фактичний матеріал можна отримати у працях Л. Ви-
говського [6], Н. Адамович [8], С. Здіорука [11], Т. Анто-
шевського [10]. Проте, в цілому джерельна база і основ-
на маса матеріалу міститься безпосередньо у звітах і
документах церковних підрозділів, що відповідають за
соціальне служіння і доброчинну діяльність. Проте, в
цілому тема мало досліджена і мета, яку поставив перед
собою автор у підготовці статті, – розкрити роль церкви
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в сучасному українському суспільстві, без надання пе-
реваг якійсь окремій конфесії, а також з’ясувати, в яких
рамках і напрямах здійснюється соціальне служіння
церквою, висвітлити наявні суспільно значимі змістовні
проекти і програми, які здійснювалися православним
духівництвом за останні десять років. Слід одразу
зазначити ще й той факт, що кількість соціальних проек-
тів, які проводилися за цей період православною церк-
вою, залежали від чисельності конфесії і її стабільності в
українському суспільстві.

Держава схвалює соціально значущу діяльність цер-
кви, спрямовану на моральне вдосконалення суспільст-
ва, збереження й розвиток культури, виконання соці-
ально-терапевтичних та соціально-адаптаційних функ-
цій. Найважливішим завданням держави при цьому є
найсуворіше дотримання принципів світської держави,
зокрема рівності всіх конфесій та релігійних організацій
перед законом та державою [1, 296].

Станом на 2000 р. розподіл релігійних організацій
за конфесійною ознакою свідчить, що перше місце в
Україні посідає православ’я. До нього належить 12396
організацій або 52,7 % від загальної кількості. На жаль,
воно не має зараз єдиного інституційного оформлення.
В його межах діють три чисельні конфесії – УПЦ (МП),
УПЦ (КП) і УАПЦ [2, 5].

За статистикою ЦЕПД, на початок 2000 р. діючими
в Україні релігійними організаціями опікувався 21281
священослужитель, 33, 5 % з яких займали УПЦ (МП),
9,3 % УПЦ (КП), 2,8 % УАПЦ [2, 10]. Акцентування уваги
на кількості священників і чисельності конфесій пов’я-
зане з тим, що більшістю соціальних проектів займається
безпосередньо духівництво, а дефіцит кадрів, з яким
зіштовхнулася православна церква на початку станов-
лення незалежності України, суттєво заважав проводити
їй душпастирську й місіонерську роботи.

Станом на сьогодні соціальну роботу духівництва
в УПЦ КП корегує Священний Синод, при якому діє
декілька відділів, які відповідають за соціальне служіння:
Інформаційно-видавниче управління; Управління у
справах духовної освіти (Учбовий комітет); Управління
духовно-патріотичного виховання у зв’язках зі Збройни-
ми Силами та іншими військовими формуваннями
України; Управління з духовного виховання в місцях
позбавлення волі; Управління у справах молоді.

УПЦ (МП) є першою за кількістю релігійних громад
у нашій державі. Станом на 1 січня 2000 р. вона налічу-
вала 8490 громад України або 70,2 % усіх православних
громад. Душпастирську діяльність здійснюють 10085
священнослужителів [3, 47].

Соціальну роботу і доброчинну діяльність духівни-
цтва корегує також Священний Синод УПЦ, в якому
діють відповідні відділи: Учбовий комітет, Місіонерський
відділ при Священному Синоді УПЦ, Видавничий відділ
УПЦ, відділ “Місія соціальної допомоги дітям”, відділ
УПЦ у справах сім’ї, відділ з благодійності та соціально-
го служіння УПЦ, відділ із взаємодії зі Збройними Сила-
ми та іншими військовими формуваннями, відділи у
справах пастирської опіки пенітенціарної системи,
релігійної освіти та катехізації, у справах молоді, відділ
“Місія Церква і медицина” [4].

УАПЦ, за власними даними, на 2001 р. мала 11 єпар-
хій, 561 приход, 628 священослужителів, 748 недільних
шкіл. Більше 80 % прихожан мешкають у трьох областях
Західної України (Львівська, Івано-Франківська і
Тернопільська) [5, 31]. За свідченням УАПЦ, 2005 р. чи-
сло її релігійних організацій виросло вже майже до 1200,
але в той же час церква мала лише близько 700 священи-
ків. Менша кількість священиків, ніж приходів, поясню-
ється тим, що найчастіше один священик обслуговує
більше, ніж один населений пункт.

Головним завданням соціальної діяльності кожної
релігійної організації є проведення місіонерської роботи.
Напрями роботи в основному схожі:

а) організація навчання Православній вірі в храмах і
монастирях, видання православної періодики і поліграфічної
продукції, що містить виклад Православного віровчення;

б) методичне управління викладанням віроповчаль-
них і культурологічних дисциплін, створення православ-
них педагогічних об’єднань і мережі приходських та ре-
гіональних просвітницьких центрів, координація підго-
товки і видання навчально-катехізисної літератури;

в) у галузі духовно-моральної освіти – методична
допомога в комплектації бібліотек православною літера-
турою духовно-морального вмісту, видання просвіт-
ницької літератури [6, 187].

Згідно чинного законодавства, релігійні організації,
з метою поширення благодійницької та милосердниць-
кої роботи, можуть бути засновниками самостійних,
благодійних організацій (фундацій, місій, тощо) [7]. Так,
2002 р. у Дніпропетровській єпархії УПЦ (МП) створено
лікарняне благочиння, яке забезпечує медикаментами
храми в медичних установах області [8, 51] .

Доброчинна діяльність здійснюється переважно в
декількох напрямах: відпочинок та оздоровлення дітей
(постійна діяльність православних літніх таборів
переважно при УПЦ (МП) і УПЦ (КП)), допомога бідним,
заснування та утримання притулків, дитячих будинків
для дітей-сиріт, соціально-реабілітаційних центрів, доб-
рочинна діяльність у місцях позбавлення волі, надання
гуманітарної допомоги тим, хто постраждав від стихій-
ного лиха та біженцям [1, 52].

Проблемою у налагодженні роботи в благодійниць-
кій сфері є нестача кадрів. Недостатня кількість фахівців
зумовлює те, що церква активно пропагує викладання
основ Православ’я в загальноосвітніх школах. З іншого
боку, церква готує фахівця, а фінансування має брати
на себе держава, яка не завжди на це погоджується.

Важливою ланкою, на якій зосереджується увага
церков, є робота, пов’язана з проблемами в сім’ї. Пос-
тійна практика і плідна праця духовенства спрямовуєть-
ся на пошук конвергентних виходів із складних питань,
пов’язаних із сімейними проблемами [9]. Відділи діють
при Синодах УПЦ (МП) і УПЦ (КП), головним завданням
яких є допомога багатодітним та малозабезпеченим
сім’ям, яким постійно надається соціальна допомога і ду-
ховна опіка, підтримка та допомога літнім самотнім людям.
Активно ведеться робота з неблагополучними сім’ями
(людьми з наркотичною та алкогольною залежністю) [10].

Важливим напрямом у соціальній роботі УПЦ є
також робота у пенітенціарній системі та Збройних Си-
лах. Духовенство не стоїть осторонь врегулювання про-
блем, породжених дією стихійних природних факторів.
Так, конфесії організували масштабну кампанію із
закупівлі та розподілу гуманітарної допомоги серед
населення, яке постраждало влітку 2008 р. від повені у
Західній Україні. Підтримка надавалася продуктами
харчування, медикаментами, одягом, постільними
комплектами тощо. Особливих зусиль на цій ниві
доклали представники УПЦ (КП), УПЦ (МП) [11, 7 – 6].

Ведеться активна робота з дітьми: священиками й
сестринством місії, утвореної при УПЦ (МП), прово-
дяться освітні зустрічі з викладанням основ християнсь-
кої етики й Закону Божого. Стараннями Місії організо-
вується медичне обстеження та лікування дітей, здій-
снюється закупівля медикаментів. Окрім цього, практи-
куються паломницькі подорожі до православних
святинь України [12].

За останнє десятиріччя широко проводилася робота
з молоддю. У 2005 р. була зареєстрована Всеукраїнська
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молодіжна громадська організація “Православні скаути
України”. За п’ять років її існування кількість членів зро-
сла до 350 осіб у 6 регіонах України. Організацію засну-
вав і опікає Синодальний відділ з доброчинності. Протя-
гом 2010 р. ним здійснено ряд проектів і програм, напра-
влених на надання допомоги тим, хто її потребує. Відділ,
спільно з православними скаутами України, організував
поздоровлення мешканців соціальних будинків м. Киє-
ва. Систематично відвідуються психоневрологічні лі-
карні, в’язниці, реабілітаційні центри для наркозалежних.
Окремо варто відзначити відвідини Охматдиту ВІЧ-
інфікованих дітей. Для дітей скаути проводять ігри, роз-
дають призи [13]. Подібну роботу проводить і УПЦ (КП).
Вже кілька років вона співпрацює з Всеукраїнським ска-
утським рухом (Пласт), який активно допомагає у роз-
витку і проведенні соціальної та громадської роботи [19].

Релігійні спільноти реалізують свої соціальні про-
екти і програми, створюючи місії та братства. Відомими
є Всеукраїнське братство святого апостола Андрія Пер-
возванного (УПЦ КП); Братство преподобного Нестора
Літописця (УПЦ МП). За даними Держкомнацрелігій,
на 1.01.2008 р. в Україні діяли 333 місії та 74 братства.
(Для порівняння: на 1.01.2007 р. – 326 та 80 відповідно;
2006 р. – 309 та 76; 2005 – 298 та 75) [2, 27].

Важливим допоміжним засобом організації соціа-
льної роботи церквою без сприяння держави є видання
друкованих засобів масової інформації, друкованих ви-
дань богословського і просвітницького характерів. Так,
УПЦ (МП) станом на 2010 р. випускала 90 друкованих
видань, з них: 66 газет, 24 журнали, 230 інтернет-видань.
Крім традиційних єпархіальних видань (“Православна
газета” – центральне видання, “Волинь православна”,
“Голос православ’я”, “Дзвони Волині”, “Донбасс право-
славный”, “Летопись православ’я”), їй також належать
різноманітні тематичні (“На варті” – для військових),
молодіжні (“Віра і культура”), дитячі, а також видання в
благочиннях та парафіях (“Вестник Евпаторийского
благочиния”, “Православний благовіст Уманщини”).
Переважно це місячники або двомісячники [14]. У них
переважають матеріали катехізичного, морального
змісту, новини, офіційні документи та пастирські пос-
лання. Рідше трапляються дописи на соціальну або
політичну тематику.

УПЦ (КП) підпорядковано 20 видань, за її ж повідом-
ленням. Із них належний рівень мають лише два
центральні видання – газета “Голос православ’я” та жур-
нал “Інформаційний бюлетень УПЦ КП”. У них перева-
жають новини, офіційні та матеріали соціального змісту.
Інформаційний бюлетень складається з офіційних пові-
домлень, інформації про діяльність Предстоятеля УПЦ
КП та дайджесту статей інших видань. “Нетипову” газету
видає Коломийська єпархія УПЦ КП – “Лоза виноград-
на”, в якій містяться матеріали щодо інших конфесій та
статей православних і католицьких авторів [14, 29].

Небагато газет і журналів видає Українська Автоке-
фальна Православна Церква. Із найдавніших – “Наша
віра” (Київ) та “Успенська вежа” (Львів). Перша, яку ре-
дагує відомий громадський діяч Є. Сверстюк, належить

до найбільш інтелектуальних релігійних видань України.
У ній багато культурологічних та соціальних матеріалів,
новини з життя УАПЦ та інших Церков. Серед інших ви-
дань – тернопільська єпархіальна “Україна православна”
та видання Золочівського деканату журнал “Галичина
православна” [15, 30].

Таким чином, можемо з впевненістю сказати, що
сьогодні православне духовенство стало невід’ємним
чинником збалансованого буття українського суспільс-
тва. Українська держава, ставши незалежною, поставила
УПЦ на нові рейки розвитку. Остання зайняла чільне
місце у суспільстві завдяки багатовекторній соціальній
роботі. Налаштувавши реалізацію планів і проектів, кон-
фесії здобули помітне місце в соціумі. До того ж, завдяки
взаємодії з людьми, відбувається процес укорінення в
структуру українського суспільства і зростання автори-
тету серед населення. За останні десять років, в умовах
суспільної трансформації і соціально-економічної кризи,
соціальна активність церкви стала особливо актуальною
та очікуваною з боку населення, яке перебуває у стані
соціально-політичного, культурного і морального вибору.
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Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ Ì²ÑÖÅÂÎ¯ ÂËÀÄÈ ÙÎÄÎ
Ï²ÄÒÐÈÌÀÍÍß ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÊÓ Â

×ÅÐÊÀÑÜÊÎÌÓ É ÊÀÍ²ÂÑÜÊÎÌÓ ÏÎÂ²ÒÀÕ
(ÑÒÀÐÎÑÒÂÀÕ) Ó ËÈÒÎÂÑÜÊÓ ÄÎÁÓ

У структурі влади Великого князівства Литовського
вагоме місце відводилося місцевим органам державно-
го управління. Адже саме їм належало вирішення низки
питань військового, судово-адміністративного, фінансо-
во-господарського, а подекуди й дипломатичного харак-
теру на підвідомчій території. У межах такої компетенції
надзвичайно важливим функціональним обов’язком
місцевої влади було підтримання громадського спокою
та безпеки. Надто серйозно ця проблема стояла перед
адміністрацією Черкаського й Канівського повітів
(староств). Позаяк гостроти їй додавало порубіжне роз-
ташування названих територіально-адміністративних
одиниць, а також пролягання через цей край міжнарод-
них дипломатичних та торгівельних шляхів. Ці чинники
притягували сюди любителів легкої наживи як з боку
степу, так і з інших сусідніх регіонів.

В історіографії відомі спроби звернутися до висвіт-
лення питання правоохоронної діяльності місцевої
влади. Вони належать дослідникам кінця ХІХ – початку
ХХ ст., зокрема М. Любавському [1], М. Довнар-Заполь-
ському [2], П. Клепатському [3]. Втім, у їх працях проб-
лема розглядається у широкому територіальному вимірі
(у загальнодержавному, загальноукраїнському та в
межах загалом Київської землі). Натомість її дослідження
конкретно на прикладі Черкаського й Канівського повітів
(староств) допоки не здійснювалося.

Передусім слід зазначити, що провідна роль у цій
справі належала, безумовно, старостам. Тому невипад-
ково, згідно з традиційними королівськими настанова-
ми, в їхній обов’язок входило «людей наших остерігати
і від кривд боронити» [4, 132]. Саме з цією метою вони
запроваджували нагляд за воротами замку і острогу [4,
81, 95], сприяючи посиленню контролю над притоком і
відтоком прийшлих людей. Потрапити до міста або ж
виїхати з нього можна було лише з дозволу старости,
що позбавляло чужинців можливості залишитися непо-
міченими. Іноді навіть визначався певний час, протягом
якого можна було потрапити до міста чи покинути його
[5, 10]. Ці та інші заходи, безперечно, сприяли як
попередженню злочинів, так і виявленню зловмисників.

Адміністративний апарат на чолі зі старостою являв
собою силову структуру, що виконувала поліційний
нагляд, вела слідчі дії у випадку скоєння злочинів і карала
винних. У розрізі таких функцій велику вагу мало врегу-
лювання козацького питання. Адже в пошуках «козаць-
кого хліба» ватаги свавільних людей доволі часто здій-

снювали напади на купецькі каравани та дипломатичні
місії. Такі вчинки, як правило, мали негативні політичні
наслідки, оскільки псували відносини ВКЛ з Ханатом.
Окрім того, саме такі факти слугували виправданням, з
боку офіційного Бахчисараю татарських набігів [6, 21 –
23, 61 – 62]. Інколи навіть королівські посли через небез-
пеку козацького нападу змушені були прямувати до Ор-
ди обхідними шляхами [7, 114]. З огляду на це, проблема
контролю над діяльністю козацтва в порубіжних землях,
запобігання й припинення їхніх авантюрних акцій набула
великого резонансу на високому державному рівні. Ви-
рішувати її мала була прикордонна адміністрація, насам-
перед черкаські й канівські старости.

Вони мали наглядати за козаками й усіляко утриму-
вати їх від несанкціонованих дій передовсім стосовно
татар [5, 32; 8, 6]. Із метою посилення підконтрольності
козацької маси, уряд 1541 р. запровадив запис до реєст-
ру всіх порубіжних козаків. Цей процес, як і поведінку
вписаного до реєстру козацтва, мали прискіпливо пиль-
нувати старости. Передбачалося, що вихід козаків на сте-
пові промисли мав відбуватися з дозволу місцевого уря-
довця. За повернення уходників, староста повинен був
проконтролювати «добитки», щоб установити законність
їх отримання. Якщо ж встановлювалося, що здобич отри-
мана шляхом порушення державних заборон, зокрема
внаслідок походів на татар, то на зловмисників накладався
арешт із покаранням «на місці» або ж вони відправлялися
до литовського князя [7, 108 – 109; 9, 295 – 297; 10, 5 – 6].
Невідомо, чи дійсно такий реєстр було створено, але, з
огляду на ряд причин та обставин, реально втілити в життя
цей намір було надзвичайно важко, на чому наголошував
свого часу М. Грушевський [7, 109 – 110].

Окрім того, у старост було вдосталь інших турбот,
пов’язаних із угамуванням козацької стихії. Так, якщо
хтось порушував заборону завдавати шкоди татарам,
місцеві урядовці вели пошук винуватців, притягали їх
до відповідальності за скоєне, а також сприяли повернен-
ню награбованого майна. На це вони мали чіткі вказівки
верховного правителя, щоб тих козаків «мели моцно за
горла имати и карати велели, або их до нас отсылали».
Зокрема, так вимагав діяти Сигізмунд І, звертаючись
1541 р. до черкаського старости А. Пронського із розпо-
рядженням всілякими засобами утримувати черкаських
козаків від нападів на татар [5, 32].

Джерела містять певні відомості, що ілюструють
діяльність представників місцевої влади у розрізі таких
розпоряджень. Так, черкаський намісник С. Полозович,
ймовірно за вказівкою литовського князя, в 1503 р. учи-
нив «трус» серед черкаських козаків і віднайшов
награбовані в татарського купця Охмата речі [11, 1]. У
1504 р., відповідаючи на скаргу хана, в якій ішлося про
пограбування кримських послів і купців козаками,
литовський князь Олександр дав розпорядження чер-
каському наміснику В. Дашковичу відшукати награбо-
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ване й покарати винуватців. Останній зумів віднайти
викрадений купецький товар, а зловмисників «тыхъ
людей многихъ поймавши, шыею казнилъ». Задля цього
довелося вдатися навіть до кінного переслідування
ватаги грабіжників [12, 92 – 93, 96]. В іншому випадку
середини XVI ст. староста Я. Хрщонович спіймав
московських козаків, котрі вчинили напад на литовських
і татарських послів. Їх було приведено до Черкас і
скарано на смерть у присутності постраждалих [6, 49].
Слід зауважити, що за наявності пом’якшувальних
обставин правопорушників, які вчинили такі самі
злочини, кидали до в’язниці [12, 96; 13, 141].

Прискіпливий аналіз схожих фактів наводить на
думку, що таке вправне виконання старостами своїх
обов’язків, жорстоке покарання зловмисників є здебіль-
шого не чим іншим, як показовим процесом, мета якого
– потвердити доброзичливе ставлення литовських
владних кіл до сусідньої держави. Це засвідчує і той факт,
що в останніх двох випадках місцеві адміністратори діяли
за наказом вищої влади, котра реагувала на конкретні
скарги кримського хана. Та й відбувалось таке лише в
умовах мирних відносин між обома сторонами. Інколи
старости, не чекаючи вказівки згори, вдавалися до самост-
ійного вирішення спірних питань. Так, відомо, що О. Даш-
кович вів переписку з кримським ханом щодо нападу
черкаських козаків на татарських купців [14, 174 – 175].

Щоб запобігти погромам купецьких караванів і
дипломатичних місій із Криму та Туреччини литовський
уряд удавався й до інших заходів. Зокрема, татарам
пропонували при перетині кордону заздалегідь давати
звістку про це черкаському старості. Король радив
ханові, щоб купці «дорогами новыми незвычайными
не ходили, а шли бы с куплями своими дорогами ста-
родавными, яко и первей бывало, и коли они до паньства
его милости пойдуть и на Товани будуть, они бы нехай
уперед до воеводы и старосты его милости черкаського
и каневского, водлуг давного обычаю, посылали и себе
им знати давали…» [6, 27]. А отже, місцевий урядовець
мав направити назустріч іноземцям охорону, котра
мала супроводжувати їх через «зону ризику» до ВКЛ
чи кордонів Московської держави. Щоправда, татарські
й турецькі купці не завжди охоче йшли не це, оскільки
тоді вони зобов’язані були платити мито. Тому торговці
намагались таємно, манівцями, оминаючи Черкаси й
Канів, рухатися до місця призначення. І, як наслідок,
часто ставали об’єктом наживи для козацтва [4, 82 – 83,
96; 6, 25 – 28]. Присутність старостівського супроводу
теж не завжди гарантувала безпеку просування через
степи. Так, на початку 1550-х рр. для супроводу турець-
кого купця, який повертався з Москви, черкаський ста-
роста Д. Сангушко виділив охорону. Та це не завадило
козакам напасти на купецьку валку й відібрати весь
товар [6, 77 – 78].

Пересування московських торговців та диплома-
тичних представництв було таким же небезпечним, тому
московський володар неодноразово звертався до вели-
кого князя литовського з проханням забезпечити охоро-
ною його «людей». Наприклад, у 1495 р. було подано
щонайменше три прохання дозволити московським
посланцям рухатися шляхом від Брянська до Києва, далі
через Канів і Черкаси до Таванської переправи на Дніпрі,
а також надати їм варту для супроводу [8, 174,179,220]. З
огляду на це, великий князь литовський давав відповідні
розпорядження урядовцям Київщини [8, 178,181–182].
Черкаські намісники й старости були зобов’язані
перейняти естафету супроводу таких місій у Черкасах і
опікуватися їхньою безпекою на шляху до Тавані [8, 178
– 179]. Зазвичай, таким же способом здійснювався
зворотний рух. Хоча періодично московські посли (так

само як і татарські) нехтували домовленостями й оми-
нали визначений шлях [4, 96; 8, 246]. Скажімо, у 1498 р.
московський посол Михайло Плещеєв, повертаючись
із Криму з дозволом проїздити визначеним маршрутом
через територію ВКЛ, самовільно оминув Черкаси,
Канів і Київ. Не повідомивши литовських урядовців, він
«поехалъ полемъ и многихъ людей и татаръ съ собою
взялъ», котрі супроводили його до Путивля, а самі пода-
лися пустошити литовські порубіжні володіння [8, 246].
Уникнення сплати митних зборів, провокування татар-
ських набігів і козацьких нападів на дипломатів і купців
зумовлювали цілком виправдані претензії литовської
влади до московської сторони.

Спроби державної влади домогтися від козаків
дотримання правопорядку, не допускати їхніх «зачепок»
іноземних гостей давали слабкі результати. Через брак
сил і можливостей, значну кількість козацьких ватаг,
широкий географічний діапазон їх діяльності старостів-
ська адміністрація не мала змоги повною мірою виріши-
ти цю проблему. Свою роль відіграв тут і суб’єктивний
фактор. Старости не завжди відповідально ставилися до
виконання своїх обов’язків попереджати і припиняти
несанкціонований козацький «промисел» через власні
інтереси. Адже певна частина здобичі з нього, зазвичай,
потрапляла їм до рук і це було відомо князю. У листі до
А. Пронського Сигізмунд І, різко критикуючи пасив-
ність черкаського старости в такій справі, чітко вказував
на причину цього: «вы для своего пожытку дозволили
есте казакомъ на влусы татаръские наежъдчати и шкоды
имъ чынити, а тыми их добытки напол с ними делите» [5, 32].

Окрім того, повітова адміністрація зобов’язана була
слідкувати за дотриманням майнового права місцевих
мешканців. Недоторканість майнової власності населен-
ня ВКЛ була закріплена гарантіями верховної державної
влади. В Уставній грамоті жителям Київської землі 1507 р.
чітко визначалася заборона зазіхати на приватну влас-
ність: «Въ церковныи люди, въ князскии и въ панскии и
въ боярскии, и въ земли, и во вси доходы и в приходы не
вступатися ..., ни именей ни отнимати» [15, 33]. Ті ж ви-
моги містилися в грамоті 1529 р., де на додаток наголо-
шувалося: «А отчинъ и выслуг не отнимати» [15, 208].
Цими документами повинна була керуватися місцева
влада, відстоюючи приватні майнові права мешканців
Черкаського й Канівського повітів (староств).

Прерогативою старост також був контроль за дотри-
манням права населення володіти належною їм нерухо-
містю. Відомо, що як окремі особи, так і міські громади
в цілому, а також церкви й монастирі мали привілеї на
експлуатацію та отримання прибутків від володіння про-
мисловими угіддями (уходами), корчмами тощо. Міс-
цеві урядовці не мали права самі порушувати такі при-
вілеї й не повинні були допускати зазіхань на них з боку
інших [18, 74 – 75]. Щоб уникнути непорозумінь у сфері
землекористування, черкаські й канівські намісники й
старости надавали користувачам спеціальні грамоти. Зо-
крема, такі грамоти, де визначалися межі землеволодінь
на теренах повітів Південної Київщини й встановлюва-
лися заборони черкаським міщанам і козакам захоплю-
вати угіддя, отримував Києво-Пустинський Микільський
монастир від О. Дашковича (1527 р.) [17, 1 – 2], О. Горно-
стая (1544 р.) [18, 1 – 2 зв.], Й. Халецького (1555 р.) [19, 51 – 52].

Однак такі заходи не завжди сприяли вирішенню
проблеми. Характерною щодо цього є справа зазіхань
на землі тієї ж таки Київської Микільської обителі. Явно,
що, вказана вище, грамота О. Дашковича не забезпечила
недоторканості монастирських володінь. Не сподіваю-
чись на вирішення цієї проблеми силами місцевої влади,
ігумен і старці монастиря у 1528 р. били чолом до
короля Сигізмунда І зі скаргою, що «черкасцы и козаки
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черкаськие» проникали у належні їм уходи, боброві
гони та рибальські угіддя. Глава держави направив до
черкаського старости грамоту, в якій заборонив черкас-
цям промишляти у зазначених землях [15, 188; 20, 165 –
166]. Та це не вплинуло на перебіг подій. Більше того,
замішаним у цьому конфлікті, як виявилось, був сам
О. Дашкович, котрий, за свідченням ченців, «озера,
затоны и бобровыи гоны у нихъ поотнималъ» на землях,
що тяжіли до селища Клемятин [21, 44; 22, 1 – 2; 23, 114
– 115]). Король після чергової скарги з монастиря в
1531 р. надіслав нову грамоту з категоричним наказом
старості припинити свавілля [24, 601]. Очевидно, й це не
вирішило проблеми, оскільки 1532 р. О. Дашкович отри-
мав ще один лист «съ запрещением вступать ему въ
урочища Климятинские» [15, 219; 24, 165]. Однак і після
цього конфлікт не вичерпався. У 1544 р. черкаський і
канівський староста О. Горностай, реагуючи на наступ-
ну скаргу ігумена Київського Пустинно-Микільського
монастиря, видав новий документ. У ньому монахам
надавалося право володіти «урочищами и уходами по
Днепру, с бобровыми гонами и рыбною ловлею», виз-
началися межі монастирських земель і наголошувалось
на забороні черкаським боярам, міщанам і козакам
вести там промисел [18, 1 – 2зв.]. Такі ж зловживання
стосовно маєтних володінь того ж таки монастиря мали
місце не лише з боку черкаських і канівських старост, а
й київського воєводи [25, 1 – 2; 26, 1 – 2].

Інколи старости намагалися накласти адміністратив-
ну зверхність на розташовані в межах повіту маєтності.
Так, із початку 30-х рр. XVI ст. селище Яцькове (Тясмино)
належало Яцьку Тимкевичу, але згодом спустіло. Цим
скористався черкаський староста (ймовірно, А. Пронсь-
кий), щоб підпорядкувати селище замковій адміністрації.
Щоправда у цю справу втрутився король, розпорядив-
шись 1544 р. повернути незаконно захоплену власність
її господареві [27, 342]. Зловживання місцевої адміністра-
ції спостерігалися також і в експлуатації придніпровських
уходів, що перебували в користуванні черкаських міщан.

Таким чином, дотримання правопорядку на тере-
нах Черкаського й Канівського повітів (староств) було
компетенцією насамперед місцевих урядовців. Склад-
ність цієї справи полягала в тому, що старости мали пе-
рейматися безпекою не лише мешканців повіту, а й іно-
земців, передусім послів та купців. Проте, й самі ста-
рости не завжди були взірцем доброчесності, що засвід-
чують їхні зазіхання на чужі маєтності, причетність до
нападів на татарські та турецькі торгові каравани, дип-
ломатичні місії тощо.
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Всесвітня історія доводить полісистемність цивілі-
зацій, їх традицій, відкриваючи можливість засвоєння їх
неоднозначного досвіду. “Справжня історія учить вижи-
вати” – підкреслював М. Чмихов [1], вказуючи на віру і
мову предків як обереги. Закон спасіння через історію
греко-православної слов’янської традиції, духовні вик-
лики сучасності шукав непересічний філософ С. Крим-
ський. Гідно представляючи коріння, потенціал модер-
ної української культури згадані автори залишили комп-
лекс проблем планетарного прогресу, людинознавства.
Продуктивний матеріал для розгляду актуальних і склад-
них дискурсів дають синкретичні культури, перехідні
епохи. Своєрідним тестом для істориків, гуманітаріїв не
випадково залишається історична природа Стародав-
ньої Греції, її культура, античні ремінісценції нового часу
на терені Східної і Західної Європи.

Антична Греція за динамікою історичного життя
не випадково передала нам в якості інтелектуальної еста-
фети умови, шляхи культурного виживання, цивілізацій-
ного сходження. Класична культура Еллади залишається
зрозумілою скоріше за своїми зовнішніми характеристи-
ками, ніж за своєю внутрішньою сутністю. Тільки знан-
ня її історичної природи, характерних рис як стадійних,
так і світоглядних розкриває особливий зміст культурних
досягнень, дозволяючи переглянути оцінки епохи пер-
шовитоків, відкриттів в царині не тільки матеріальній,
суспільній, але й духовній. У силу різних причин історич-
ний досвід пізнання світу, співіснування макро і мікро
Природи дійшов до нас в першу чергу у формі міфоло-
гічно-символічної пам’яті.

Маємо особливу за формою та змістом культурну
естафету. За умовною її алегоричністю розкривається
символічна багатозначимість осьових закономірностей,
матричних кодів життя. Завдяки їм розуміємо, чому на
батьківщині Геродота історія перекладалася як природа.
Звідси прагнення розплутати спіралі різних традицій,
особливих виборів, зокрема сил, які дають або стри-
мують свободу людини [2, 110]. Територіально й історич-
но Еллада проросла на перетині культів-культур Сходу,
Євразії та Егеїди. Катастрофічність виживання, терпіння,
протести людини врешті породили Слово. Історичний
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синкретизм грецької міфології, її епілекси-значення вві-
брали література, історія, досвід колективного життя тих,
хто хотів і міг духовним, розумним словом, знаком осмис-
лити досвід чужий і свій, зокрема щоб допомогти і нам.

Багатство, драматизм природного історичного до-
свіду південно-західного регіону євразійського простору
очевидні. Його неповторні ритми, кольори, долі тих, хто
навчився перемагати себе, відбилися в лексичному ба-
гатстві індоєвропейців і вимагають розуміння своїх ду-
ховних приматів. Першородне, давньогрецьке визначен-
ня релігії в цьому відношенні глибинне: вроджене від-
чуття органічного взаємозв’язку людини із світом, світо-
творящими силами. Не випадково є форма його історич-
ного збереження. Що стосується пояснень, то вони
постраждали не тільки від таємниць екзогетики [3, 141],
але й від спекулятивності людських намірів.

Якраз нова доба європейської історії, маючи пов-
чальний досвід вже пізньоантичного часу, вказала схиль-
ність поспішати окультурювати природу зовнішню і від-
ставати з реалізацією програми “Studia humanitatis”.
Звертає на себе увагу складне пересічення проблем
економічного, політичного, загально-культурного роз-
витку і своєрідна міра-плата в царині духовній, гло-
бально-історичній.

Міфологічна і писемна спадщина Еллади як метафі-
зична, онтологічна, ноосферна пам’ять, енциклопедія
історичного життя вимагає особливих вимірів, відповід-
них критеріїв, акцентів, головним з яких є свідоме духов-
не сходження до законів спасіння, збереження життя.
Вони допоможуть розчистити від статистичної інформа-
ції, упередженості першородне значення вузлових онто-
логічних понять, безцінний досвід, вистражданий наши-
ми предками, феноменальні можливості Природи вели-
кої і малої, повчальні уроки їх співіснування: Закони
агону мають свою вперту логіку і, без сумніву, різних
домінантів. Несправедливим є те, що право самої участі
в його змаганнях отримали не всі народи і це право у
них відібрала не історія, а історики. У зв’язку з цим, кла-
сична антична спадщина давно стала засобом як спеку-
ляції, так і етнічної ідентифікації, самопізнання. Духовні
пам’ятки традиційної доби зберегли історію народження
народів, їх випробування рабством зовнішнім і внутріш-
нім. Вони донесли до нас не випадкові перемоги малих
держав над великими, доводячи умовність категорії сили.

Умовою емансипації особистої, колективної, тери-
торіально-державної виступала перемога над теоцен-
тризмом. Сенс історії як науки полягає, можливо, саме
в тому, що, гортаючи кадри чергових переходів колек-
тивного життя вже пізніше, розуміємо їх незворотні нас-
лідки. Однак окремі учасники тих подій, спираючись на
знання класичної історії, розуміли, що мова йде про
перевернуту піраміду – ієрархію законів природних,
божих, соціальних. Цим самим в історію входила гола
динаміка агресивної волюнтаристсько-мілітарної поту-
ги, яка лише задля своїх “позасвітоглядних” цілей одягала
ті чи ті релігійні шати. Із господарства Бога природа у
всіх своїх виявах переходить у господарство людини [4, 16].

Висока ідея Бога, яка ніколи не залишала свідомість
загальнолюдських предків, ховається в кантатах Баха, як
мати і батько дивляться на нас з полотен майстрів Відро-
дження, які були впевнені, що особливим засобом захи-
сту життя Бог обрав красу, як партію світла та милосердя.

Драматизм взаємодії людини з Природою, подібни-
ми собі і, врешті, з собою, актуалізує методологію транс-
формації традиційної системи цінностей в модерну на
терені Західної і Східної Європи. Україна була і залиша-
ється не тільки географічною, але й культурно-історич-
ною ланкою, яка їх з’єднує. Через типологізацію, порів-
няння проектів удосконалення суспільного, особистого

життя людини ХVІІ ст. є можливість як етнічної іденти-
фікації у цивілізаційному поступі сучасної епохи, так і
поглибленого розуміння його змісту у ноосферно-гу-
маністичних вимірах ХХІ ст.

Джерела переконують, що зіткнення “старини і
новизни” набувало драматичної конфронтації в різних
сферах суспільного життя того часу. Утвердження світ-
ської освіти, експериментальної науки наштовхувались
на проблеми віри і знань – дотримання закону спасіння,
громадянської самоорганізації, повноваження – “свя-
щенства і царства”.

В царині міжнародній – на можливість співіснуван-
ня держав етнічно-суверенних та імперських, а по-суті
суперництва за ресурси, в умовах наростаючої їх гло-
балізації, згасання духовної ноти італійського гуманізму
до якої більшість населення, затиснуте умовами вижи-
вання, культурною незрячістю, дорости не могло, а еліт-
на меншість, яку поглинала спокуса принад нового жит-
тя, не хотіла її чути разом з плачами жертв таких “неофі-
тів”, як О. Кромвель. Криваві європейські революції ХVІІ
– ХVІІІ ст. не дозволяють замаскувати соціологічними
штампами світоглядні парадигми, які набули характеру
зловісних бумерангів. Ренесанс як мобілізація свого і
чужого історичного досвіду на зламі різних способів
життя не міг не породити полемічну літературу в бук-
вальному розумінні цього слова. Непересічні мислителі
України, Білорусі й Росії цього часу невипадково своє-
рідним інтегралом теорії і практики життя визнали освіту.
Соціальна, езотерична історія нового часу вимагає
переосмислення полемічної літератури, яка підняла ті
проблеми, що мали стримати повінь культурного
динамізму, від спрощеного розуміння Природи великої
і малої, передбачаючи плату за черговий сплеск свобо-
ди, – самотність божевілля, хаос егоїстичних інтересів,
вульгарність, абстраговані від болей життя поняття, їх
лукаві маніпуляції.

Особливою концептою історичного мислення
духовних, культурних діячів того часу була релігія.
З. Копистенський, І. Вишенський, їх однодумці усвідом-
лювали, що давньогрецьке і давньолатинське словникове
визначення релігії сфокусувало не тільки стадійну, але
й світоглядну парадигму традиційної і новоєвропейської
поведінки людини в природному, соціальному середо-
вищі, деформуючи її майбутнє. Глибина, ідентифікація
національної пам’яті цього часу неможлива без подо-
лання спеціалізації – ізоляції гуманітарних наук, абсо-
лютизації раціонально-експериментальних критеріїв
культурного прогресу. Адекватно оцінити результатив-
ність останнього не дозволяє “розірваність” мотивів
діяльності, творчості людини, які залишаються архе-
типними [5, 14 – 17] чи секуляризованими в розумінні
“грекофілів” і “латинствующих”.

Оцінка останніх гуманітарною літературою, в тому
числі українською, не завжди є об’єктивно справедли-
вою. Грекофіли – “зайди”, “схоласти” як ознаки консер-
ватизму мислення, соціального пристосуванства і це
при тому, що їх науковий доробок отримав визнання як
на Заході, так і на Сході. В зв’язку з тим, що релігійно-ду-
ховна складова культурної еволюції “випала” з поля зору
історичних дискурсів, позиція “грекофілів” у викликах
нового часу заслуговує на окрему увагу. Автори лекси-
кографічних праць зростали під сигнатурою Софії, Пере-
сопницького евангелія, освітнього ренесансу України
рубежу XVI – XVII ст.

Програми братських слов’яно-греко-латинських
шкіл, Острозької, Києво-Могилянської академій свідомо
трималися історичного коріння греко-слов’янської
православної цивілізації, законів її спасіння [7]. Вони
краще своїх нащадків розуміли історичну природу
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Еллади – першого європейського народу, його культур-
ний феномен, визнаючи і своїх предків його творцями,
хранителями. Як і нові люди Західної Європи вони
звернулись до уроків найтривалішої епохи – Античності.
Змістом цих уроків для них були наслідки попередніх
витків культурної еволюції. Вони давали підстави для
оптимізму в оцінках трудової, полісно-громадянської
діяльності людини. Водночас болючі явища кризи антич-
ного полісу, жорстокі війни, рабство, неминуче ставили про-
блему духовної відповідальності людини за свою творчість.

Драматичною обставиною історичної долі України
була суперечливість релігійно-етичних і суспільно-полі-
тичних орієнтирів її західних і східних сусідів-братів. Саме
в ХVІІ ст. її розвинута історично, культурно більшість
гідно відповіла на виклики нового часу. Як суб’єкт євро-
пейської історії Україна змогла довести Соборністю,
освітою свою соціальну, культурну повноцінність як на-
роду, здатного зберігати і розвивати загальнолюдські ци-
вілізаційні надбання. Потребу в культурно-державній,
соборній консолідації як засобу етнічного виживання,
захисту на українських землях усвідомили в першу чергу
представники полісного (міського середовища), які
промовисто назвали себе братствами.

Польська шляхта скористалася силою своєї держа-
ви, полонізацією, окатоличенням як засобами духовно-
го роззброєння українських земель. Учорашніх селян-
втікачів, духовних аристократів, потенційних громадян
України єднала насамперед духовна соборність у вигляді
православної античної традиції, яку нові тенденції еко-
номічного, суспільно-політичного життя, потреби соціа-
льного, національного, релігійного захисту трансфор-
мували у освітній Ренесанс – мережу унікальних за
своїм культурно-історичним змістом навчальних закла-
дів [8]. Вражає їхня соціальна основа. 30 братських шкіл
програмою свого релігійного і світського навчання до-
сить органічно поєднували вічне і нове, своє і чуже, ке-
руючись вірою, потребами знань, надією на справедли-
вість, порозумінням з партнерами, братами, одновірцями.

Етнічно-оригінальну, класичну і новоєвропейсько-
слов’яно-греко-латинську школу створювали представ-
ники різних соціальних верств українського суспільства.
Митрополити, шляхтичі, міщани, нащадки селянських
родів ставали фундаторами братських, Острозької,
Києво-Могилянської колегій (академій), друкарень,
перекладачами, лексикографами, авторами воістину по-
лемічної літератури. Питання змісту освіти середніх і
вищих за рівнем шкіл мови, духовної, культурної орієн-
тації набули широкого соціального резонансу, гострої
полемічності, часом безкомпромісності, жертовності.
Для людей сучасних поняття східного обряду фактично
втратило не тільки сакральний, але й культурно-історич-
ний зміст. У зверненні до патріархальної, античної тра-
диції йшов пошук духовних, політичних ідеалів, надійних
союзників. Він пронизує не тільки “Ісповідання віри”
Петра Могили, яке в 1648 р. на Соборі вселенських патрі-
архів у Ясах було визнано за істинне для всієї Православ-
ної церкви Східного обряду, але й філософську та
навчальну літературу.

Освітні діячі того часу розвивали не просто націо-
нальну культуру, але й буквально розбудували держав-
ність як духовно-правову Соборність. Доказом цього є
історія Київської братської школи [9]. Характерно, що в
1588 р. патріарх Ієремія дав підтверджувальні грамоти
Львівському і Київському братствам. Звертає на себе
увагу діапазон мислення викладачів братських шкіл і
Києво-Могилянської колегії, їхній особливий історизм,
античні ремінісценції, усвідомлення складності та значу-
щості культурної традиції долі України, сформованої
пересіченням східного і західного типів культурно-істо-

ричного життя. Дві особи ілюструють позитивне вирі-
шення цієї проблеми, заручником якої є наша сучас-
ність. Це Костянтин Острозький і Петро Могила [10].
Минаючи кар’єрні вигоди, які відкривав його статок,
репутацію шляхтича, “схизматик” К. Острозький в інте-
ресах культурно-державного майбутнього України по-
розумівся, об’єднав, примирив духовно-культурний по-
тенціал Герасима і Мелетія Смотрицьких, Івана Федо-
рова, Діонісія Палеолога, Кирила Лукаріса, Яна Лятоса
та ін. культурних діячів, для яких культ ще не став
антиподом цивілізації [11].

Проблема орієнтирів великих спільнот в реальному
житті виступає як духовний, культурно-історичний осо-
бистий вибір, позиція. Ілюстрацією пошуків перехідної
епохи є особистість Єпіфанія Славинецького. Долаючи
крайнощі “грекофілів” та “латинствуючих” у східносло-
в’янському середовищі, він переконував своїх сучасни-
ків, чисельних учнів, “що знамениті отці церкви знали
не тільки граматику, а й риторику, софістику, філософію,
землеробство, астрономію і всю елінську мудрість, за-
ради якої покидали вітчизну, щоб на чужині вчитись у
знаменитих язичницьких учених” [12]. Відтак, йому
вдалось утвердити Україну в умовах бурхливих війсь-
ково-політичних змагань, які відтіснили на другий план
культурну складову історії того часу.
___________________
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ÓÊÐÀ¯Í² ÄÐÓÃÎ¯ ÏÎËÎÂÈÍÈ ÕV²² ñò.

У 1571 р. кримський хан Девлет-Гірей із татарською
ордою несподівано захопив Москву і спалив столицю
Росії. Ця подія примусила уряд Російської держави
приділити більше уваги південним кордонам. Царем
Іваном ІV вживалися заходи щодо реорганізації прикор-
донної служби, що мала стерегти поле довкола Муравсь-
кого шляху, яким татари вторгалися в московські землі.
Збільшувалося число служилих людей – сторожової
варти і станичників, поширювалася мережа пунктів для
розміщення варти і маршрутів для станичників. До їх
числа, крім „государевих людей”, залучали також і
українських козаків-черкасців і киян, які займалися про-
мислами в розлогих прикордонних пустинях. Розробле-
ний для сторожі військовий регламент встановлював
суворі правила: “Сторожам, що несуть варту, з коней
не злазити, а змінюючись їздити по урочищах направо
і наліво по два чоловіка за наказами, які їм дадуть
воєводи. А зупинок їм не робити і вогні розкладати не в
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одному місці; коли кашу варити, то й тоді багаття в од-
ному місці не розкладати двічі; а на якому місці хто обі-
дав, то в тому місці не ночувати; а в лісах їм не зупиня-
тися ...і того дотримуватись ретельно ..., а хто із сторожі,
не дочекавшись собі зміни, з варти зійде ...того покарати
смертю” [1, 14 – 15]. Сторожові пости й маршрути при-
кордонної служби охоплювали територію від Путивля
на Сумщині до Ізюма на Донеччині.

Внаслідок вжитих заходів, наступникам Івана ІV в
1584 – 1598 рр. вдалося посунути границю Московської
держави на південь і збудувати міста-фортеці Воронеж,
Валуйки, Білгород, Курськ та інші. А за кілька років цар
Борис Годунов далеко на півдні будує фортецю Царево-
Борисів уже в межах нинішнього Ізюмського району
Харківської області [2, 101]. Це було місто неподалік Свя-
тих гір, воно не мало в своїх околицях жодного осілого
поселення, тому складалося враження, що його успіш-
ний будівничий Богдан Більський був просто висланий
Борисом Годуновим подалі від Москви для виконання
такого складного і небезпечного завдання [3, 20].

Під час внутрішньої політичної боротьби, іноземної
воєнної інтервенції й розрухи в Московській державі на
початку ХVІІ ст. Цареборисів опустів і вилюднів, як і
деякі інші міста московських окраїн. Однак уже за прав-
ління Михайла Романова на Курщині й Воронежчині
було збудовано багато нових міст, із яких склалася так
звана Білгородська оборонна лінія Російської держави.
За нею починався дикий степ, по якому роз’їжджали
московські вартові й станичники та зрідка були розкидані
українські пасіки. Людей для заселення степу Московія
не мала, тож жителями прикордонних форпостів були
переважно військові та служилі люди. Згодом поселен-
ське питання стало розв’язуватися за рахунок українсь-
ких переселенців. Спочатку вони приходили в Москов-
щину невеликими ватагами з отаманами, де їх охоче
приймали. Надалі міграція прискорювалася й зростала
через невдалі повстання й програні битви в Україні.
Українці тікали, оскільки поляки, “...їх християнську віру
витісняють і церкви Божі руйнують, а самих їх б’ють, і
жінок їх та дітей, ...і двори та різні будівлі їхні розорили і
пограбували” [4, 24].

У 1638 р., після поразки козацького війська на чолі з
Яковом Остряницею під Лубнами, частина вцілілих
повстанців числом 865 чоловік з жінками, дітьми,
майном і худобою перейшла у Білгород. Царський указ
“...наказав прийняти під свою царську руку в Москов-
ську державу і повелів, за їхнім проханням, влаштувати
їх в Чугуєві на вічне проживання”. Російський уряд видав
усім переселенцям грошову допомогу і визначив щоріч-
ну плату за службу. Кожній козацькій родині на городи-
щі виділили ділянку землі під садибу та землі, ліси і води
довкола Чугуєва для господарювання [4, 25]. Присягнув-
ши на підданство Москві та віддаючи послушенство
воєводі щодо оборони кордону від татар, козаки
зберегли свій устрій і козацькі порядки. На Чугуєвім
городищі козаки самі збудували й укріпили місто,
заклали поля й господарства та пильнували степ від рап-
тових татарських нападів. Місто Чугуїв було збудоване
в місці впадіння річки Чугівки в Сіверський Донець.
Воно складалося з невеликої чотирикутної дерев’яної
фортеці і козацького посаду, витягнутого трапецієвид-
ним сектором на південь між крутим берегом Сіверсь-
кого Донця і Березовим яром.

Виділення московським урядом певного розміру
земельних ділянок в Чугуєві сприяло його регулярній
забудові й чіткому кільцево-радіальному плануванню.
Пізніше околиці міста забудувалися слободами, які не
виділялися чіткістю планування [5, 68]. Проте, ця перша
практика української осілості була невдалою – через

декілька років поляки переманили українців назад, а в
збудоване ними місто Чугуїв прийшли московські
військові й служилі люди з Білгорода, Курська, Оскола і
Мценська [3, 23 – 24; 2, 101 – 102; 4, 28].

 Надалі польській владі все таки не вдалося запобігти
новим переселенням українців. Так, упродовж 1645 –
1647 рр. на Слобідську Україну прибули близько 1247
українських родин [4, 27]. 1646 р. у стратегічно важливо-
му урочищі Валки, на шляху поміж лісів і боліт, російсь-
ким урядом було збудовано місто-фортецю Валки
(тепер однойменне місто Харківської області). Від нього
до лісів і боліт прокопаний рів і насипаний вал, які не
можна було обминути. У 1650 р. оборона міста була
посилена гарматами, тут уже був свій воєвода [3, 21].

Уряд Речі Посполитої неодноразово заявляв свої
протести Москві з приводу переселення українців та
будівництва пограничних міст. Внаслідок їх розгляду,
1647 р. було проведено розмежування земель між
Росією і Польщею. Того ж року російський уряд, з ме-
тою припинення польських домагань на землі дикого
степу з українськими пасічниками, дозволив останнім
заводити пасіки на Слобожанщині лише з умовою пере-
ходу в російське підданство та залишення тут на постійне
проживання [4, 29]. При розмежуванні земель до Мос-
ковської держави також відійшли вже збудовані й за-
селені пограничні українські міста Бобрик, Охтирка,
Олешня, Кам’яне і Недригайлів [3, 21].

Після розгрому козацького війська під Берестечком
у 1651 р. Б. Хмельницький своїм указом дозволив
народу вільно покидати місця проживання й рухатися
до Полтавщини, а також за кордон, у Росію, і там у містах
осідати [2, 102]. Також, як пише літописець, коли Хмель-
ницький дозволив стати на постій коронному війську в
козацьких містах Задніпров’я у Наддеснянщині, то “ко-
заки, які проживали в містах, вільно виходили з них, по-
кидаючи свої пожитки, йшли до Полтави і там слободи
засновували. Інші на московських землях засновували сло-
боди, не бажаючи з жовнірами залишатися і данину їм
давати, бо вона була непосильною. На це козаки мали дозвіл
гетьмана Хмельницького, і чого жовніри не могли заборо-
нити, бо козаки з гарматами виходили з міст” [6, 62 – 63].

Російський цар наказував місцевим воєводам забез-
печувати влаштування переселенців на нових місцях,
надавати їм на державні кошти всіляку допомогу та обері-
гати від кривд з боку урядовців. Про це писалося в окре-
мій грамоті царя Олексія Михайловича: “...щоб тим
переселенцям від дворян і бояр не було принижень і
грабунків, і ніякого насильства не чинилося, щоб нічого
в них не забирали і ні в чому їх не обманювали” [4, 33].
Московський уряд радо приймав нових військових посе-
ленців, відводив їм цілинні землі, на яких виростали ко-
зацькі слободи, утворюючи більш густий оборонний
вал, ніж міські форти укріпленої лінії. При цьому дикий
степ, завдяки козацьким господарствам і охороні, пере-
творювався в квітучий, хліборобський край. Із деяких
слобод згодом виростали міста. На відміну від Польщі,
Російська держава постійно дбала про оборону й засе-
лення Слобідської України як про важливу державну справу.

Безпосередньо цим займався Розрядний приказ. До
нього зверталися переселенці, ним надавалися дозволи
на місця поселення, забезпечувалися податкові пільги.
Розрядний приказ посилав когось для виготовлення
плану і розбивки поселення. Оселі й фортеці будували з
державною допомогою самі поселенці, іноді за нагля-
дом московських воєвод та допомогою російських слу-
жилих людей. Уряд надавав гармати і порох для фортець,
а інколи і зброю. Розрядний приказ стежив за тим, у
якому місці була найбільша потреба заселення, направ-
ляв і осаджував там переселенців. При цьому держава
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залишала за собою важливі державні інтереси із загаль-
ного влаштування поселень, а місцеві конкретні питання
вирішувалися представниками переселенців, що було
розумно і корисно для однієї й іншої сторін. Наприклад,
землі для поселенців відводив Розряд, а розпоряджався
ними поміж себе вже козацький уряд. Таким чином, вільне
заселення українського народу було не приватною
стихійною, а важливою державною справою [3, 42].

У 1652 р. засновано місто Острогозьк. Його пер-
шими поселенцями стали козацькі родини полку Івана
Дзиковського (Зіньківського), який брав участь у Бере-
стецькій битві. Полк у 1000 козаків прибув сюди разом
із усією полковою і сотенною старшиною, а також сім’я-
ми, домашнім майном і значною кількістю коней та
худоби. За царським указом місцевий воєвода наділив
їх садибними ділянками на посаді біля фортеці та відвів
їм поля, сінокоси і ліс. Поселенцям також була надана
грошова допомога, зерно жита й вівса на харчування і
пшениці для посівів. У той час якраз тривало споруджен-
ня Білгородської оборонної лінії, тому московський уряд
вирішив включити новозбудоване місто в лінію оборони
від татарських нападів. Місто Острогозьк збудували на
рівному й просторому узбережжі річки Тихої Сосни,
неподалік впадіння в неї річки Острогощі. На новому
місці українські переселенці застали вже готові будинки
на нормованих розмірах присадибних ділянок. Забудова
міста була виконана за регулярною системою. Весь ма-
сив забудови розділявся посередині головною вулицею,
від якої по обидва боки відходили бічні поквартальні ву-
лиці, що забезпечували вільний доступ до річки. Тобто,
у внутрішньому плануванні Острогозька вже помітний
відхід від радіальної системи, перехід до мережі пара-
лельних вулиць і рівномірної ширини кварталів, які забез-
печували стандартну норму садибних наділів. У цен-
тральній частині міста, на річковому березі була спо-
руджена фортеця з церквою, державними установами і
торговими лавками. Біля фортеці розташовувалася тор-
гова площа. Міський посад був оточений земляним ва-
лом і ровом [5, 70]. Для міської фортеці з Воронежа на-
діслали гармати і вона була влаштована, як і решта того-
часних фортець українних міст. В Острогозьку також
були поселені московські служилі люди та купці. Усі
російські поселенці перебували під юрисдикцією воє-
води, а українці були під своїм полковим присудом. На-
далі нові українські поселенці розселялися по інших міс-
тах і слободах, внаслідок чого сформувався Острогозь-
кий Слобідський козачий полк. Жалуваною грамотою
російського царя Острогозькому полку були надані
усілякі привілеї та козацький устрій [3, 28 – 29].

Біля 800 родин із різних українських земель на чолі
з отаманом Герасимом Кондратьєвим у 1652 р. були
поселені російським урядом на давньому Суминому
городищі. В наступному році воєвода вже доповідав
цареві про побудову міста Суми [4, 33]. Місто складалося
з трьох частин – невеличкої фортеці, власне міста і місь-
кого посаду. Воно було збудоване на видовженому мисі
поміж річками Псьол, Сума та Сумка і укріплене по бе-
регових відкосах дерев’яною стіною з валом, що харак-
терно для давніх традицій містобудування. Проте, за
внутрішнім плануванням воно було вже містом нового
типу з багатьма прямокутними кварталами, прямоліній-
ною мережею вулиць, кількома невеликими майданами.
Тобто, тут укріплена частина міста вже не була громад-
ським центром населеного пункту, а компактним райо-
ном щільної забудови для розміщення значної кількості
жителів на невеликій території. Міська ж фортеця була
зовсім невеликою і чисто функціональною. Міський
посад Сум за конфігурацією і плануванням був безпосе-
реднім продовженням міста. Система внутрішнього

планування міста відповідала лініям його зовнішньої
конфігурації [5, 71 – 72].

Сумчани широко займалися бджільництвом, риба-
льством, полюванням на звірів. Частина з них за дозво-
лом воєводи займалася добуванням смоли і дьогтю, за
що платила в царську казну податок у 17 бочок дьогтю.
Надалі вони значно розвинули промисли, як і поселенці
довколишніх слобод, які щорічно осаджувалися довкола
Сум. Заселення тривало безупинно. Наприклад, у
слободу Терни, засновану в 1653 р. 48 сім’ями, щорічно
приходили десятки сімей, а за Руїни в Україні їхня
кількість зросла ще більше. Згодом на землях довкола
Сум сформувалася територіально-адміністративна
одиниця – Сумський полк [3, 29 – 30].

У 1656 – 1658 рр. таким же чином збудовано Харків
і засновані довкола нього козацькі слободи, із яких потім
склався Харківський полк. Перші 37 козацьких сімей з
України поселилися слободою на Харківському горо-
дищі ще в 1651 р. Згодом тут поселилися ще 587 ко-
заків із сім’ями. Вони також займалися бджільництвом,
ловлею риби, поставили буди, в яких гнали дьоготь, та
пробили дороги до солоних озер і займалися чумацтвом.
У 1655 р. козаки почали будувати фортецю за своїми
правилами, по “их черкаскому обычаю”. Однак у 1656 р.
московський уряд прислав до Харкова окремого воєво-
ду, якого зобов’язав будувати місто і фортецю за росій-
ським зразком. Одночасно з Харковом будувалися й
інші міста і слободи, зокрема Зміїв, Хорошево, Печеніги,
з яких склався Харківський полк [3, 30 – 31].

Так виникло багато міст Слобожанщини. Російська
влада при цьому, користуючись порядком відводу зе-
мель під садиби, стежила за системністю розселення,
регулярністю і продуманістю міського розпланування,
наданням землі відповідно до соціального та майнового
стану переселенців. За царським указом і велінням
місцевих воєвод проводилися описи новозбудованих
міст і чітке визначення кордонів їх повітів [2, 102 – 108].

У заснуванні міст і слобод на Слобожанщині мали
місце різні підходи в наданні державної допомоги посе-
ленцям. Так, у слободу Печеніги прийшло 45 україн-
ських сімей на чолі з осадчим Іваном Волошиним. Після
прийняття присяги, їх, за власним бажанням, поселили
на Печенізькому полі та, за проханням осадчого, який
сам особисто їздив для цього в Москву, кожній сім’ї
видали по 5, а парубкам – по 4 руб. на будівництво своїх
осель. А 670 українським поселенцям на Салтівському
городищі на річці Сіверський Донець у 1659 р. царем
наказано будувати оселі і фортецю міста Салтів власним
коштом. Осадчому слободи Вовчанськ дозволено було
осаджувати в ній тільки людей з України, а інших не
приймати. При цьому, коли її поселенці збудували
млини, позаводили пасіки й позаймали поля на землях
Білгородського Миколаївського монастиря, то російсь-
кий уряд вилучив у монастиря ці землі і залишив їх за
українськими переселенцями, оскільки вони взяли на
себе обов’язок оборони цих місць від татар [3, 32]. Ймо-
вірно, певну роль у цих підходах відігравали вигідність
місця осадження слобод, їх забезпечення засобами для
виживання, чисельність груп переселенців, їх майновий
статус. Інколи нові поселенці були досить заможними.
Зокрема 445 сімей переселенців у малонаселене місто
Охтирку привели з собою 605 коней, 618 волів, 479 корів,
1091 свиню, тобто, більше, ніж 9 голів худоби на сім’ю.
Крім козаків, на Слобожанщину переселялися й україн-
ські селяни, як пишуть російські урядові документи про
1096 поселенців Богодухова “пашенных черкас” [3, 33 – 34].

На початку 1660-х рр. 1129 українцями, які прибули
із своїми сім’ями з-за Дніпра, за допомоги російських
військових і служилих людей, спеціально для цього
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присланих московським урядом, було збудовано місто
Богодухів. Переселенці збудували собі будинки й госпо-
дарські будівлі, а довкола звели для захисту дубовий
острог [1, 43].

У 1663 р., за дозволом білгородського воєводи, коза-
цький отаман Яків Чернігівець із задніпрянськими пере-
селенцями в гирлі річки Балаклії осадив місто Балаклію
на 150 дворів і збудував у ньому фортецю. В наступні
роки цей же осадчий збудував на татарських бродах по
річці Донець міста і слободи Андрієві Лози, Бишкин,
Савинці, Лиман, а також заклав фортецю Ізюм. Ро-
сійський цар за вірну службу і корисну для Московської
держави колонізаторську працю надав Якову Чернігів-
цю звання і посаду балаклійського полковника. Надалі
справу Чернігівця із заселення території Ізюмського
полку продовжив харківський полковник Донець із своїм
сином Костянтином. Вони привели сюди 1500 козаків
Харківського полку і вже на протилежному, правому
березі річки Донець збудували нове місто – Ізюм.
Зведене за сучасним планом і вдало забудоване воно
стало столичним містом Ізюмського полку [3, 34].

У 1665 р. українські переселенці (1100 осіб)
поселилися на татарській дорозі між річкою Ольшанкою
і Гусиним болотом. З допомогою, наданих урядом,
російських військових і служилих людей збудували місто
Суджу, обнесли його дерев’яною стіною, земляним
валом і ровом. В місті державним коштом звели для
поселенців 260 дворів, частина з яких лишалася
незаселеною, тому що передбачалася для майбутніх
переселенців, яких тут чекали [1, 44].

У 1682 р. полковник Донець одержав грамоту від
царя Федора Олексійовича з правом проживати в Ізюмі
(в Харкові лишився його син Костянтин) й осаджувати в
довколишніх слободах вільних українців із Харківського,
Охтирського і Сумського полків. При цьому їм дозволя-
лося самим вільно селитися, не беручи дозволів у воєвод,
обробляти й володіти землями, які відведе для них
царський урядник. Так були осаджені слободи
Співаківка, Пришиб, Остропілля, Дворічна, Новий
Перекоп, Куп’янськ, Кам’янка [3, 34 – 35].

Разом з тим царський уряд вже з кінця 1650-х рр.
вживав заходів із заселення нових слобод шляхом
відселення частини жителів з багатолюдних міст. Так, у
1659 р. ратуша міста Суми надала осадчому Матвієві
Малишевському царську інструкцію на будівництво но-
вої слободи Нижньої Сироватки в місці впадіння в річку
Псьол ріки Сироватки. При цьому рекомендувалося
заселити його шляхом відселення із Сум і Ворожби 284
найбідніших родин. Малішевський взяв із собою поміч-
ників сумчан, а також ворожбянських і лебединських
козаків та одвів для нової слободи землі, ліси й сінокоси,
відповідно до загальної постанови. Новим поселенцям
відвели землі під подвір’я, сади, городи та вигін. Анало-
гічним способом, через відселення групи жителів міста
Лебедина, було засноване село Азак. Заселення Сло-
бідської України проводили переважно козаки, які скла-
ли тут свою військову організацію в п’ять полків: Сум-
ський, Охтирський, Харківський, Ізюмський та Остро-
гозький. Частину українських переселенців складали
селяни, міщани й духовенство [1, 44 – 45; 3, 36].

Найдавнішим церковним осідком на Слобожанщині
був Святогорський монастир, який також мав оборонні
стіни. У ньому стояла варта з білгородців, чугуївців та
валуйчан, яка подавала вістки про татарські наміри. В
монастир приходили бранці з татарської неволі, туди
привозили для догляду поранених. Іншою духовною
твердинею був Дивногорський монастир Острогозько-
го полку, який теж стояв за оборонною лінією. В 1652 р.
при ньому збудували фортецю, в якій поселили україн-

ців. Дещо меншим був Шатрищегорський монастир,
заснований українськими ченцями теж в Острогозькому
полку. В Охтирському полку ченцями Лебединського
українського монастиря був заснований Охтирський
Троїцький монастир. Ігумен з братією числом 40 мо-
нахів разом із монастирськими селянами й церковним
майном поселилися на горі Охтир, збудували монастир
і заклали велике господарство. Неподалік Краснокутська
задніпрянським переселенцем полковником Штепою
був заснований Краснокутський монастир. При цьому
колишній козацький полковник став ігуменом монасти-
ря. Харківський полковник Григорій Донець разом із
старшиною неподалік Харкова заснував Курязький
монастир. Як і козацькі слободи, монастирі прийняли
участь в заселенні Дикого степу і його обороні. Вони
задовольняли релігійно-моральні потреби місцевих
козаків і селян та турбувалися про хворих і поранених.
Не один раз монастирі зазнавали татарських нападів і
розорення, як от Дивногорський у 1671 та Святогорський
у 1679 рр. [3, 36 – 38].

Під час заворушень і козацьких воєн на Подніпров’ї
в 1660 – 1680 рр. Московська держава, з метою недопу-
щення втягнення в них слобідських козаків, надала нові
жалувані грамоти й різні пільги полкам Слобожанщини.
Такі грамоти за неучасть у повстанні І. Брюховецького
1669 р. одержали Харківський, Сумський, Охтирський,
а 1670 р. і Острогозький полки. Крім цього, слобожанам
відмінили податки на винниці, броварні й шинки та про-
довжили дію слобод, списавши податкову заборгова-
ність. Це істотно підтримувало заселення земель і мате-
ріально забезпечувало старих переселенців, давало їм
можливість зміцнити господарства та закріпитися на
осілих місцях. У пізніших жалуваних грамотах 1684, 1686,
1688, 1695 рр. козакам надавалося право вільної торгівлі,
довічного володіння землями без сплати податків, звіль-
нення від плат за млини, шинки, кузні, лавки, риболовні
та інші промисли [3, 40 – 41].

 Активне заселення Сходу України, розбудова міст
із одночасним закладенням оборонних ліній, дозволили
російському урядові вже наприкінці 1670-х рр. на про-
довження Білгородської лінії вже на території нинішньої
Харківської області, збудувати Нову оборонну лінію пів-
денних кордонів Російської держави із значною кількістю
невеликих фортець-острожків. До неї також увійшли
міста Цареборисів, Солоний (тепер Слов’янськ),
Савинськ, Балаклея, Лиман, Бишкин, Зміїв, Соколов,
Валки, Новий Перекоп, Ольшана, Золочів, Водолаги.
Спорудження Нової лінії стало можливим завдяки
заселенню Слобідської України містами, містечками й
слободами українських поселенців. Полкові й сотенні
міста й містечка, відповідно до пограничних вимог, пови-
нні були мати свої фортифікації, принаймні, дерев’яно-
земляні. Так, Харківська фортеця мала дубові стіни і 10
оборонних башт, оточених ровом, а на її озброєнні було
10 гармат. В Охтирській фортеці було 14 башт і 9 гармат,
в Сумській – 27 башт і 12 гармат, в Острогозькій, відпо-
відно – 9 і 14. З часом фортеці ремонтувалися, доповню-
валися новими лініями укріплень, збільшувалося число
їх озброєння. Полкові міста Ізюм і Харків вже мали по
дві фортеці. Найбільше сотенне місто Лебедин теж мало
20 оборонних башт і 9 гармат. Значними фортецями
були укріплені сотенні міста Краснопілля, Білопілля, Ко-
лонтаєв, Краснокутськ, Мурахва, Боромля та інші. Фор-
теці були не тільки в полкових і сотенних містах, а й на
слободах, як в Остропіллі, Дворічній, Кам’янці. Мали
свої фортеці і деякі панські містечка й села, серед них
Стара і Нова Водолаги, Рясне, Лебединські дачі, Гуляй-
Поле й Борки. Крім фортець, в названих типах поселень
були ще й великі фортеці за межами поселень, так звані
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“білягородні”, які разом з острожками входили в оборон-
ний вал Нової лінії. Такі великі фортеці були біля Остро-
гозька [3, 58 – 59].

 Після оформлення в другій половині ХVІІ ст. мережі
головних полкових міст і організації оборони Слобожан-
щини, розпочався період їх внутрішнього розвитку й
розселення, який активно продовжився в наступному
столітті. У 1692 р. Охтирський полк нараховував 12 міст,
27 сіл і кілька хуторів. Харківський і Ізюмський полки в
цьому ж році мали 25 міст і містечок та 54 села [4, 78].

Отже, впродовж другої половини ХVІІ ст. Дикий
степ на території нинішніх Сумської, Харківської, Доне-
цької і Луганської областей був заселений переважно
українськими переселенцями, насамперед козаками, які
осідали тут на вільних поселеннях-слободах, що дало
підставу для назви краю – Слобідська Україна. На її тери-
торії були влаштовані військові територіальні одиниці
п’яти полків – Сумського, Охтирського, Харківського,
Острогозького та Ізюмського. Заселення Слобідської Ук-
раїни стало можливим завдяки продуманій цілеспрямо-
ваній політиці Московської держави. Переселенцям, які
прибували на російське пограниччя, урядом виділялося
місце для заснування слободи чи міста, на якому кож-
ному з них відмірялася ділянка під садибну забудову, а
іноді надавалися вже готові житла. Держава, прийма-
ючи у підданство нових поселенців, зі свого боку буду-
вала в цьому поселенні фортецю та забезпечувала її
зброєю. Також держава надавала переселенцям однора-
зову грошову і матеріальну допомогу зерном і овочами,
відводила для їх господарювання землі за межами
поселень, наділяла всілякими податковими пільгами.
Особливо важливим для поселенців було те, що у нових
поселеннях зберігалося їх полкове самоуправління,
котре гарантувало захист від утисків поміщиків і воєвод.
Всі ці та деякі інші урядові заходи Московської держави
забезпечили успішне заселення території Слобідської
України населенням, яке зі свого боку забезпечувало
надійну охорону її кордонів від татарських вторгнень.
___________________
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ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÀ ÊÐÈÇÀ 50 – 70-õ ðð.
XVII ñò. Ó ÂÎËÈÍÑÜÊÎÌÓ ÂÎªÂÎÄÑÒÂ²

ÐÅ×² ÏÎÑÏÎËÈÒÎ¯

Пошук ефективних механізмів подальшої
розбудови незалежної держави ставить питання
всебічного аналізу історичного досвіду як позитивного,
так і негативного. Саме тому аналіз економічної ситуації
на українських землях в різні періоди, пошуки причин
кризових явищ у економіці та пояснення їх наслідків
можуть стати цінним матеріалом для сьогодення.
Метою цієї публікації є аналіз економічної ситуації
середини XVII ст. у Волинському воєводстві Речі
Посполитої, визначення передумов та наслідків
економічної кризи.

Аналіз політичного та економічного становища
українських земель у складі Речі Посполитої започатко-
вано ще в радянський період у академічному виданні
«Історія Польщі» (під ред. В. Королюка, І. Міллера,
П. Третьякова) [1]. Економічна історія Польщі викладена
у праці дослідника цього ж періоду Я. Рутковського [2].
Ґрунтовний виклад історії українських земель у складі
Польщі здійснено українськими дослідниками Л. За-
шкільняком та М. Крикуном [3]. Окремі аспекти еконо-
мічної кризи Волинського воєводства Речі Посполитої
другої половини XVII ст. побіжно висвітлюються у пра-
цях вітчизняних дослідників М. Грушевського [4], О. Ба-
рановича [5], В. Голобуцького [6], Н. Яковенко [7]. Разом
з тим економічна історія Волинського воєводства Речі
Посполитої і зокрема період кризи другої половини
XVII ст. поки не стали предметом окремого дослідження.

Економічне становище Волинського воєводства
середини XVII ст. було загалом характерне для всієї Речі
Посполитої означеного періоду, хоча мало і деякі особ-
ливості. Друга половина XVII ст. стала періодом еконо-
мічного занепаду Речі Посполитої, який відбувався
паралельно з політичною кризою. Головною причиною
занепаду були війни, що їх вела держава, починаючи з
1648 p., майже 70 років з невеликими перервами. Націо-
нально-визвольна війна українського народу проти Речі
Посполитої (1648 – 1657 рр.), шведська інтервенція (1655
– 1660 pр.) завдали величезної шкоди економіці країни,
оскільки точились на її території. Різко зменшилася чи-
сельність населення, занепало господарство воєводств.
Людські втрати внаслідок війн, голодувань та неминучих
їхніх супутників – епідемій – були жахливі: на думку
істориків, чисельність населення у 1655 – 1660 pp.
скоротилося на чверть або навіть на третину. Польща
пережила справжню демографічну катастрофу [3, 206].

Війни лягали важким тягарем на плечі простого
народу, неодноразово збільшувалися податки, в тому
числі на утримання війська. Так, 4 квітня 1658 р. на сей-
мику, який проходив у Луцькому кафедральному косте-
лі, була ухвалена постанова волинської шляхти про утри-
мання на теренах Волинського воєводства коронних
військ і збір подвійного подимного податку та визначе-
ної кількості хліба. Платити подимне та давати хліб по-
винні були всі мешканці воєводства без винятку, в ін-
шому випадку – їх притягували до суду [8, 23]. В наступ-
ній постанові від 18 квітня 1658 р. волинська шляхта
погоджувалася на стягнення потрійного подимного
податку, не дивлячись на катастрофічне положення
воєводства, та призначає збирачів подимного [8, 40].

У другій половині XVII ст. у Речі Посполитій і далі
розвивалися відносини в галузі сільського господарства,
промисловості і торгівлі, що склалися за попереднє сторі-
ччя. Сільське господарство залишалося основою еконо-
міки і основним заняттям більшості населення. У земле-
володінні зросла питома вага магнатів – власників лати-
фундій від кількох десятків до кількох сотень поселень.
Потоцькі, Браніцькі, Сєнявські, Чарторийські, Радзивіл-
ли, Сапєги та інші зосереджували в своїх руках величезні
земельні володіння. Воєнні руйнування зачіпали біль-
шою мірою середнього й дрібного шляхтича (який час-
то втрачав увесь свій маєток), ніж магната. Тому зроста-
ла залежність такого шляхтича від магната, збільшували-
ся магнатські землеволодіння за рахунок маєтків дрібної
шляхти [3, 206 – 207].

Відновлення, внаслідок Андрусівського договору
1667 р., панування Польщі на Правобережній Україні
надовго загальмувало розвиток цього краю й негативно
позначилося на економічному становищі України. Зай-
нявши знову Правобережжя, польські пани намагалися
відновити на ньому колишні кріпосницькі відносини.
На сваволю магнатів і шляхти козаки й селяни відповідали
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масовими повстаннями, втечами з панських маєтків. У
1679 р. волинська шляхта постановила доручити своєму
маршалку написати лист князю Вишневецькому, геть-
ману великому коронному з проханням від імені всієї
шляхти, щоб він наказав посадчим і урядовцям видати
втікачів і більше їх не приймати [8, XLII].

Становище на Правобережжі ще більше ускладни-
лося безперервними нападами кримських татар та
військовими кампаніями Османської імперії. Тяжкі
втрати, яких зазнало Правобережжя, вже у сучасників
породило думку, ніби ця територія стала у другій поло-
вині XVII ст. пустелею про що згадував у своїх записах
Самійло Величко. Як сильно опустіла Волинь і не
вистачало робочих рук в другій половині XVII ст. можна
судити з наступного пункту інструкції Волинської
шляхти 1669 р.: «Внаслідок постійних воєнних дій воє-
водство дуже збідніло, так що важко займатися земле-
робством, а тут ще нестача робочих рук … і плата дохо-
дить до 12 і 15 грошей в день одному робітникові, а
тому посли будуть просити на встановлення тарифу на
робочі руки, і якби хто платив більше встановленого, то
щоб на такого накладали штраф в 200 марок на користь
особи, яка поскаржилась про це …» [8, 54].

На Волині, як і в Галичині, відновлювалися кріпосни-
цькі порядки, скасовані під час Визвольної війни.
Магнатське й шляхетське господарство розвивалося в
напрямі подальшого розширення фільваркової системи.
Як і раніше, панщина посідала чільне місце, хоча на
Волині вона була дещо меншою, ніж у Галичині. Зустрі-
чалася й одноденна панщина. Вона доповнювалася
також данинами та чиншем. Крім регулярної панщини,
селяни мусили виконувати допоміжні роботи під час
оранки, сінокосу, жнив (4 – 12 днів на рік), а також працю-
вати під час так званих дарових днів (чесання льону, ко-
нопель тощо) й з’являтися на шарварки (гатити греблю,
косити сіно, возити дерева, брати участь у ловах і гонах
тощо) [6, 122; 4, 152].

Зростання експлуатації супроводжувалося розши-
ренням площі фільваркових володінь за рахунок селян-
ських наділів. Наслідком цього було невпинне зростання
кількості малоземельних і безземельних селян. Щоправ-
да, на Волині процес зубожіння селян відбувався
повільніше, ніж в інших воєводствах Речі Посполитої.

Українські міста під владою Польщі, як і власне
польські міста, з середини XVII ст. також переживали
занепад. Це було наслідком безперервних воєн, пов’я-
заних з грабунками й спустошенням. До занепаду міст
призводила надмірна експлуатація і пригноблення
міщан, що було особливо помітно у містах, де феодали
закріпились за допомогою Речі Посполитої більш міцно.
Занепад міст України розпочався з північно-західної
частини [5, 193]. Багато міст перестали існувати, міське
населення зменшилося на 60 – 70%, частина колишніх
міст і містечок перетворилась на села [9, 72].

Значна частина міст, як і раніше, перебувала в
приватному володінні, зокрема на Волині – близько
88 % усіх міст. Більшість цих міст не мала самоврядування
і безпосередньо підлягала їх власникам. Великої шкоди
завдавали також шляхетські й монастирські юридики
(привілейовані володіння феодалів у містах). За будинки
й садиби, що входили до юридик, феодали не платили
ніяких податків. У своїх володіннях пани поселяли
ремісників, які не належали до цехів, не виконували
міських повинностей і не підпорядковувалися правилам,
встановленим у місті для ремісників, чим підривали
цехове виробництво.

Міський ринок знаходився під контролем шляхти.
Воєводи і старости визначали ціни, що створювало важкі
умови для міського населення. Пани і старости підрива-
ли самоврядування міста, не допускали вільних виборів
членів ради і лавників, а призначали їх на власний розсуд.

З другої половини XVII ст. зріс податковий тягар. У
1658 р. встановлено «акциз» – податок на торгівлю, а в
1667 р. – «шеляжне» – на продаж алкогольних напоїв, в
1677 р. – на продаж тютюну й паперу і приблизно в той
же час «донатив» – соболине мито. [6, 126]. У багатьох
містах, як і раніше, міщани відбували панщину на
користь адміністрації і власників міст.

Негативно позначилися на українському населенні
міст посилення національного гніту й релігійних пере-
слідувань. Польський уряд підтримував іноземне купец-
тво й ремісників і всіляко обмежував права міщанства
українського походження. Підтвердженням цього є
постанова волинської шляхти від 30 січня 1662 р. про
звільнення євреїв від виплати податків, крім чопового
(податок на виготовлення пива, горілки, меду та вина)
[8, 126]. Сеймова ухвала 1676 р. забороняла українсь-
кому населенню виїздити за кордон, в тому числі на
Лівобережжя і в Росію, без дозволу уряду. Українське
міщанство не допускалося до цехових організацій.

Швидкими темпами занепадало ремесло. В містах
почала зменшуватись кількість ремісників. При цьому
особливо швидко скорочувалось число цехових реміс-
ників при одночасному збільшенні кількості ремісників,
які не входили до цехових організацій, і називались в
Польщі «партачами». Феодали брали їх під свій захист,
прикриваючи від переслідувань цехових організацій і
міської влади, зрозуміло не без вигоди для себе. Розвиток
позацехового ремесла використовувався феодалами на
свою користь і призводив до економічного підриву міст.
Шляхта заохочувала розвиток вотчинного ремесла і
почала переселяти сільських кріпосних ремісників у свої
міські володіння. Занепад ремесла не міг не викликати
загострення суперечок і боротьби між майстрами, з
одного боку, і підмайстрами та учнями – з іншого.

До середини XVII ст. почав виявлятися занепад у
внутрішній торгівлі. Частково це було наслідком росту
вотчинного ремесла, яке, зазвичай, не включалось у
загальний товарообіг і було пов’язане з декількома сусід-
німи селами. Проте, головною причиною була грабіжни-
цька система панського господарства. Постійно зроста-
юча панщинна система експлуатації селян вже призвела
до різкого об’єднання основної маси селянства і послаб-
лення її зв’язків з ринком. У той же час шляхта, отриму-
ючи величезні доходи від торгівлі хлібом, витрачала їх
на предмети розкоші, які привозились з-за кордону,
таким чином повертаючи ці гроші іноземним купцям
[5, 156; 4, 233]. Сучасники відзначали надмірне захоп-
лення шляхти іноземними виробами і повну зневагу до
власного виробництва. Один з них писав: «Все, що чуже,
є для нас бажаним, своє ж, домашнє, не подобає ся, ні
продовольство, ні одяг, ні служба, ні зброя, ні сани. За
товарами треба їздити на край світу, в Індію, щоб
задовольнити громадян. Тому аптека витягує більше
витрат, ніж м’ясна лавка. За столом подаються наїдки,
назви яких ні гість, ні господар назвати не можуть. Коней
вивозять з Аравії, інші товари з Італії, Франції, Німеч-
чини, Англії, Угорщини, Молдавії…» [1, 234].

На Захід з українських земель через Польщу виво-
зили переважно продукцію феодальних господарств:
золу, поташ, матеріали для деревообробної промисло-
вості, полотно, пряжу, віск, мед, худобу, зерно, рибу.
Активною учасницею експорту пшениці і волів була
Волинь [10, 177; 11, 334 – 335].

В той час, як в інших країнах держава надавала під-
тримку розвитку внутрішнього виробництва і торгівлі,
в Польщі шляхта прагнула до повної свободи торгівлі
для іноземних купців. Тому в Польщі мали місце поси-
лений ввіз товарів з-за кордону і вивіз за межі країни
грошей. Ще М. Грушевський підкреслював: «Виручені
мільйони не вкладали ся в розвій і розширення промис-
ла й господарства, в меліорації, не служили до сотворен-



   199Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ òà ðàííüîìîäåðíà äîáà â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè

ня нових, дорогих і вищих способів продукції, інтензивні-
їших способів господарства, не поліпшали добробуту
широких мас, навіть не можна сказати, щоб дуже причи-
нялися до піднесення добробуту самої панської верстви.
Вони служили тільки до збільшення розкоші, блиску,
виставости, субтельности шляхетсько-польського
життя» [4, 232 – 233].

Несприятливий вплив на розвиток польської еко-
номіки справив відтік з країни повновартісної грошової
маси є постійне псування монет. Вартість грошей різко
впала. Великих збитків для грошового обігу завдала
емісія мідних шелягів, випущених в 1659 р., і злотівок
(тинфів), які карбувалися з 1663 р. Ця монета, номіналь-
ною вартістю 30 грошів важила 6,729 г, у тому числі
3,364 г чистого срібла, що, з огляду на вартість цього до-
рогоцінного металу на ринку, становило лише 40% но-
мінальної вартості. Реальна вартість злотківки не пере-
вищувала 12 грошів. Легенда аверсу цієї монети вказува-
ла на її кредитний характер: на ньому містилась моногра-
ма короля Яна ІІ Казимира – «ICR» (Ioannes Casimirus
Rex), навколо якої – кругова легенда у двох рядках –
«DAT. PRETIUM. SERVATA. SALUS / POTIORQ3.
METALLO. EST.» (Вартість цій монеті надає порятунок
держави, що є дорожчим, ніж вартість металу) [12, 141].

Примусовий курс, встановлений урядом на знеці-
нену монету, потягнув за собою збільшення підробок
попередньої повноцінної монети. Таким чином, виник-
ло роздвоєння грошової системи, що негативно відобра-
зилось на промисловості і торгівлі [1, 310]. Зокрема, яр-
марки, що раніше мали велике значення як для місцевої
торгівлі, так і для торгівлі в масштабах всієї країни і залу-
чали іноземних купців, різко скоротили свої обороти.

Отже, друга половина XVII ст., згідно із загальною
періодизацією, в історії Речі Посполитої визначена як
початок періоду кризи і занепаду. Показником регресу,
прискореного спустошливими війнами і феодальною
анархією в країні, стало зменшення населення, занепад
сільського господарства, міського ремесла і торгівлі. Ско-
ротився польський експорт, імпорт предметів розкоші
стимулював відтік повновартісної монети за кордон,
торговельний баланс був пасивним, зростала інфляція.
Всі наявні ознаки кризових явищ були характерні і для
Волинського воєводства.
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Î. Â. Õàðñóí

ÕÐÈÑÒÈßÍÑÜÊÅ ÒÀ ²ÓÄÅÉÑÜÊÅ
ÍÀÑÅËÅÍÍß Ì²ÑÒ Ï²ÂÄÍß ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÍÎ¯

ÓÊÐÀ¯ÍÈ XVIII ñò. Ó ÊÎÍÒÅÊÑÒ²
ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ

Віра завжди була впливовим чинником у системі
суспільних відносин, а перетинання світоглядів часто
породжувало конфлікти. Чим непохитнішими виявля-
лись ідеї, тим гострішим було протистояння. Правобе-
режна Україна у XVIII ст., на жаль, також була ареною
боротьби за віру, де перетнулися інтереси православних,
католиків, уніатів та іудеїв. Це роз’єднувало суспільство,
загострювало протистояння і вело до зіткнень, особливо
в містах, адже тогочасне українське місто вміщувало
представників різних конфесій.

Пропонована тема поки що не стала предметом
спеціального дослідження, хоча в історіографії існують
праці, які так чи інакше присвячені цій проблематиці.
Зокрема це стосується доробку В. Антоновича, І. Кама-
ніна, М. Крикуна, В. Марочкіна, В. Отамановського,
В. Тхора, В. Шварумана. З огляду на це, метою статті є
спроба проаналізувати розвиток міст Південного Право-
бережжя у вимірі двох світів: християнського та іудейсь-
кого, взявши за основу соціально-економічний аспект.

Міста південного Правобережжя, що входили до
Речі Посполитої, поділялися на приватні, королівські та
державні. Деякі міста користувалися магдебурзьким
правом, яке польські королі надавали з XIV ст. – до кінця
XVIII ст. Зокрема у XVIII ст. такий привілей отримали
Умань (1760), Сміла (1773), Черкаси (1791),
Кальниболото (1792).

Міське населення умовно поділялося на 3 частини:
патриціат (торгово-реміснича частина), в руках якої
перебувало управління містом, поспільство (середні
верстви) та плебс (біднота) [1, 107]. Соціальна стратифі-
кація населення міст мала наступний вигляд: господар
(домовласник чи землевласник, як правило, шляхтич);
купці та коморники; корчмарі та шинкарі; ремісники;
челядь і прислуга; вільні люди (без чіткої професії); же-
браки. Серед християн найбільше було челяді та прислу-
ги, далі йшли вільні робітники, господарі-землевласни-
ки, ремісники, жебраки, найменше було купців [2, 224].
Натомість з євреями ситуація була дещо іншою. Найпо-
ширенішими видами діяльності серед них було шинкар-
ство. Далі – купці, комірники, ремісники, прислуга і
біднота. Таким чином, євреї передусім займалися торгі-
вельно-економічними справами та добре орієнтувалися
в умовах ринку.

Водночас варто зважати й на поділ євреїв серед своєї
общини (кагалу), керівництво якою перебувало в руках
купців, лихварів і духовенства [3, 287зв.,288]. Так, в єврей-
ській общині виділялися заможні: рабин, орендарі, кра-
марі, шинкарі, стольники, митники, інспектори та пи-
сарі. Їм прислужували шафарі (ключники), бакалярі
(вчителі), кухарки, винники, банщики, ремісники (мі-
рошники, шклярі, різники, коновали, позументщики
(ювеліри), пекарі, кравці, шевці, дьогтярі), цирульники,
особи без професії й убогі [4, 107].

Поділ на багатих і бідних свідчив про внутрішній
розвиток общини, яка через замкненість, з одного боку,
демонструвала ієрархічність єврейського суспільства,
а з іншого – виступала єдиним фронтом. Міські євреї
підпорядковувалися законам і владі того чи іншого насе-
леного пункту. Однак функції нагляду в релігійно-обря-
довій сфері виконувала винятково община, яка мала
право застосовувати до порушників і різні міри покаран-
ня [5, 10]. Загалом євреї суттєво вплинули не лише на
стан економіки міст у XVIII ст., але і краю в цілому,
приносячи колосальні прибутки владі.

Переписи другої половини XVIII ст. засвідчують,
що євреї становили близько 3,75% від загальної кількості
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населення (у Київському воєводстві – 3,7%, у Брацлавсь-
кому – 3,8%) [10, 214]. Стосовно християн, то їхня
кількість була відносно сталою і в більшості випадків
відповідала змінам на зовнішні й внутрішні чинники
розвитку. Слід також враховувати, що основна маса
міського українського населення Правобережної Украї-
ни у цей час сповідувала уніатство. Так, 1792 р. у Київ-
ському і Брацлавському воєводствах було 2034 приходи,
з яких лише 195 належали православним [6, 8].

Соціальна стратифікація міста залежала від право-
вого статусу, яким воно було наділене. Згідно В. Отама-
новського, ще до введення магдебурзького права у
містах південного Правобережжя існував самостійний
міський устрій, заснований на звичаєвому та давньору-
ському праві [7, 126 – 127]. Правове становище міст
залежало і від земельних прав міщан. З іншого боку, у
XVIII ст. для Речі Посполитої міста перетворилися із
воєнних на центри оподаткування, з яких збирали кошти
і король, і феодали. Оскільки шляхта через привілеї ухи-
лялася від сплати податків, основний тягар лягав на плечі
міщан. З отриманням магдебурзького права, міські жи-
телі отримали і додаткові витрати на суд та адміністрацію.
Більше того, за цим привілеєм, ремісники мали складати
замкнену корпорацію – цехи, які також платили податки.
Між тим, монополія праці у XVIII ст. почала гальмувати
розвиток ремесел, відібравши головний стимул для
вдосконалення – конкуренцію [8, 7]. Замість розвитку
виробництва, цехи ворогували між собою, що призвело
до нестачі товарів і відкрило ринок для іноземців.

Не сприяли покращенню економічної ситуації та
ускладнювали торгівлю митні збори, які сплачували не
лише на кордоні держави, але і на внутрішніх митницях:
на кордонах воєводств, торгівельних шляхах, що проля-
гали через міста і містечка. Кожен шляхтич і староста
влаштовували відповідні застави на своїх землях. Ана-
логічно чинив і магістрат у межах своїх володінь [8, 10].

Конкурентами для християн у торгівельних справах
були передусім євреї. Маючи економічний такт і відчуття
ринку, вони досить швидко зрозуміли причини, що
знищують ремесло в місті і вчасно зуміли відгородитися
від цього, ставши поза міською суспільною організа-
цією, об’єднавшись під владою кагалів [8, 9], які визна-
вали над собою лише номінальну владу суду воєводи, а
відтак, не були обтяжені тими податками, що сплачували
християни. Міщани-християни не могли витримувати
конкуренції з євреями у сфері торгівлі, тому починали
займатися винятково хліборобством [3, 465].

Частим явищем другої половини XVIII ст. була і
здача господарств в оренду (так звані посесії) [9, 7]. Цим
у першу чергу користуватися євреї. Найбільш помітни-
ми серед орендарів були шинкарі. Кожен власник у своїх
містечках міг ставити 5 – 6 шинків [3, 373]. Сама шляхта
не торгувала, оскільки вважала це не гідним свого ста-
тусу, а, відтак, запрошувала на службу євреїв, надаючи
їм повну свободу дії. За законом 1765 р. виготовляти
горілку мав право лише шляхтич [3, 353], тому продавав
її, а точніше найманий ним єврей, у власних шинках. З
наявних джерел видно, що прибутки від шинків,
наприклад, у Черкаському старостві на 1736 р. становили
– 40655 злотих, а на 1760 р. – 61995 злотих [3, 364].
Орендарям-євреям здавали не лише шинки, але й млини,
сукновальні, право на виготовлення селітри, переробку
хліба на горілку [3, 364зв.]. Крім цього, як зазначав
Я. Охотський, здавали все, що називалось даниною і
підлягало оплаті, а під кінець навіть те, чого більше ніхто
не міг орендувати [3, 306].

Оскільки у XVIII ст. економіка регіону була неста-
більною і лише євреям вдавалося відносно вдало проти-
стояти цьому, постільки саме на них звернули свій пог-
ляд християни міст, надсилаючи скарги королю і звинува-
чуючи їх у причині свого тяжкого становища. Для того,
щоб зрозуміти, яким чином влада реагувала на такі звер-
нення населення, слід з’ясувати, якими правами володі-

ли євреї. Так, ще з XVII ст. їхні майнові права були досить
широкими. Дозволялося купувати не лише будинки у
містах, але і цілі населені пункти з правом карати його
мешканців. Нерухоме майно часто отримували через
пожалування чи заставу. Обмеження почалися з остан-
ньої чверті XVII ст., коли Конституція 1678 р. заборонила
євреям володіти нерухомим майном, а від податків звіль-
нялися лише ті євреї, які займалися землеробством.

Однак постійні скарги вимагали від влади більш
рішучих дій. Незважаючи на те, що деякі шляхтичі, на
службі яких євреї приносили прибутки, всіляко намага-
лися захистити своїх підданих, з кінця XVIII ст. уряд Речі
Посполитої розпочав реформування єврейського по-
буту. Це знайшло своє відображення в чотирьох проек-
тах: Андрія Замойського (1780 р.), Фадея Чацького (1788 р.),
короля Станіслава-Августа та невідомого автора, проект
якого знайшов В. Мацеєвський, надавши ймовірне
авторство Боргіашу Пекарському [2, 225].

Автори проектів виходили з того, що причиною
«шкідливої» єврейської направленості було їх невігласт-
во. Тому на перший план у всіх проектах виходить пи-
тання релігії та освіти. За іудаїзмом визнаються такі ж
права, що й за християнством. Євреям дозволяється
вільно влаштовувати синагоги та молитовні як громадсь-
кі, так і приватні. Заборонялося змушувати іудеїв до
хрещення, але і останні не мали заважати хреститися. В
проекті А. Замойського вимагалося, щоб євреї виказува-
ли повагу до християнських звичаїв та традицій, і не пока-
зувалися на вулиці під час церемоній церковних процесій.

Для поширення освіти, яка стає обов’язковою, пе-
редбачалось заснування приходських шкіл. Ф. Чацький
пропонував спільні школи для християн та іудеїв, інші
ставили за умову створення при синагозі єврейсько-
польських шкіл. Мовою навчання була польська. Іврит
міг бути лише мовою науки та церкви. Проекти також
визначили коло доступних для євреїв професій: зем-
лероби, ремісники, купці. А. Замойський пропонував,
щоб кагал надавав письмову довідку тому чи іншому
євреєві стосовно його професії. За відсутності такого
документу, особа мала залишити країну. Особливою
захищеністю користувалися євреї-землероби. Вони
звільнялися від податків на 10 років, а равіни, в общині
яких з’являлися представники цієї верстви, кожні 3 роки
отримували винагороду.

Щодо торгівлі з’явився ряд обмежень. За проектом
А. Замойського, євреї в містах за договором, з яким
(містом) вони могли вести торгівлю, не повинні були
оселятися поблизу базарів чи купувати будинки поряд
з ними. До міст, що були закриті для поселень, вони
могли приїздити в дні ярмарку. Зазнали змін і адміністра-
тивно-правові повноваження. Євреї не повинні були
допускатися на посади, пов’язані із фінансами та в
економії панських господарств. В адміністративному від-
ношенні мали поділялися на громади та гміни за проек-
том короля та Б.Пекарського. Гміни підкорялися повіто-
вим та міським властям. Ф. Чацький пропонував об’єд-
нати їх з християнським общинами, але в реальному
житті ні ті, ні інші до об’єднання не прагнули. У судовому
праві євреї зрівнювалися з християнами. Спеціальною
інстанцією для іудеїв залишався суд равіна, де розби-
ралися сімейні справи [10, 226 – 227].

Всі чотири проекти так і не задовольнили суспільст-
во. Християни залишилися невдоволені повнотою прав
євреїв та контролем останніх над торгівлею, що
зберігався і надалі. Проти проектів були налаштовані й
євреї, оскільки їх намагалися позбавити найліпшого
способу прибутків – шинкарства. Попри те, що всі про-
екти прагнули урівняти євреїв у правах із християнами,
жоден з них так і не був затверджений сеймом [2, 229].

Таким чином, XVIII ст. для Речі Посполитої в цілому,
і південного Правобережжя зокрема – неоднозначний
період. Криза політичного та економічного життя, в
якому опинилася держава, вимагала рішучих і дієвих
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змін, яких, на жаль, влада не могла зробити в силу
внутрішніх і зовнішніх обставин. Феодальна система,
що повністю себе віджила, поступово змінювалася ка-
піталістичними відносинами, які повільно впроваджува-
лися, попри намагання шляхти залишити все в незмін-
ному стані. Водночас у місті, що уособлювало собою
центр економічного і духовного життя, виявилося достат-
ньо місця для співіснування двох світів: християнського
й іудейського, які безсумнівно впливали один на одного.
Поступово пристосовуючись до сумісного проживан-
ня, вони ділили спільний простір, закладаючи тим самим
підґрунтя економічного розвитку для наступного
періоду взаємин.
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Головним завданням сучасного українського дер-
жавотворення є радикальна зміна системи державного
управління, що потребує проведення широкомасштаб-
них реформ, основна мета яких полягає у перетворенні
існуючої адміністративної системи в один із визначаль-
них чинників прискорення соціально-економічного
розвитку регіонів. Українське суспільство, забезпечую-
чи ефективну організацію виконавчої влади на централь-
ному та місцевому рівнях управління та формуючи су-
часну систему місцевого самоврядування, не може не
враховувати як новітній світовий досвід державотво-
рення, так і історичний, що дає змогу вивчати та аналізу-
вати процес становлення Української держави. Управлін-
ські відносини минулих епох не зникають безслідно, вони
продовжують функціонувати в нових суспільних відно-
синах як успадковані управлінська культура, технологія
управління, свідомість людей, суб’єктивні права та обо-
в’язки, законність, існуючий правовий порядок та інші.

Початок вивчення діяльності міського самовряду-
вання у сфері благоустрою було покладено у XIX ст. і
певне її висвітлення знайшло у працях Д. Горловського
[1], А. Шмідта [2], А. Чіркова [3], які висвітлювали
переважно у статистичному вигляді головні шляхи, яки-
ми розвивались органи міського управління. У контексті
досліджуваної проблеми вони надзвичайно важливі, бо
порушують гострі питання становлення міського життя
того періоду. Варто також наголосити, що автори зібрали
та вивчили дуже різноманітний за характером і змістом
фактичний матеріал, причому із джерел, багато з яких для

нас уже недоступні, що підсилює цінність їхніх досліджень.
Проте висновків і оцінок у їх працях майже не містилося.

У процесі формування радянської історіографії
наукова проблематика, пов’язана з вивченням досвіду
організації землеволодіння на місцевому рівні у дожовт-
невий період, мало цікавила дослідників, оскільки сам
досвід був неактуальним для радянської системи місце-
вого самоврядування.

Сучасні дослідники все частіше звертаються до вив-
чення історії Херсона. Досліджень, присвячених муні-
ципальному землеволодінню дожовтневого періоду, від-
носно невелика кількість, і Херсону приділено дуже ма-
ло уваги. Окреме місце в історіографії проблеми посі-
дають роботи Ю. Коник [4] і Л. Цибуленко [5].

Недостатнє висвітлення діяльності міського само-
врядування у сфері землеволодіння, невивченість дже-
рельної бази проблеми й важливість досвіду для розв’я-
зання сучасних проблем муніципального життя стали
однією з підстав для написання цієї роботи. Метою статті
стала спроба вивчення та висвітлення розвитку міського
землеволодіння, аналізу та практичної діяльності Міської
Думи у досліджуваний період.

Визначальним напрямом ведення міського земле-
впорядкування стало наділення міста величезною кіль-
кістю міської землі 18 серпня 1782 р. [6, 2 – 4] у розмірі
40 тис. дес., що 1795 р. завірено землеміром Редільським
(план і документи на землю зберігались у міському
Магістраті, а Міською Думою були сплачені відповідні
податки до казенної палати) [11, 36 – 43]. У грошовому
еквіваленті це дорівнювало 7 млн. руб., що приносило
щороку прибутку до міського бюджету від 43 до 53 %.
Суб’єктом власності на землю вважалось місто, а міське
самоврядування було визнане головним розпорядни-
ком земельних ресурсів. Таким чином, самоврядуван-
ня стало розпорядником найбільшої земельної власності
в Україні, лише декілька міст Середнього Поволжя могли
конкурувати з Херсоном за кількістю міської землі, що
одразу ж позначилось на муніципальній політиці [14,
89]. Якщо в інших містах Південної України (Миколаєві,
Одесі) у кінці XVIII ст. з експлуатації земельної власності
до міських бюджетів надходило від 15 до 30% прибутку,
а головними напрямами розвитку благоустрою стали
комерційна діяльність, ведення торгівлі, господарські
розпорядження на користь купецтва та міщан, то у Хер-
соні головним напрямом розвитку благоустрою стала
ефективна експлуатація земельних ресурсів.

Земельні ресурси використовувались міським
самоврядуванням з метою здачі в оренду, оброчне утри-
мання, облаштування пасовиськ, дач, пристаней, рибних
ловель, будівництва млинів тощо. Не дивлячись на доволі
великі земельні угіддя, міські громади все ж таки потер-
пали від її нестачі, за доповіддю О. Хорвата. Не вистачало
херсонським міщанам плавнів між річками Дніпром та
Конкою «для собственного отопления и квартирующих-
ся войск», про що неодноразово доповідала Міська
Дума казенній палаті та губернському правлінню. Після
довгих переговорів ці плавні були юридично оформлен-
ні за державною казною, а херсонським громадам доз-
волили користуватися ними. У 1799 р. ці землі були від-
межовані землеміром А. Холоділовим і віддані у корис-
тування міському управлінню [12, 36], а у 1815 р. віддані
місту в оброчне утримання. Всього під плавні було від-
межовано до казенної власності 7 тис. дес. землі, місь-
кому самоврядуванню дозволено було розпоряджатися
2447 дес. 1264 саж. за це з бюджету сплачувались щороку
податки у розмірі 3751 руб. [13, 2 – 12].

Найголовнішою проблемою для міського самовря-
дування стала виразна зацікавленість губернського
правління та поміщиків у херсонських землях, право на
які доводилось постійно відстоювати. Так, наприклад,
за розпорядженням П. Зубова від 24 червня 1796 р.,
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міська земля у розмірі 200 дес. [8, 1 – 2] повинна була
перейти у володіння корабельному майстру Катаса-
нову. Міська Дума разом із міськими громадами підня-
ли скандал і не дозволили черкаському повітовому зем-
леміру А. Холоділову виконати дане доручення, про що
він доповідав у своєму рапорті: «В высочайше изданном
о городах положении иметь старание о приращении и
умножении городских доходов, назначена ко устроению
пристаней и других заведений, доход городу приносит
на законные городские расходы и на предметы приказа
общественного призрения предписанные, нужно
жителям для водопою скота и прочего по удобности к
тому некоторых на ней мест, чего они равно и дума по-
лучают доходы. Если же занята будет господином
полковником Катасановым его хозяйственными заведе-
ниями принуждены будут лишения и стиснения терпеть
с обидою. Не соглашается градское общество и к таковому
соглашению в думе пришло не уступить господину Ката-
санову». Це рішення набуло юридичної сили і земельна
власність була залишена у володінні міста [8, 3 – 6].

Інший випадок відбувся також у 1796 р., коли по-
міщик Комстадіус звернувся із скаргою на те, що з його
володінь були відмежовані землі у великій кількості на
користь міста землеміром Редільським (і це зроблено
навмисно), вимагаючи повернути незаконно відмежо-
вані землі Херсона у його власність. Після перевірки
з’ясувалось, що між кордонами володінь з боку міського
управління не було зроблено жодних порушень і
завірено повітовим землеміром А. Холоділовим.
Херсонські купці М. Поляков, В. Хлєбніков*, С. Губа та
інші на засіданні Міської Думи засвідчили, що кордон
між херсонською міською землею та селищем поміщика
Комстадіуса просто не був завершений при межуванні
1782 р. Таким чином, спірний момент було вичерпано,
«межа возобновлена без всякого с обеих сторон спора».
Однак виявився інший курйозний момент: землеміром
Редільським на користь міста були примежовані дніпров-
ські плавні у кількості 7 тис. дес. Після довгого листування
з урядовими інстанціями землемір Редільський «предан
суждению по законам палаты уголовного суда», дніпров-
ські плавні закріплені у державному володінні з дозволом
херсонським мешканцям ними користуватися [9, 23].

Таким чином, міське самоврядування відстояло
інтереси міського населення у збереженні та збільшенні
земельного фонду, у використанні його у господарських
нестатках та з метою збільшення міських прибутків.

Не забували діячі херсонського самоврядування і
про власний благоустрій як за рахунок міського бюд-
жету, так і за рахунок купців та міщан. Роздавали самі
собі землі для облаштування власних садів, виноградни-
ків, дач, користувались важелями міської влади, щоб
забирати врожай у міських орендарів та інше. Так,
наприклад, купець О. Маклер** став господарем двох
ділянок землі у розмірі 25 і 45 дес. (сума купівлі не відома,
документів на право володіння не мав [7, 4 – 5]). У1795
– 1797 рр. він, за рішенням Міської Думи, разом з поліц-

мейстерами забрав у міщан врожай, від чого вони понес-
ли великі грошові і майнові втрати [10, 23].

Не погано також облаштувався Херсонський город-
ничий майор Долгінцов, який придбав у архієрея земе-
льне володіння у розмірі 18 дес. (сума купівлі не відома,
документів на право володіння не мав, але за описом
майна на його землі розташовувались: «Дом господс-
кий каменный на 4 покоя, сад фруктовый регулярный,
два сарая» [7, 6 – 7]). Інший городничий – Зорін взагалі
постійно чинив утиски херсонським міщанам і просла-
вився тим, що навіть не виконував розпорядження «выс-
шего начальства», за що на нього було накладено адміні-
стративне стягнення у розмірі 25 руб., яке так і не було
сплачено [10, 26].

Таким чином, у веденні земельної політики херсон-
ське самоврядування кінця XVIII ст. показало себе на
доволі сильних позиціях, відчувало себе повновладним
господарем в місті, на дії та рішення якого не могло
впливати місцеве адміністративне управління, спокійно
відстоювало власні та міські інтереси як перед адміні-
страцією губернії (намісництва), так і перед централь-
ною владою. Крім цього, воно користувалось чималим
авторитетом місцевого населення, а в разі потреби
городянам доводилось скаржитись на дії міської влади
відразу Імператору. Відтак, Міську Думу і Магістрат
можна визначити дійсно міською владою. Перспективи
подальших розвідок можуть бути корисними для уточ-
нення діяльності міського самоврядування Південної
України у контексті адміністративного розвитку регіону
кінця XVIII – початку XX ст.
___________________
1. Горловский Д.Н. Итоги 25-летия херсонского городского

самоуправления: Краткий историко-экономический
очерк г. Херсона. – Херсон, 1896.

2. Материалы для географии и статистики России,
собранные офицерами Генерального штаба. Херсонская
губерния / Сост А. Шмидт. – Кн. 2. – СПб., 1863.

3. Чирков А. Краткий исторический очерк г. Херсона. –
Херсон, 1864.

4. Коник Ю. Похід за правдою ціною життя: міщанин
проти херсонської міської влади на рубежі XVIII –
XIX ст. // Константи. – 2006. – № 1.

5. Цибуленко Л.О. Органи самоврядування Одеси,
Миколаєва, Херсона у розбудові муніципальної земельної
та виробничої власності в кінці XIX – на початку XX ст.
– Херсон, 2003.

6. Державний архів Херсонської області (далі – ДАХО). –
Ф.14. – Оп.1. – Спр. 104.

7. ДАХО. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 282.
8. ДАХО. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 297.
9. ДАХО. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 327.
10. ДАХО. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 438.
11. ДАХО. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 369.
12. ДАХО. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 382.
13. ДАХО. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 942.
14. Тюрин В.А. Власть и городское самоуправление в Среднем

Поволжье: опыт взаимодействия на рубеже XIX – XX
веков. – Самара, 2007.

____________________________________________

* Володів земельною ділянкою у розмірі 22 дес., яку придбав
у майора Потерцова. За описом майна на його землі розміщува-
лись: «Дом господский кирпичный на 3 покоя, мельница земляная,
сарай каменный, колодец каменный, сад регулярный фруктовый,
землянка» [7, 2 – 3].

____________________________________________

** В описі майна зазначалось, що перша ділянка пустопорож-
ня. А в описі іншої ділянки освідчилось: «Дом господский ка-
менный на 3 покоя, колодец каменный, сад регулярный фрук-
товый» [7, 3 – 4].
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Із давніх часів на території України розвивалося
хліборобство і багатогалузеве тваринництво, що завжди
було запорукою міжнародного товарного обміну. Вис-
вітлення широкого спектра цієї проблематики потребує
дослідження різних аспектів стану земельних ресурсів
як основної бази розвитку землеробства і тваринництва.
Не менш важливе значення має з’ясування участі сільсь-
ких виробників у реалізації своєї продукції на внутріш-
ньому і світовому ринках. Останнє все ще характеризу-
ється розбіжностями в історичній літературі: одні дослід-
ники вважають, що експортерами хліба були поміщики,
а інші віддають перевагу дрібним селянським господар-
ствам. Вивіз збіжжя, на їхню думку, забезпечувався «за
рахунок дешевої скупки селянського зерна восени» [1,
17]. Теж саме стосується вивозу на зовнішні ринки
продуктів тваринництва, птахівництва та інших галузей
сільського господарства.

Земельні ресурси України збільшувалися разом зі
зростанням населення, окультуренням нових територій.
Прекрасні чорноземні степи Південної України приско-
рено розорювалися, особливо в другій половині ХІХ ст.
Замість ковилів, що вкривали вікову цілину, завдяки зу-
силлям хліборобів з’явилися продовольчі й фуражні зер-
нові та інші сільськогосподарські культури. Завдяки вве-
денню у систему рільництва сіножатей, вигонів, пусти-
рів та вирубуванню лісів розширювалися земельні
площі на Ліво- та Правобережній Україні, тобто в регіо-
нах прадавнього українського хліборобства.

Більшість маєтків на Лівобережжі, особливо в Пол-
тавській і Чернігівській губерніях, була середніх, а то й
малих розмірів, порівняно з іншими регіонами України.
Питання щодо власників цих маєтків, їх освіченості, мен-
тальності, культурницької орієнтації тощо до цього часу
недостатньо вивчене. «Як носії певних історичних
традицій, шляхтичі Гетьманщини зберегли бодай дещи-
цю історичної тяглості від часів Хмельниччини аж до
модерної доби», – констатує у своїй праці один із сучас-
них дослідників української історії [2, 29]. За першим
загальноросійським переписом, проведеним у 1897 р.,
68% спадкових дворян у Полтавській губернії та 41% у
Чернігівській вважали рідною мовою українську [2, 29].
Саме представники цього середовища почали писати
українською літературною мовою й відігравали важливу
роль у формуванні української інтелігенції. Вони ж стали
й покупцями українських літературних творів та істо-
ричних праць і нерідко фінансували їхнє видання. Отже,
поміщики Лівобережної України певною мірою зберіга-

ли в умовах провінційного життя національний колорит
після знищення російською владою козацького устрою.

На теренах Правобережної України величезні лати-
фундії польських та українських магнатів існували ще з
часів Речі Посполитої – а саме Вишневецьких, Калинов-
ських, Острозьких, Тишкевичів, Киселів, Жолкевських,
Конецьпольських та інших [3, 455 – 457]. Іноземці, які пере-
бували на польській службі, констатували у зв’язку з
цим наявність в Україні системи абсурдних соціальних
відносин. Зокрема, французький інженер Ґ. Боплан
писав, що польські магнати жили «наче в раю, а селяни
– наче в чистилищі» [4, 201]. Показовим прикладом
може бути колосальна латифундія Станіслава Любомир-
ського, котра за описом 1739 р. складалася з 1071 зе-
мельного маєтку від Кракова до Тетієва на Київщині.
Любомирський був одним із найбільших приватних
землевласників у Європі. Поєднаний шлюбами та полі-
тичними зв’язками зі спорідненими кланами Чарторий-
ських, Понятовських та Замойських, він, безперечно, на-
лежав до гурту найвпливовіших магнатів Польщі. Кожен
з них мав величезні статки, приватне військо й прибуток,
більший за королівський [5, 603].

Після розчленування Речі Посполитої наприкінці
ХVІІІ ст. сусідніми державами й інкорпорації Право-
бережної України до Російської імперії система абсурд-
них земельних відносин тут повністю збереглася. Такі
земельні магнати, як Потоцькі, Браницькі, Любомирські,
Сангушки, Собанські, Ярошинські, Радзивілли й сотні
інших продовжували володіти тисячами й десятками
тисяч десятин землі. Більше того, російська влада почала
посилено насаджувати власне поміщицьке землево-
лодіння. У ХІХ ст. ледве не вся титулована знать Росії
мала тут величезні маєтності розміром у тисячі й навіть
десятки тисяч десятин.

Українське населення, а особливо селянство, затис-
нуте в лещатах поміж польськими і російськими лати-
фундіями, опинилося у жахливому становищі. Через
крайнє малоземелля всюди панували злидні й зневага з
боку колонізаторів до місцевих культурних традицій і
звичаїв. Поляки прагнули зберегти свою культуру, яка
насаджувалася протягом кількох століть, а росіяни –
русифікувати край, використовуючи для цього бруталь-
ні методи адміністративного тиску.

На засіданні Державної думи 7 травня 1910 р. П. Сто-
липін, голова тодішнього уряду, відверто охарактери-
зував політику російської влади на Правобережжі. За
його словами, правлячі кола імперії традиційно роз’єд-
нували тут економічну і політичну сфери, тому протя-
гом десятиліть не допускали організації місцевого само-
управління у вигляді земств. «Спочатку уряд реалізову-
вав ці завдання збройною силою, – казав Столипін, –
потім адміністративними заходами, які давали перевагу
на місці російським державним елементам» [6, 8 (21)
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мая]. Отже, польські та російські латифундії були
форпостами іноземної колонізації України.

За умов потужної урядової підтримки російські по-
міщики успішно привласнювали землі краю, особливо
після польських повстань 1830 і 1863 – 1864 рр. Успішно
придушивши їх, уряд піддав репресіям повстанців і кон-
фіскував сотні польських маєтків, які на пільгових умовах
придбали росіяни. Однак і після цього частка польського
поміщицтва у великому землеволодінні Правобережжя
залишилася значною.

Так, російське помісне землеволодіння в 1880 р.
досягло 2 509 823 дес., а польське – зменшилося до
3 962 917 дес., що становило, відповідно, 38,8 і 61,2% [7,
12]. Протягом 1881 – 1887 рр. російське землеволодіння
зросло за рахунок польського ще на 197 320 дес. і посту-
пово досягло 42% порівняно з останнім [7, 12]. За іншими
даними, землеволодіння росіян у 1896 р. на Правобере-
жжі було приблизно рівним із польським – 51,1% [8, 1 –
2зв., 68]. Проте ця цифра, на нашу думку, перебільшена.
Вона, скоріше за все, відображала прагнення київського,
подільського і волинського генерал-губернатора графа
О. Ігнатьєва підкреслити свої заслуги у справі обмежен-
ня польського помісного землеволодіння. Загалом
останнє зберігало тут свої домінуючі позиції аж до
падіння династії Романових у лютому 1917 р.

Після приєднання Північного Причорномор’я до
Російської імперії тут також з’явилося велике землеволо-
діння. Земельні пожалування від російської влади роз-
міром у тисячі й десятки тисяч десятин стали повсюдним
явищем. Їх отримували російські дворяни, німці та
представники інших народів, що стали на державну
службу. Разом із російськими поміщиками у південно-
українські степи переселялася їхня прислуга й у цьому
регіоні почало поширюватися кріпосництво. До того
ж, велике землеволодіння загальмувало розвиток госпо-
дарств фермерського типу після знищення російською
владою Запорізької Січі й козацького устрою.

У першій половині ХІХ ст. в південноукраїнському
степу розкинулися величезні посілості площею 10 – 15
тис. дес. Їх власниками була переважно сановна і слу-
жила верхівка імперії. Маєтки у 2 – 3 тис. дес. вважалися
не дуже великими [9, 92]. Князь Трубецькой мав 31 тис.
дес. на Херсонщині. Земельні володіння І. Бахметьєва в
Ізюмському повіті на Харківщині становили 12 тис. дес.,
Канкріних – понад 15 тис. дес., штабс-ротмістра О. Ра-
шевського біля с. Нікольського у Херсонській губернії
– 12 262 дес. [10, 12; 11, 7]. Фальц-Фейни стали влас-
никами 10 маєтків у Дніпровському повіті Таврійської
губернії – Асканія-Нова, Кумбатино, Дарівка, Преобра-
женка, Гізино та ін. Тільки в Асканії-Новій зі знаменити-
ми ботанічним і зоологічним парками налічувалося 13
тис. дес. – 3 тис. під ріллю та 10 тис. степу, з яких 9,5 тис. дес.
відводилося для утримування й випасу різноманітних тва-
рин (зоологічний парк) і 500 дес. цілини [12, 2 – 2зв.; 13].

Середній розмір одного дворянського землеволоді-
ння становив у цьому регіоні в 1905 р. 1236 дес. [14, 9].
За статистичними даними того року на території Над-
дніпрянської України було 97 величезних маєтків, які
разом мали близько 2 млн дес. землі. Отже, на кожен
маєток припадало у середньому по 20 тис. дес. [15, 45].

Окрім українських земель, поміщики володіли ще
й млинами, рибними ловлями, шинками, винокурнями,
сукновальнями, цегельними, лісопильними і цукровими
заводами тощо. Найбільшими цукрозаводчиками були
Бобринські, Браницькі, Потоцькі, Баскакові, Балашови
та купці-поміщики – Терещенки, Харитоненки, Бродські
й ін. Між великим поміщицьким землеволодінням,
цукровою та іншими галузями промисловості існував
прямий, нерозривний зв’язок.

Слід зазначити, що останнє мало певне позитивне
значення. Демографічний вибух у пореформену добу
й певна раціоналізація сільськогосподарського вироб-
ництва призвели до величезного надлишку робочих рук
у сільській місцевості. Виникла реальна небезпека пода-
льшого загострення соціальних конфліктів. Тому ство-
рення широкої мережі підприємств, що переробляли про-
дукти сільського господарства, дещо послаблювало ма-
сову пролетаризацію села, котра стала ще більш відчутною
в роки столипінського землевпорядкування. Найбільшою
мірою це стосувалося цукробурякової промисловості.

У власності земельних магнатів були і ліси. Прибуток
від них в Україні нерідко перевищував надходження від
рільництва. Якщо у Вологодській губернії Росії прибу-
ток з однієї десятини лісу становив у середньому
0,11 руб., а в Архангельській – 0,07 руб., то в Чернігівсь-
кій – 13,74, Київській – 15,02, Подільській – 20,31 руб.
[16, 150]. Приватна власність на ліси стала одним із чин-
ників, який стримував зменшення площ поміщицького
землеволодіння й перехід земель до селян шляхом купів-
лі-продажу. Справа була в тому, що ліси в пореформе-
ний період часто вирубувалися заради уникнення про-
дажу закладених у банках маєтків. Величезна потреба в
деревині для зростаючого міського будівництва, вугіль-
них копалень, у шпалах для залізниць, сировині для ви-
робництва паперу й експорт на світовий ринок призве-
ли до її неухильного подорожчання. На засіданнях
Державної думи неодноразово наголошувалося, що
Волинь і весь басейн ріки Прип’ять «надзвичайно багаті
лісами, яких потребує Західна Європа» [17, стб.1153].

Сучасні зарубіжні дослідники відзначають, що
розпродаж величезних лісових багатств Правобережної
України був найпростішим засобом протягом десятків
років одержувати готівку за відсутності банківського
кредиту. Звичайно, наслідком шаленої гонитви за гріш-
ми стали непоправні екологічні втрати. У цьому регіоні,
констатує французький історик Д. Бовуа, до 60-х рр.
ХІХ ст. було багато вовків, ведмедів та іншої живності, а
також «найказковіші й найбільш несамовиті за своїми
безмірними масштабами полювання». Проте вирубка,
викорчовування й оранка під технічні культури призве-
ли до зміни ландшафту [18, 253].

Про масштаби винищення лісів на Поділлі можна
судити з таких цифр. У 1865 р. тут було 718 805 дес. лісу, в
1887 р. – 527 584 дес., з них 422 981 дес. належала великим
землевласникам. У 1891 р. ця цифра знизилася до 418 809
дес., з яких 83 981 належала державі, 19 283 – імператорській
родині, 8964 – містам і православним монастирям, а
306 581 дес. – великим приватним маєткам, з них 125 716
дес. були приречені на вирубку [18, 254 – 255].

З огляду на свої можливості, господарі значних
маєтків шукали шляхи для вивезення своєї продукції на
внутрішній і зовнішній ринки. Для прокладання непода-
лік від своїх земельних володінь залізничних магістралей
всіляко використовувалися зв’язки «у вищих сферах».
Нерідко під’їзні залізничні колії підводилися безпосеред-
ньо до земельних маєтків і цукрових заводів. Величезну
позитивну роль у справі експорту сільськогосподарсь-
ких продуктів з України на європейські ринки відігравала
Південно-західна залізнична компанія. Остання з’єднала
лінію Одеса – Київ з її відгалуженням Київ – Курськ,
прокладеним у 1870 р., та передусім з важливою лінією
Київ – Брест – Граєве, яка безпосередньо відкрила шлях
для українських виробників до Царства Польського,
Німеччини і Балтійського моря. Щодо експортних мож-
ливостей поміщицьких господарств можна навести такі
дані. Смілянський маєток графів Бобринських щороку
давав більше мільйона пудів зерна, з яких на продаж
надходило 540 тис. пудів. Маєтки Терещенків відправ-
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ляли збіжжя на місцеві млини і зовнішні ринки в обсягу
сотень тисяч пудів. Збут пшениці в Теплицько-Сітківець-
кому маєтку графа К. Потоцького сягав 82,5% усього
врожаю, що в абсолютних цифрах становило 68,7 тис.
пудів [19, 220 – 221].

Однак далеко не всі поміщицькі господарства відзна-
чалися високим рівнем товарності і прибутковості.
Валовий середній прибуток з десятини землі на початку
ХХ ст. становив, наприклад, у Херсонській губернії
12,9 руб., а чистий – 5,32 руб. [20, 19 – 19зв.]. Російські
дворяни орієнтувалися переважно на військову або ци-
вільну службу. Господарювати самостійно вони часто
не бажали й віддавали землю в оренду. Більша половина
маєтків в імперії була закладена в банках. Через нестачу
робочих рук, особливо в південних губерніях України,
обігового капіталу й землеробської техніки гальмувався
перехід до інтенсивних форм господарювання. Негатив-
но впливала на стан власницьких господарств і гостра
нестача фахівців сільського господарства, низький
рівень управлінського персоналу в поміщицьких еконо-
міях, а особливо борги банкам. Через ці та інші причини,
попри урядову підтримку, дворяни поступово втрачали
свої землі. Розпродуючи їх, останні займалися скупкою
нерухомості в містах, охоче йшли на різні спекулятивні
оборудки, віддавали перевагу доходам з цінних паперів.

Загалом можна сказати, що більшість великих зем-
левласників являла собою своєрідну касту, яка була від-
городжена від народу майновим, мовним бар’єром та
навіть ментальністю. Французький посол у Росії на
початку 1916 р. говорив про глибокий рів, провалля, що
відокремлювало імперську верхівку від широких
народних мас. «Між ними немає жодного зв’язку, –
писав Моріс Палеолог, – їх віддаляють начебто століття»
[21, 63]. Це водночас проливає світло на причини й
витоки тих соціальних потрясінь, які відбувалися на
просторах України в 1917 – 1921 рр.

Щодо втрат і розмірів дворянського землеволодіння
в різних джерелах й історичній літературі існують розбіж-
ності. За даними департаменту окладних зборів міні-
стерства фінансів, площа дворянського землеволодіння
в 1862 р. в 45 губерніях європейської частини Російської
імперії становила 87 088 тис. дес., а в 1906 р. зменшилася
до 49 906 тис. дес., тобто на 42,3% [22, 97]. За іншими
джерелами, маєтності російських дворян зменшилися
в імперії з 87 200 тис. дес. у 1862 р. до 41 100 тис. у 1914 р.,
тобто приблизно на 53% [18, 77]. Зіставлення цих даних
свідчить про подальше скорочення поміщицького
землеволодіння в імперії протягом 1906 – 1914 рр.

Щоправда, у різних регіонах України втрати поміщи-
ків були неоднаковими. За статистикою Харківського
губернського товариства сільського господарства, знач-
ні втрати дворянське землеволодіння зазнало у чорно-
земній смузі в 1906 р. У Херсонській, Катеринославській,
Харківській і Полтавській губерніях вони становили
189 тис. дес., а в решті були значно меншими [22, 98].

Найбільш стрімко поміщики втрачали землю в гу-
берніях Південної України. На Катеринославщині площа
дворянського землеволодіння в 1889 р. становила
1 711 000 дес., а в 1908 р. – 1 012 000 дес., тобто за 20
років дворяни втратили 700 тис. дес. землі, причому
більше 10% було продано протягом революційного
1905 р. [6, 30 августа]. До звільнення селян дворяни
губернії володіли 61% усієї землі, а в 1907 р. – тільки
27% [6, 30 августа]. У подальшому дворяни зменшували
тут свої володіння надзвичайно повільно й рівномірно.
Наприкінці 1913 р. дворяни Катеринославщини володіли
земельною площею розміром у 982,5 тис. дес. [23, 10245
– 10246]. Отже, у середньому щорічно за 1909 – 1913 рр.
вони втрачали близько 6 тис. дес.

Іншою була динаміка змін у землеволодінні в губер-
ніях Правобережної України. Як було проаналізовано
вище, польське землеволодіння зазнало серйозних втрат
у цьому регіоні внаслідок репресивних заходів російсь-
кого уряду 1860 – 90-х рр. Проте, з кінця ХІХ ст., а особ-
ливо після революції 1905 – 1907 рр. воно почало навіть
зміцнювати свої позиції. Характерною особливістю зем-
леволодіння на Правобережжі було й те, що дворяни
були головними продавцями й покупцями землі. Най-
частіше земля переходила від одних польських поміщиків
до інших. Проте й тут не обійшлося без деяких втрат. За
підрахунками В. Дуткевича, з 1893 до 1906 рр. кількість
купленої ними землі в Подільській губернії була менше
проданої приблизно на 166 942 дес. [24, 29]. У 1905 р.
польське землеволодіння на Поділлі зменшилося на 24
тис. дес., а на Волині – тільки на 400 дес. [25, 120]. Се-
лянський рух у роки революції викликав переляк у
власників маєтків Поділля, і вони втратили в 1906 р. 36 123
дес. землі [24, 29].

Через «огріхи земельної статистики» урядових
відомств ми й досі не маємо точних даних щодо розмірів
дворянського землеволодіння в Україні на початку
ХХ ст. Внаслідок неузгодженості імперської статистики
та відсутності чіткої методики визначення поняття дво-
рянського землеволодіння в історичній літературі утво-
рюються цифрові лабіринти, в яких досить важко орієн-
туватися. Тому дослідникам доведеться ще немало по-
працювати, щоб з’ясувати справжні розміри дворянсь-
кого землеволодіння та тенденції його розвитку. Тим
більше, що на початку ХХ ст. почали спрацьовувати
чинники, які гальмували зменшення дворянського зем-
леволодіння, навіть посилювали його позиції на земе-
льному ринку України.

У зв’язку з цим слід визнати передчасними виснов-
ки тих істориків, які вважають, що дворянське землеволо-
діння мало зникнути прискорено й ледве не саме собою.
Як правило, такі дослідники не враховують ряд чинників,
які впливали на цей процес. Передусім слід відзначити,
що період перебування власницького землеволодіння
у фазі стагнації наприкінці ХІХ ст. залишився позаду.
Деяка частина дворянських господарств ще раніше вия-
вила свою життєздатність, продовжувала розвиватися,
все успішніше пристосовуючись до ринку. Однак ряд
аспектів цього процесу залишився непоміченим дослід-
никами. Мимоволі доводиться говорити про зашоре-
ність вітчизняної історіографії постулатами марксистсь-
ко-ленінської доктрини, її зацикленість при висвітленні
широкої проблематики сільського господарства лише
на внутрішніх проблемах, що й призводило до певного
спотворення загальної картини розвитку.

Замість того, щоб серйозно аналізувати ситуацію
на ринку та економічну політику урядових кіл, історики
зосереджують зусилля на критиці високих цін на
продукти харчування для міських споживачів. У відриві
від реалій світового ринку вони не помічають того, що
насправді ціни були низькими, і що це було вигідно
найперше підприємницькій буржуазії. Завдяки цьому
остання могла виплачувати робітникам і службовцям
невелику заробітну платню та не піклуватися надто про
раціоналізацію виробництва. Ще гіршими були наслідки
для села, оскільки низький рівень цін на продукти земле-
робства і тваринництва гальмував перехід сільського
господарства на рейки інтенсивного розвитку, підвищен-
ня добробуту більшості населення України. На жаль, ця
тенденція в нашій історіографії зберігається дотепер.

Українські виробники хліба наприкінці ХІХ ст.
опинилися у своєрідних лещатах між заокеанською кон-
куренцією на європейському ринку і залізничними та-
рифними бар’єрами до центральних губерній



ÃÓÐÆ²¯ÂÑÜÊ² ²ÑÒÎÐÈ×Í² ×ÈÒÀÍÍß        Âèïóñê 4 – 2011206

європейської Росії, за винятком неврожайних там років.
Проте, наступні події засвідчили, що, попри всі складно-
щі, надлишки українського хліба могли успішно реалізо-
вуватися на ринках європейських країн, почасти Близь-
кого Сходу, Царства Польського і Північно-Західного
краю Російської імперії. Тим більше, що з середини
90-х рр. ХІХ ст. кон’юнктура на європейському хлібному
ринку почала помітно змінюватися в напрямку підви-
щення цін. За 16 років, з 1894 до 1910 рр., ціни на пше-
ницю в Лондоні зросли зі 107 до 173 марок за тонну
(61,7%), у Східній Пруссії – з 126 до 217* (72,2%), в Ризі –
з 98 до 171 (74,5%); на жито ціни зросли за ці роки у
Східній Пруссії зі 109 марок за тонну до 165 (51,4%), у
Бельгії – з 88 до 138 (56,8%), у Ризі – з 79 до 134 (69,6%);
на овес ціни зросли за відповідний період у Східній
Пруссії з 122 до 161 марки (32%), у Лондоні – зі 123 до
137 (11,4%), у Ризі – з 86 до 108 (25,6%); на ячмінь ціни
зросли у Східній Прусії з 118 до 138 марок (11,7%), у
Лондоні – з 137 до 151 (10,2%), у Ризі – з 71 до 109 марок
за тонну (53,5%) [26, 35]. Проте, найважливішою для
експортерів хліба на європейські ринки була різниця в
цінах, яка й стимулювала їх зусилля щодо вивозу свого
товару. Ціни на пшеницю в Лондоні – головному ринку
світу для цієї зернової культури – протягом 12 років
були значно вищими, ніж у Ризі. Причому різниця на
тонні пшениці сягала 12, а в окремі роки навіть 18 марок.
Через наплив заокеанського хліба ситуація погіршилася
в 1904 і, особливо, в 1907 – 1908 рр., але потім знову ви-
рівнялася. Ще більшою мірою це стосується цін на жито,
овес і ячмінь. Ціни на останній в Лондоні перевищували
ціни в Ризі в 1907 р. на 3,6%, в 1908 р. – на 12%, а протягом
решти 14 років – на 35 – 93%. Звідси цілковито зрозуміла
привабливість західних ринків для українських експор-
терів хліба.

Як би там не було, але кон’юнктура світового ринку
не могла не впливати на тенденції розвитку поміщицько-
го землеволодіння, що можна простежити на прикладі
ряду повітів Полтавської губернії. Земельні площі дво-
рян зменшилися тут за 1878 – 1905 рр. на чверть [25, 64
– 65]. Однак, у різних повітах і господарствах були свої
особливості. Одні поміщики втратили частину своєї
оранки, інші виявилися стійкими в умовах ринкової
конкуренції і навіть спромоглися збільшити свої володіння.

Сприятлива кон’юнктура на світовому ринку та під-
вищення врожайності зміцнили становище дворянсь-
кого землеволодіння капіталістичного типу. Цьому знач-
ною мірою сприяло і подальше зростання прибутко-
вості землі, цін на неї та орендної грошової плати за
землю. За даними департаменту окладних зборів міні-
стерства фінансів, середня ціна десятини землі в Поділь-
ській губернії напередодні розкріпачення селян
становила 33,14 руб., а в 1893 – 1902 рр. – 134,14 руб.
[27, 27] і продовжувала стрімко зростати. Більшість зе-
мельних магнатів вистояла в боротьбі за землю. Най-
більшою мірою це відноситься до польського землево-
лодіння, котре після послаблення селянського натиску
в 1905 – 1906 рр. і припинення репресій із боку російської
держави почало навіть збільшувати свої володіння. За
даними Катеринославського земства, середня прибутко-
вість з десятини орної землі у Слов’яносербському
повіті становила на початку ХХ ст. 9,27 руб. [28, 38], але
в багатьох власників маєтків чистий прибуток з десятини
землі був у декілька разів більший. «Для деяких

висновків, – слушно констатував часопис гірничопро-
мисловців, – не потрібні навіть статистичні обчислення.
Якщо за десятину землі платять від 150 до 200 руб., то
вона приносить відповідний доход. В іншому разі ніхто
не витрачав би свого капіталу для придбання землі, адже
з неї неможливо було б виплачувати відсотки за іпотеч-
ними боргами» [28, 38].

Аналогічні тенденції Мали місце в усіх регіонах
України. «Давно минули ті часи, – повідомляв київський
часопис, – коли у Чигиринському повіті селяни купували
один в одного землю по 30 – 50 руб. за десятину. Десять
років тому за десятину землі платили тут 200 руб., а тепер
– від 300 до 500 руб. Різко зросла й орендна плата за
землю, котра становить уже 22 – 25 руб. за десятину на
рік, а 15 років тому була 10 руб.» [29]. За 30 років, з 1884
до 1914 рр., ціна землі в Катеринославській губернії, за
свідченням лідера гірничопромисловців Донбасу і При-
дніпров’я, члена Державної ради М. Дітмара, піднялася
з 40 до 400 руб. за десятину, а оренда – з 2 до 20 руб. [30,
9008]. Отже експортні хлібні операції і значне зростання
цін на землю та її оренду зміцнили дворянське
землеволодіння в Україні на початку ХХ ст.**

Зміцнення фінансового й економічного становища
значної частини дворянських маєтків стало очевидним
після щедрих врожаїв 1909 – 1910 рр. на всій території
європейської частини Російської імперії. Саме в ті роки
експорт збіжжя досяг максимальних розмірів, переви-
щивши в 1910 р. 848 млн пудів [31, 34]. З цього приводу
цікаві факти й аргументи навів у своїй промові в Дер-
жавній думі 27 травня 1913 р. її член від Харківської гу-
бернії Б. Каразін, представник партії октябристів. Фінан-
сове становище Селянського і Державного банків за ос-
танні роки зміцнилося, чистий прибуток становив з 1908
до 1911 рр. 547 млн руб. «Поряд з цим, – акцентував
увагу думців Б. Каразін, – поліпшилося і майнове ста-
новище позичальників. Кількість земель, відчужених че-
рез неспроможність позичальників платити, система-
тично протягом останніх трьох років падає. Відношення
відчужених земель до суми відданих у заставу становить
у 1909 р. 0,51%, а в 1911 – тільки 0,14%» [17, стб.4]. Отже,
відчуження поміщицьких земель за два роки різко
зменшилося, щонайменше в 3,5 рази.

Почасти дворянські маєтки, особливо ті, що мали
підприємства по переробці сільськогосподарської сиро-
вини, зберігали стабільність, постачаючи свої продукти у
великі міста і численні військові частини на території Укра-
їни. Тим більше, що на початку ХХ ст. чисельність населен-
ня в містах і фабрично-заводських районах поступово
зростала, водночас із ємністю внутрішнього ринку.

Таким чином, розвиток дворянського землеволо-
діння супроводжувався різними тенденціями. Їх аналіз
проливає світло на становище основної маси населення,
яке жило за рахунок землеробської праці, – селянства.
Тим більше, що після скасування кріпосного права ук-
раїнське селянство отримало надто мало землі. Колишні
поміщицькі селяни залишилися малоземельними і
почасти безземельними. Становище державних селян
порівняно з колишніми кріпаками було дещо кращим.
Вони мали більші наділи на душу, розміри яких були
різними по регіонах України.

У міру зменшення поміщицького землеволодіння
мало збільшуватися селянське. Загалом так воно й було,
але демографічний бум у пореформену добу призвів
до небувалого зростання населення. За сорок років
після реформи 1861 р. сільське населення збільшилося
на 86%, а площа селянських земель – лише на 31% [32,
12]. Селянське малоземелля посилювалося ще й через
існуючі в Російській імперії спадкові традиції землеко-
ристування, коли всі дорослі сини мали отримати свою

____________________________________________

* Дуже високий рівень хлібних цін у Східній Пруссії поясню-
ється надмірним митним тарифом.

** Дещо іншою була ситуація у внутрішніх губерніях Росії.
Звідти вивіз зерна на світовий ринок був замалим порівняно з
українськими губерніями, а ціни на землю в декілька разів меншими,
навіть у чорноземному Поволжі.
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частку земельної власності. Внаслідок цього кількість
селянських господарств у пореформену добу збільши-
лася щонайменше вдвічі й перевищила 4 млн дворів. З
цього приводу в органах виконавчої і законодавчої вла-
ди було багато нарікань, але питання щодо вдосконален-
ня спадкування так і не зрушилося з місця в Державній
думі аж до падіння династії Романових.

За даними сучасних дослідників, середній наділ
землі на душу населення колишніх поміщицьких селян
у 1877 р. становив: у Херсонській губернії – 2,6 дес.,
Таврійській – 3,8, Катеринославській – 1,9, Київській –
2,1, Подільській – 2,0, Волинській – 3,4, Харківській –
1,8, Полтавській – 1,4, Чернігівській – 2,4 дес. Дещо
вищим був середній земельний наділ на одну людину у
колишніх державних селян: у Херсонській губернії – 5,4
дес., Таврійській – 6,5, Катеринославській – 5,2, Київській
– 3,2, Подільській – 3,1, Волинській – 3,1, Харківській –
3,8, Полтавській – 2,6, Чернігівській – 3,0, а в середньому
по Україні – 4,0 дес. [33, 55].

Безперечно, динаміка селянського землеволодіння
змінювалася залежно від чисельності дворів та ряду
інших чинників. У 1877 р. середній розмір одного селян-
ського господарства становив у Подільській губернії
7,6 дес. [34, 7], а в 1913 р. – тільки 3,8 дес., тобто зменшив-
ся вдвічі. За сорок років розміри надільних земель у
селян України різко зменшилися в усіх губерніях. Середні
розміри надільної землі в різних губерніях України
коливалися від 3,8 дес. у Подільській губернії до 14,7
дес. у Таврії [35, 207, 230, 250–251, 291, 310, 327, 354, 372,
388]. Щоправда й у повітах кожної губернії селянські
наділи дуже змінилися за своїми розмірами.

Окрім цього, власністю селян були куплені землі. У
1902 р. селяни Волині за сприяння Селянського поземе-
льного банку придбали 11 027 дес. землі. В наступному
році місцеве відділення банку уклало 75 угод з 2255
селянами для купівлі 9077 дес. землі. Середня ціна однієї
купленої десятини становила 121 руб., причому своїх
грошей селяни витрачали в середньому 44,12 руб. за
десятину [36, 7].

Загалом приватна власність селян України на землю
шляхом купівлі в пореформений період потроху зро-
стала. За даними Н. Темірової, у 1877 р. вона становила
1112,7 тис. дес., а в 1905 р. – 3146,9. Відповідно по регіонах
показники зростання приватної власності селян за ці ж
роки виглядають так: Правобережжя – 86,8 і 336,6 тис.
десятин; Лівобережжя – 281,1 і 1001,6; Південна Україна
– 744,8 і 1808,7 тис. дес. [19, 120 (табл. 3.12)]. На наш
погляд, тут урахована, наприклад, у Подільській губернії,
тільки особиста власність окремих сімей. За даними
М. Єрьоміна, який широко поглянув на цей аспект проб-
леми, «особиста власність окремих селян зросла в По-
дільській губернії за 1877 – 1905 рр. з 16 870 до 63 773
дес.», що збігається з даними Н. Темірової (16,9 і 63,8
тис. дес.) [37, 21; 19, 120 (табл. 3.12)]. Проте, на Поділлі,
як і в інших губерніях, були ще й приватні землі на
началах товариської власності. Кількість селянських
громад, що володіли земельними ділянками до 100 дес.
землі, становила 53, від 100 до 500 дес. – 20, понад 500 дес.
– 14. Громади із земельними ділянками до 100 дес. мали
три чверті всіх товариських земельних володінь. Загалом
розміри товариського землеволодіння досягли в губернії
до 1905 р. 140 тис. дес., тоді як у 1877 р. «цей вид земель-
ної власності був майже невідомим» [37, 20 – 21]. Оскіль-
ки за товариськими угодами стояли десятки й сотні осіб,
слід визнати, що в них була задіяна менш заможна
частина селянства, яка об’єднувалася в товариства для
отримання позики з Селянського поземельного банку.

Однак життєздатність селянських господарств пев-
ною мірою залежала ще й від оренди. За статистичними

даними, в Подільській губернії кожне четверте селянсь-
ке господарство орендувало землю, збільшивши тим
самим розміри господарювання у середньому на 25,2%.
Дев’ять відсотків селянських дворів самі здавали свою
землю в оренду [37, 27]. За даними сучасних дослідників,
селяни України наприкінці ХІХ ст. орендували 1345,5 тис.
дес. землі, у тому числі в Київській губернії – 40,7 тис.
дес., Подільській – 57,4, Волинській – 123,5, Полтавській
– 152,4, Харківській – 101,6, Чернігівській – 42,3, Катери-
нославській – 313,3, Херсонській – 260,7, Таврійській –
253,6 тис. дес. [19, 87]. Насправді розміри селянської
оренди були набагато більшими. На початку ХХ ст. одні
тільки заможні селяни трьох південних губерній України
орендували 1 757 264 десятини земельної площі [14, 20].

Набагато складнішою щодо оренди була ситуація в
губерніях Правобережної України. За статистичними
даними, опублікованими ще в 1884 р., група євреїв-
багатіїв орендувала у польських і російських поміщиків
на Поділлі щонайменше 20% орних приватних земель.
Орендовані євреями земельні площі на Волині станови-
ли 304 948 дес., на Поділлі – 240 108, на Київщині – 261 518
дес. [18, 299]. Як правило, великі орендарі не господарю-
вали за допомогою найманих робітників, а здавали
землю дрібними ділянками в суборенду, що призводило
тільки до зубожіння селян і соціального напруження.

Однак, за статистичними усередненими даними,
часом зникає реальна картина життя з його різнобарв-
ним колоритом, що визначалося природнокліматични-
ми, історичними та соціально-економічними умовами
існування людей. У зоні Полісся і найближчих до нього
територіях землі в селян було значно більше, але ґрунти
там були бідними, а врожаї – замалими. Близько десятої
частини земельного фонду Лівобережної України
належало рядовим козакам, що розселилися по селах із
часів Запорізької Січі. На території колишньої Гетьман-
щини вони мали часто такі ж земельні наділи, як і інші
селяни. Однак у повітах Південної Харківщини, зокрема
в Ізюмському, Валківському і Вовчанському, були свої
відмінності. Уже перші дослідники цієї проблеми помі-
тили різку контрастність у становищі різних груп селян
під час обстеження напередодні Першої світової війни
350 тис. селянських дворів у 10 повітах Харківщини. Було
засвідчено наявність громад колишніх поміщицьких
селян, колишніх державних селян, українських козацьких
поселень, селянських земельних товариств і німецьких
колоній [38, 73,75; 9, 82].

Кріпосне право, насаджене російською владою піс-
ля сумнозвісного указу імператриці Катерини ІІ, негати-
вно виявлялося навіть після його скасування в 1861 р. –
у добробуті, побуті, навіть у психології колишніх помі-
щицьких селян. Усі поселення були тут надто бідними і
примітивними: одна або дві вулички, на яких розміщува-
лося декілька десятків, максимум 100 – 200 дворів з мале-
сенькими й убогими садибами, що тулилися до великих
поміщицьких господарських споруд. Ще одна особли-
вість цих поселень була в тому, що вони мали дві назви,
одну за прізвищем колишнього власника, другу –
народну: Бахметєвка, вона ж Олександрівка, Шехове,
воно ж Селімівка, Плещеєве, вона ж Богодарівка,
Яблочкине, воно ж Михайлівна [38, 85].

Поселення колишніх державних селян та козацькі
налічували до тисячі й більше дворів. В одноосібному
володінні тут були просторі садиби, що підвищували
розміри польової земельної ділянки й розташовувалися
поряд. Їхня загальна земельна площа становила від 2 до
6 десятин. Значна їх частина створилася з «колишніх
вільних військових людей славних козацьких часів, так
званих черкас», чиї нащадки наполегливо боролися з
владою за вільне життя, відстоювали право на свою
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землю в судах, внаслідок чого нерідко мали декілька
садиб. У таких селищах стояли, як правило, великі білі
хати, а на дворищах – різноманітні господарські споруди:
кілька сараїв, простора клуня, комори тощо. Все це
огороджувалося високим парканом. У більшості селищ
селяни культивували сади промислового значення, що
займали другу після хліборобства статтю доходу в
бюджеті селянської сім’ї.

На початку ХХ ст. відбулися значні зміни в сімейно-
му складі і побуті селян України. Учасник згаданого ви-
ще обстеження селянських господарств на Харківщині
Ковалевський відзначав «зникнення великих сімей з не-
розділеними дворами, де було раніше кілька синів з
сім’ями на чолі з одним старцем». «Тепер кожен двір, –
писав Ковалевський, – окреме господарство. Старики,
розділивши свою власність поміж синами, доживають
свій вік найчастіше з молодшим сином. Через це відбува-
ються безконечні дроблення селянських господарств,
особливо тяжкі для колишніх поміщицьких селян, адже
кожному своєму сину батько мав дати садибу, хоча б
настільки незначну, щоб поставити на ній хату» [9, 86].

Тим часом земельний запас на одну людину змен-
шувався, хоча й був неоднаковим в різних губерніях Ук-
раїни. У 1912 р. в Київській і Подільській губерніях він
становив у середньому 1,01 десятини, в Полтавській –
1,34, в Катеринославській і Херсонській – 1,85, а в Тав-
рійській – 2,88 десятини [39, 392]. Неодмінний член По-
дільського губернського присутствія П. Синьогуб у звіті
губернатору О. Ейлеру за 1907 – 1908 рр. констатував,
що всі надільні землі перебувають у власності господа-
рів понад 458 тис. селянських дворів. З них 21 116 дворів
володіли до однієї десятини земельної площі на двір;
37 862 двори – від 1 до 2 дес.; 120 532 двори – від 2 до 3
дес. Решта дворів мала наділ понад 3 десятини. Причому
перші три зазначені тут категорії, наголошував П. Си-
ньогуб, вже «не можуть прожити з урожаю власного
наділу» [40, 76, 86].

Водночас зростала щільність населення. У 1913 р. в
Подільській губернії вона становила 109,9 осіб на одну
квадратну версту, у Київській – 107, Волинській – 66,5,
Полтавській – 77,3, Харківській – 71,3, Чернігівській –
68,0, Херсонській – 60,2, Таврійській – 38,8, Катерино-
славській – 62,0 особи на одну квадратну версту [35,
206, 230, 250, 290, 309, 326, 354, 372, 388]. Наведені цифри
засвідчують найбільш скрутне становище селян у
Подільській, Київській і Полтавській губерніях, де нестача
землі була особливо гострою, а щільність населення
втричі і більше переважала відповідний середній показ-
ник в європейській частині імперії.

За таких обставин селяни змушені були шукати до-
даткових засобів для існування: працювали в містах чор-
норобами, сплавлювали деревину на ріках, вирушали
на будівництво залізниць, на заробітки у вугільні копаль-
ні. Чимало селян залучалося до роботи на цукрових
заводах, олійницях, промислових млинах та інших під-
приємствах переробки сільськогосподарської сировини,
значна частина яких була розташована у сільській міс-
цевості. Де тільки можна, селяни прагнули заробити гро-
ші, щоб збільшити свої земельні наділи. З цією метою в
осінньо-зимовий період широко використовувався гужо-
вий транспорт для перевезення запасів сировини, палива
для потреб цукрових, виноробних та інших підприємств.

Малоземелля спонукало селян вирушати на заро-
бітки в південні регіони України й сезонні сільськогоспо-
дарські роботи в Німеччину, і навіть за океан – у США,
Канаду, Бразилію тощо. У 1893 р. для відхідників було
видано 148 тис. паспортів у Полтавській губернії, 129
тис. – у Київській, 120 тис. – у Харківській [41, 50]. За
повідомленням преси, у південні районі щорічно

прибували на заробітки з однієї тільки Полтавської гу-
бернії понад 100 тис. селян [42, 16 апреля].

З кінця ХІХ ст. селянське господарство мало-
помалу розвивалося шляхом раціоналізації й інтенсифі-
кації, що сприяло підвищенню врожайності. Потроху
зростали площі засіву під технічними культурами. Рівень
добробуту селян усе більше залежав від ринку і цін на
сільськогосподарську продукцію. Малоземельні госпо-
дарства Ліво- і Правобережної України намагалися ком-
пенсувати нестачу землі впровадженням спеціальних
культур, що були більш прибутковими, порівняно з зер-
новими. На Поділлі, Волині, Київщині та Харківщині й в
інших губерніях займалися розведенням тютюну, хмелю
та садівництвом. Найбільшого поширення набули пло-
дові насадження. Інколи з чотирьох чи п’яти десятин зе-
мельної площі близько трьох відводилися під сад. Такі
господарства мали солідний річний прибуток [43, 10].
У південній частині Чернігівщини сади нерідко давали
врожай до тисячі пудів з десятини. Навіть за продаж
врожаю скупникам валовий дохід з десятини саду ста-
новив до 500 руб. [20, 53зв.]. Сади служили для задово-
лення потреб масового споживача.

Надзвичайно важливим є питання щодо спромож-
ності селянських господарств в умовах малоземелля
вивозити хліб та інші сільськогосподарські продукти на
місцеві, а тим більше на світовий ринок.

Відповісти на це питання прагнули ще тогочасні
статистики Полтавської губернії, які взяли за основу своїх
обрахунків середні врожаї й ціни на зернові культури. В
результаті проведеного дослідження виявилося, що
141 тис. селянських дворів Полтавщини не мали над-
лишку хлібного виробництва. Весь зібраний хліб ішов
на харчування сім’ї та корми домашній худобі. Це були
суто споживчі господарства. 111 тис. дворів мали хлібні
надлишки, продаж яких ішов винятково на виплату по-
датків та деяких інших платежів. 91 тис. дворів могли ви-
користовувати надлишки хлібного виробництва для гос-
подарських і власних потреб. Такі селянські двори мали
земельні площі розміром близько 6 дес. посіву. Ще
47 тис. дворів мали посівну площу від 6 до 9 дес. У гро-
шовому еквіваленті залишок їхнього хлібного вироб-
ництва становив щорічно близько 70 руб. на двір. Сіль-
ські виробники з площею засіву від 9 до 15 дес. мали
грошовий прибуток за реалізований хліб до 176 руб. що-
річно; від 15 до 50 дес. – до 415 руб.; понад 50 дес. – ти-
сячі рублів. Останні господарі обробляли землю за
участю найманих працівників [44, 42 – 43]. Продуктив-
ність земельних площ, згідно із зазначеними тут пропор-
ціями, а, отже, і хлібний залишок можна умовно пере-
нести і на інші губернії – Київську, Подільську, південні
повіти Волинської і Чернігівської губерній, більшість
повітів Харківщини.

Проте кількість селянського хліба, що надходила на
ринок, визначалася не тільки розміром землі, а ще й
рівнем агрокультури господарств, наявністю робочої
худоби, інвентарю та складом сімЧї. Статистико-еконо-
мічні обчислення селянських бюджетів установили, що
чим більше в землеробській сім’ї робочих одиниць,
особливо найбільш працездатних вікових груп, і чим
ширше співвідношення між робочими і споживацькими
елементами сім’ї, тим таке господарство більше відчу-
жує для ринку продуктів свого виробництва. Такі сім’ї
та господарства завжди перебували у більш сприятливих
умовах. І, навпаки, у слабких, з погляду кількості і праце-
здатності працівників, селянських сім’ях дохідна частина
бюджету завжди відрізнялася за інших рівних умов біль-
шою натуральністю, ніж у господарствах з багатодуш-
ним робочим складом сім’ї. Чим менше селянська
сім’я, тим відносно більшу частину продуктів, виробле-
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них щорічно в господарстві, вона споживає сама, і тим
менше продуктів здатна відчужувати на ринок. Отже,
слід враховувати не тільки землю, яка може бути пасив-
ним і навіть мертвим елементом виробництва, але й
працездатність селянської сім’ї – найголовнішої складо-
вої виробничої діяльності народу.

Більш складним було селянське землеволодіння на
території Південної України. Українське населення
проживало на степових просторах цього краю з давніх
часів. Перебуваючи під захистом Запорізької Січі, воно
займалося хліборобством, скотарством, рибальством і
торгівлею з кримськими татарами. Як зазначав свого
часу М. Слабченко, ішла «вільна, ніким і ніяк не керова-
на селянська колонізація» [45, 2]. Повсюди на берегах
Дніпра, Дністра, Кальміусу, Південного Бугу та їхніх при-
ток виникали зимівники. За підрахунками сучасних дос-
лідників, їхня кількість у другій половині ХVІІІ ст. на тери-
торії Запорозьких Вольностей на площі близько 80 555 кв.
км становила щонайменше 9117 [46, 115]. Ця цифра може
бути значно більшою за рахунок зимівників, що були роз-
ташовані за межами Вольностей і лише формально пере-
бували під юрисдикцією Запорозького Війська [46, 115].

У другій половині ХVІІІ ст. у степовому краї з’явили-
ся багатопрофільні селянські господарства фермерсько-
го типу з широким використанням вільної найманої
праці та розвитком торговельних відносин. Однак після
приєднання цього регіону до Російської імперії тут
склалася принципово інша ситуація. Російська влада,
як аналізувалося вище, насаджувала дворянське лати-
фундистське землеволодіння, що й перекрило розвиток
сільського господарства за так званим американським
шляхом. Хоча традиції «колишніх вільних часів» не
могли не впливати на подальшу динаміку землеволо-
діння. Тому розміри селянських господарств у степово-
му краї істотно різнилися навіть у другій половині ХІХ ст.

Важливі дані щодо розмірів селянського землеволо-
діння і землекористування навів у своїх розвідках В. Ва-
гилевич на прикладі Херсонського повіту, з якого пше-
ниця, ячмінь та інші зернові вивозилися на світовий ри-
нок у величезних розмірах. У 1911 р. у повіті було в ок-
руглених цифрах 65 тис. домогосподарів, які мали
637 тис. дес. землі, а разом з купленою – 844 тис. дес. У
середньому на один двір припадало 13 дес. [47]. Однак
розміри селянського землекористування були тут майже
вдвічі більшими, завдяки оренді землі. За 8 років (1905 –
1912 рр.) на кожні 100 дес. засіяної селянами повіту землі
було від 45 до 50,6% землі орендованої. Висновок цей,
писав В. Вагилевич, «слід уважати майже безпомилко-
вим, оскільки обстежено 20 тис. господарств і коливання
дуже незначне». До того ж, протягом восьми років вия-
вилася тенденція до повільного зростання оренди. Дуже
цікавим було і співвідношення орендованої та власної
землі в різних групах господарів. Бідні господарі мали
на кожні 100 дес. посіву орендованої землі 47 – 47,8%,
середнього достатку відповідно – 54 – 54,7, заможні –
55,9 – 60%; а багаті – 36,5 – 38% [48, 80 – 81]. З цих даних
видно, що бідні і багаті господарі орендували землі трохи
менше, ніж мали своєї. Очевидно, перші, за умов при-
скореного поширення грошової оренди не мали належ-
них фінансових засобів, а інші – через нестачу робочих
рук. Найбільш енергійними щодо оренди землі виявили-
ся господарі середнього достатку і заможні, котрі орен-
дували землі більше, ніж мали власної. Зазначені тен-
денції були характерними для господарств селянського
типу усієї Південної України, де їхні посіви на орендо-
ваних землях перевищували 3 млн дес. [42, 16 апреля].
Величезні розміри оренди у південному регіоні України
знаходять підтвердження в працях перших дослідників
цієї проблеми. Зокрема М. Каришев, проаналізувавши

дані земської статистики, дійшов висновку, що частина
відданої в оренду землі становила тут близько половини
від усієї власницької площі [49, 80].

Слід зазначити, що загальна картина землеволодіння
і землекористування південного степового краю не об-
межувалася наведеними вище сюжетами. Після приєд-
нання Північного Причорномор’я, російська влада, під
приводом підвищення рівня землеробської культури,
почала насаджувати (з кінця ХVІІІ ст.) колоністське зем-
леволодіння – найчастіше німецьке і почасти болгарсь-
ке, сербське, грецьке, молдавське тощо. Водночас у
південні степи переселялися селяни з Полтавської, Чер-
нігівської, Київської та інших губерній. Щодо етнічних
росіян, то вони віддавали перевагу містам, а в селах з’яви-
лися тільки в другій половині ХІХ ст. Переселенці-нім-
ці отримували земельну площу на сім’ю в розмірі 60 –
65 дес., болгари – 50 дес., а українці – в декілька разів
меншу, в середньому на одну сім’ю – близько 11 дес.

Згідно з маніфестом Катерини ІІ, німецькі пересе-
ленці мали великі пільги від Російської держави. Їм нада-
валися громадянські й релігійні свободи, вони звільня-
лися від військової повинності та будь-яких платежів дер-
жаві протягом 30 років, а також мали право займатися
торгівлею і промислом, засновувати фабрики й ману-
фактури з використанням праці кріпаків тощо. Болгар-
ським переселенцям надавалася грошова допомога в
розмірі 125 руб. на сім’ю – чималі на той час гроші [42,
17 сентября]. Отже, різні національні групи щодо земель-
ного забезпечення з боку російської держави перебува-
ли в нерівних умовах.

Наприкінці ХVІІІ і в першій чверті ХІХ ст. російська
влада намагалася переселити на простори цього регіону
значну частину євреїв «із сіл західних губерній». На
думку О. Солженіцина, який досліджував ці події, спро-
би виявилися невдалими. По-перше, євреї не поспішали
в землеробство, оскільки «це велике мистецтво, котрим
оволодівають протягом поколінь». По-друге, через
«замалі організаційні здібності російської адміністрації»
[50, 46, 74 – 77]. Спроби поселити євреїв з Литви і
Білорусії на цих землях не припинялися і в подальшому,
але очікуваного результату не принесли [50, 113 – 121].

Певне уявлення щодо національного складу
населення Південної України дають статистичні дані по
Бердянському повіту Таврійської губернії. На 1 січня
1914 р. тут проживало 423 298 осіб, з них 270 911 (64%) –
українці, 54 182 (12,8%) – болгари, 53 913 (12,5%) – етнічні
росіяни, 35 980 (8,5%) – німці [42, 16 апреля]. В інших
повітах Південної України відзначалися деякі відмінності
щодо національного складу населення. Так, на Маріуполь-
щині було багато греків. Утім, скрізь переважали україн-
ці, становлячи дві третини й більше всього населення.

Дані щодо розмірів німецького землеволодіння на
Волині та в південних губерніях у пореформену добу
дещо різняться в першоджерелах й історичних працях.
І. Кулинич, посилаючись на документи міністерства
внутрішніх справ, стверджує, що німецьким колоністам
у Волинській губернії належало наприкінці ХІХ – на
початку ХХ ст. 700 тис. дес. землі [51, 24]. Безперечно,
ця цифра головного поліцейського відомства перебіль-
шує німецьке землеволодіння на Волині, очевидно, з
міркувань політичного характеру. Інша справа –
південний степовий регіон України, де німецьке
землеволодіння мало більш тривалу історію.

За свідченням консервативно-націоналістичної
російської преси, німці-колоністи надзвичайно пошири-
ли свої земельні володіння на Катеринославщині,
головним чином у період з 1876 по 1881 рр., коли «уряд
був проникнутий «німетчиною». У 1861 р. німцям
належало в Катеринославському повіті лише 0,8% усієї
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наявної землі, а в 1910 р. – вже 18,03 %. У 1905 р. у німе-
цьких колоністів на Катеринославщині було 263 тис. дес.,
в наступному році стало 401 тис., а в 1910 р. – 423 300 дес.
Отже, німці-колоністи не злякалися революційних подій
1905 – 1906 рр. Маючи належні фінансові засоби, вони
методично продовжували скуповувати поміщицькі зем-
лі. І, навпаки, у роки найбільших німецьких впливів «на
рівні престолу» селянське землеволодіння в губернії по-
чало навіть зменшуватися, оскільки влада всіляко заохо-
чувала українців до переселення на Далекий Схід [6, 30
августа]. Напередодні ліквідації німецького землеволо-
діння в роки Першої світової війни німцям-колоністам
належало в Таврійській губернії 23,5%, у Херсонській –
18% усієї приватновласницької землі, а на теренах трьох
південних губерній – до 2 млн дес. [52].

У пореформений період відбулися певні зміни і в
ментальності селян, зокрема, помітно виявився хист до
підприємництва. Тогочасні дослідники нових явищ у
житті села відзначали: «Твердження щодо абсолютної
інертності та консерватизму селянина цілковито не від-
повідають сучасній дійсності» [53, 13]. У більшості зем-
леробських районів України з’явилися комерсанти із се-
лянського середовища: зсипники зерна, борошномели,
скупники всякої живності, торговці продуктами са-
дівництва і городництва тощо. Поблизу залізничних
станцій, річкових пристаней, ярмарок і торгових міс-
течок вони засновували свої невеликі підприємства, бу-
дували хлібні комори, склади деревини, механічні млини
тощо. Занепад дворянського землеволодіння сприяв
появі аграріїв, які вийшли із селянського середовища і
мали з часом сформувати сільську буржуазію нового
типу. В той же час, Попередня плеяда землевласників,
яка «вийшла з низів», мала іншу ментальність і щосили
прагнула примкнути до дворянського стану.

Підсумовуючи, слід зазначити, що основний масив
земельного фонду України належав у пореформену
добу поміщикам і селянам. Значно менша частина ор-
них і неорних земель була у власності інших соціальних
станів, прошарків і груп – купців, міщан, іноземних
підданих, промислових підприємств, громадських ус-
танов, заможних селян та колоністів. Нерідко їх земельна
власність разом із дворянськими посілостями об’єд-
нується загальною назвою – приватновласницькі землі.
Крім того, в статистичних звітах часто виокремлювалися
ще й церковні та удільні землі.

На жаль, ми все ще не маємо чіткого критерію по-
міщицького землеволодіння. Очевидно, тут слід вра-
ховувати соціальне походження власників землі, розмі-
ри земельних володінь, ментальність та історичні тради-
ції. Спроба ж деяких істориків визначити критерій помі-
щицтва наявністю 50 дес. землі не є переконливою.

Протягом життя декількох поколінь історики й еко-
номісти наводять суперечливі дані щодо розмірів зе-
мельної власності того чи іншого соціального стану че-
рез плутанину в імперській статистиці. За свідченням
вищих урядовців, кожне міністерство в імператорській
Росії мало свою статистику. Виявити абсолютно точні
дані щодо розміру земельних володінь надзвичайно
важко ще й через інші причини. Сільськогосподарські
переписи в Росії проводилися, як правило, поспіхом, і
земства нерідко підганяли зібрані матеріали «до резу-
льтату попереднього перепису». Заможні селяни, по-
боюючись заходів влади фіскального характеру, прихо-
вували ту чи іншу ділянку, куплену в сусідньому селі.
Цей аспект проблеми залишається складним.

Таким чином, основними власниками землі в
Україні були селяни і поміщики. Їм належало в 1910 р.
39 801,7 тис. дес. орної і неорної землі, що становило
близько 91% введеного в сільськогосподарський оборот

земельного фонду. Ще 9% земель були власністю держа-
ви, церкви, інших соціальних верств і груп населення та
іноземних підданих. У пореформену добу дворяни втра-
тили значну частину своїх земель, а сумарні володіння
селян потроху збільшувалися. Почасти цьому сприяв
селянський натиск на поміщицькі латифундії у 1905 –
1906 рр. Проте малоземелля і надалі залишалося голов-
ною прикметою селянського життя, особливо в губер-
ніях Право- і Лівобережної України. Аграрні відносини
відзначалися невпорядкованістю, що стримувало
перехід села до інтенсивного господарювання.
___________________
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ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ
ÁÀÇÀ ÔÓÍÊÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß

Ñ²ËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎ¯
ÊÎÎÏÅÐÀÖ²¯ Ó ÂÎËÈÍÑÜÊ²É ÃÓÁÅÐÍ²¯
(äðóãà ïîëîâèíà Õ²Õ – ïî÷àòîê ÕÕ ñò.)

Кооперація і кооперативний рух відіграють важливу
роль у перехідних епохах, у періодах транзитних економік
і становлення громадянського суспільства. Процеси
ринкової трансформації сучасного аграрного сектору
економіки України потребують нових підходів до
реформування, з урахуванням досягнень світової прак-
тики ведення агробізнесу. З цієї точки зору важливе
значення мають дослідження минулого досвіду сільсько-
господарських кооперативних організацій. Зокрема,
повчальним є функціонування сільськогосподарських
кооперативних установ на Волині у дореволюційний
період. Узагальнення досягнень і прорахунків тогочасної
правової бази має не лише науково-теоретичне, а й
важливе практичне значення для розробки сучасного
кооперативного законодавства країни.

Означена проблема знайшла певне відображення
у вітчизняних [1; 2] і зарубіжних [3 – 6] наукових дослід-
женнях. Однак опубліковані праці, як правило, висвіт-
люють тему загалом, без виокремлення видової і регіо-
нальної специфіки. Зокрема поза увагою дослідників
залишилося деяке нормативно-правове регулювання
діяльності сільськогосподарських кооперативних
установ Волинської губернії. Мета роботи – проаналізу-
вати сільськогосподарське кооперативне законодавство
Російської імперії, його вплив на розвиток волинських
кооперативів.

Сільськогосподарські товариства виникли у Російсь-
кій імперії ще задовго до 1861 р. Переважно це були
поміщицькі асоціації широкого спектру дії, які схилялися

до наукової і пропагандистської діяльності з вивчення і
запровадження у маєтках агрокультурних і агротехніч-
них інновацій, розробки і поширення практичних реко-
мендацій [7, 127]. Статути цих установ затверджувалися
царем, за представленням Комітету Міністрів. У 1866 р.
дозвіл на відкриття, затвердження статутів і проведення
з’їздів сільськогосподарських установ надали Міністер-
ству державного майна (у 1894 р. перейменоване у
Міністерство землеробства і державного майна) [8, 141],
за згодою Міністерства внутрішніх справ [9, 383], а з
1892 р. ще й за згодою Міністерства фінансів [10, 268].
У 1890 р. був затверджений статут Лібавської асоціації
сприяння землеробству і сільськогосподарській проми-
словості [11], який став основою пізніше прийнятого нор-
мального статуту сільськогосподарських асоціацій [3, 150].

З часом зростання кількості різноманітних сільсько-
господарських товариств і асоціацій звернуло на себе
увагу влади. Цьому сприяли і рішення Всеросійського
з’їзду сільських господарів, який відбувся з ініціативи
Московської сільськогосподарської асоціації 10 – 20 гру-
дня 1895 р. [4, 79]. Як наслідок, Міністерство землероб-
ства і державного майна розробило і 30 червня 1897 р.
затвердило нормальний статут для сільськогосподарсь-
ких товариств [12, 346]. Головною метою їх діяльності
проголошувалося сприяння сільським господарям у
придбанні продуктів споживання і усіх необхідних для
сільської промисловості предметів, а також у вигідному
збуті продукції їх господарств у сирому чи обробленому
вигляді. За статутом товариствам дозволялося влашто-
вувати сільськогосподарські виробництва для перероб-
ки сировини. Окрім цього, запроваджувалися зовсім
нові операції, а саме: надання позичок на товари, при-
йом товариством продукції для комісійного продажу,
отримання позик під ті ж товари за рахунок і за доручен-
ням власників товару з кредитних установ і виконання
різного роду доручень сільських господарів щодо промислів.

Таким чином, це були доволі універсальні за своїми
операціями установи, які поєднували функції вироб-
ничих, кредитних, споживчих і збутових кооперативів.
Їх членами могли бути землевласники, орендарі, управ-
ляючі маєтками і взагалі особи, асоціації й установи,
які займалися сільським господарством. Справами
керували загальні збори, правління, ревізійна комісія.
Засоби товариств складалися з операційних і запасних
капіталів. Перші формувалися з членських паїв і сум,
перерахованих з запасного капіталу, згідно з постано-
вами загальних зборів, другі – зі вступних внесків,
відрахувань від прибутків і процентів на капітал.
Причому, ці засоби в обов’язковому порядку переводи-
лися в державні цінні папери і зберігалися в державних
кредитних установах. Прибуток після відрахувань у
запасний капітал і на винагороду правління міг видава-
тися як дивіденди, але не більше 5 % на пайовий рубль,
залишок розподілявся між членами пропорційно зроб-
леним закупкам. Кількість паїв не обмежувалася. Один
внесений пай давав право одного голосу на загальних
зборах, п’ять паїв – два голоси, десять паїв – три голоси,
двадцять і більше – 4 голоси. Це було відступом від коопе-
ративних принципів демократизму, рівноправності
учасників і надавало широкі можливості для перерод-
ження товариств у підприємницькі об’єднання. Якщо
діяльність установи передбачалася у межах губернії, то
губернатор сам надавав дозвіл.

Якщо територія була більшою або засновники
вносили у свій статут умови, не передбачені типовим
статутом, то клопотання через губернатора направля-
лося у міністерство землеробства та державного майна.
Як і усі місцеві асоціації, сільськогосподарські товарист-
ва підлягали нагляду і контролю місцевої влади, розпочи-
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нати свою діяльність могли лише з дозволу губернатора.
Проте, влаштовувати виробництва з переробки сирови-
ни і займатися кредитними операціями вони могли лише
з дозволу Міністерства землеробства і держмайна, уз-
годженого з Міністерствами фінансів і внутрішніх справ.
Це, звичайно, не сприяло збільшенню сільськогосподар-
ських товариств. Життя показало, що статут 1897 р. був
більше прилаштований до широкого району і до масш-
табнішої сільськогосподарської діяльності, переважно
у поміщицькому середовищі, а для дрібних сільськогос-
подарських товариств він був складний, громіздкий і
надто регламентований.

Дрібна опіка доходила до того, що товариство лише
за згодою Міністерства землеробства і держмайна мало
право зберігати у залах засідання портрети тих чи інших
осіб, які принесли користь сільському господарству.
Тому міністерство розпочало підготовку нового статуту,
з метою спрощення порядку виникнення сільськогоспо-
дарських товариств, дозволу без узгодження з губерні-
альним начальством відкривати у районі своєї діяльності
місцеві відділення, звільнення кооперативів від опіки і
нагляду поліції. Головним опонентом Міністерства
землеробства і держмайна став Департамент поліції,
який погодився на спрощення процедури виникнення
товариств і дозволив відкриття товариств губернатором,
а інші статті зазнали суттєвої правки. Відредагований
нормальний статут для місцевих сільськогосподарських
асоціацій (російський термін «сельскохозяйственное
общество»; головним аргументом на користь такого
вживання є той факт, що в основу статутів названих
кооперативних організацій увійшли статутні положення
кооперативних асоціацій Франції першої половини
ХІХ ст. [2, 23]) 3 лютого 1898 р. схвалив Комітет міністрів,
13 лютого затвердив імператор [13] і з 28 лютого 1898 р.
почав діяти [4, 80].

Новий статут передбачав заснування асоціацій
більш практичного спрямування й обмеженим райо-
ном дії. Їх метою було сприяти розвитку й вдоскона-
ленню сільського господарства і сільської промислово-
сті. Асоціації мали вивчати стан окремих галузей,
виявляти господарські потреби, поширювати наукові і
практичні дані з сільського господарства, піклуватися
про найбільш правильні способи ведення господарства,
влаштовувати конкурси, виставки, дослідні поля і станції,
ферми, сади тощо. Крім того, статут дозволяв посеред-
ництво з постачання необхідних у господарстві предме-
тів і збуті продукції, відкриваючи для цього довідково-
комісійне бюро, склади і т. ін. Членами могли стати усі
сільські господарі, що потрапляли до району діяльності
такої асоціації. Вони поділялися на почесних, дійсних,
співробітників і кореспондентів. Всі брали участь у
загальних зборах, але право вирішального голосу мали
лише почесні та дійсні члени, решта володіли дорадчими
голосами. Усіма справами керувала обрана рада, що
представляла щорічні звіти департаменту і місцевому
губернатору, який надавав дозвіл на діяльність асоціації.
Вступний внесок був 25 коп., а потім щорічні внески –
1 рубль. Крім внесків, засоби мали формуватися з суб-
сидій департаменту землеробства Міністерства земле-
робства і державного майна, у віданні якого знаходилися
подібні установи, з приватних пожертвувань, а також
доходів від операцій.

Саме на підставі нормального статуту сільськогос-
подарських асоціацій виникли й перші сільськогосподар-
ські установи Волині. Зокрема, у 1899 р. затверджено
статут Луцької [14], у 1900 р. – Рівненської [15], а у 1903 р.
– Старокостянтинівської [16] сільськогосподарських асо-
ціацій. За складом вони були поміщицькими. Селянство
рідко вступало до таких установ через надто високі вступ-

ні та щорічні платежі та «віддаленість» від ідей коопера-
ції. Якщо, скажімо, споживчі товариства, ближчі до пов-
сякденного побуту, селяни ще якось сприймали, то вкла-
дати гроші у дослідні ділянки чи лабораторії відмовля-
лись. Окремо відзначимо, що організаційна структура
та характер діяльності і товариств, і асоціацій значно від-
ступали від загальноприйнятих кооперативних принци-
пів демократизму, рівності учасників, способів форму-
вання капіталу тощо. Сільськогосподарські установи
лише зовнішньо і формально були тотожними іншим
видам кооперації, але за своєю природою глибоко від
них відрізнялися. Вони так і не змогли вийти за межі
культурно-освітньої діяльності, розрахованої на заможні
верстви населення. Загалом, прийняття статутів сприяло
деякому збільшенню сільськогосподарських установ.

Після 1898 р. при асоціаціях почали утворюватися
відділи для посередницьких операцій, склади сільсько-
господарських машин та знарядь, а також окремі сільсь-
когосподарські товариства з посередницькими функ-
ціями, для яких потрібен був дозвіл лише губернатора.
Саме для таких товариств, у яких комерційна діяльність
поєднувалася з виробничою був розроблений проект
нового нормального статуту сільськогосподарських
товариств. Він був затверджений 18 листопада 1908 р. і
посприяв виникненню раніше невідомих кооперативних
організацій: товариств з переробки картоплі, сушки і
переробки овочів і фруктів, збуту яєць, вовни, з оренди
землі, льонарських, машинних та інших това-
риств [6, 146]. Новий статут відрізнявся від попередніх
не лише спрощеною дозвільною системою, але й перед-
бачав подвійний характер діяльності кооперативів. З
одного боку, придбання необхідних у сільському госпо-
дарстві предметів, виробництво і переробка продукції,
з іншого боку – її збут. Статут значно спрощував
управління справами, оскільки вирішення усіх поточних
справ передавав загальним зборам, які скликати в од-
ному селі було досить легко. У той же час, статут містив
недоліки. Згідно з 10 параграфом, оборотний капітал то-
вариства складався не з паїв, а з членських внесків. З та-
ким капіталом кооперативи не могли здійснювати ко-
мерційні операції. Внесені гроші не поверталися ні чле-
нам товариства, ні їх нащадкам, що обмежувало права
пайщиків.

Здійснення Столипінської аграрної реформи та прий-
няття низки законодавчих актів суттєво модернізували
громадянський і головне – майновий та правовий статус
селянства. Відміна кругової поруки, викупних платежів,
послаблення тиску общини, надання права виходу з неї
і утворення індивідуальних господарств, можливості
вільніше розпоряджатися своїм майном, лібералізація
паспортного режиму, безперечно, пожвавили господар-
ське та підприємницьке життя села й надали відчутного
імпульсу розвитку кооперативного руху. До 1913 р. в
основному завершилася кодифікація нормативних актів
сільськогосподарської кооперативної системи. Однак
кооперативне законодавство зберігало відомчу підпо-
рядкованість, відокремленість урядових узаконень і роз-
поряджень. У самодіяльності кооперації, її автономності
уряд вбачав політичну загрозу для режиму й тому не
наважився прийняти розроблений кооператорами
проект загального кооперативного закону. Лише 20 бе-
резня 1917 р. Тимчасовий уряд прийняв запропоноване
кооператорами «Положення про кооперативні товари-
ства і їх союзи» [17], завдяки чому кооперація в Росій-
ській імперії отримала юридичне визнання.

Таким чином, функціонування сільськогосподарсь-
ких кооперативів Волині регламентувалося норматив-
но-правовими актами, що розповсюджувалися у межах
усієї Російської імперії. Розуміючи, що кооперативні
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установи є одним із дієвих засобів стимулювання еконо-
мічного розвитку, уряд розробляв для них певну законо-
давчу базу у вигляді окремих положень та статутів. Разом
із тим, побоювання влади щодо виходу кооперації з-під
їхнього контролю призводили до ряду обмежень її діяль-
ності та недоліків у нормативних документах. Загалом,
ці фактори негативно позначалися на розвитку сільсько-
господарської кооперації Волинської губернії.
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тивных товариществах и их союзах».
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ÏÎËÎÂÈÍ² Õ²Õ – ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ ÕÕ ñò.

У пореформений період у процесі технічного пере-
вороту неухильно зростала енергоозброєність і меха-
нізація цукрової промисловості українських губерній
Російської імперії. Із розвитком матеріально-технічної

бази підприємств відбувається удосконалення техніки
та технології виробництва продукції, збільшується
потужність та продуктивність заводів.

Над цією проблематикою у різний період працював
ряд дослідників, серед яких можна виокремити К. Ар-
хіпова, Л. Волохова, Н. Сиркіна, М. Зуєва та ін. Пробле-
матика дослідження цікавить сьогодні як істориків, так і
економістів, але вони вивчали лише частково окремі
аспекти пропонованої теми, яка не втрачає своєї акту-
альності, а лише набирає певних обертів дослідження у
колі науковців. Тому одним із основних завдань нашої
статті є спроба дослідити закономірності інфраструк-
тури та технічних можливостей цукрових підприємств
в Україні середини ХІХ – початку ХХ ст.

Перші цукрові заводи були досить примітивними
(“вогневими”) підприємствами, де панувала ручна
праця, а продуктивність була досить низькою. Разом ці
449 заводів виробляли наприкінці 50-х – на початку
60-х рр. ХІХ ст. лише 1,5 – 2 млн пудів цукру [1, 52].

Проте, у фаховій літературі присутнє цифрове різ-
номаніття відносно кількості цукрових заводів в Україні
досліджуваного періоду. Зокрема, щодо Лівобережних
та Правобережних губерній наводяться різні цифри про
кількість заводів майже за кожний рік. При цьому, різні
цифри про чисельність цукрозаводів ми спостерігаємо
в одних і тих самих роботах. Так, у джерелах підприєм-
ства цукрової промисловості за характером виробленої
ними продукції поділяли на цукробурякові (пісочні),
пісочні з рафінадними відділеннями (пісочно-рафінадні)
і рафінадні заводи. Окрім того, у виробничому сезоні
відрізнялися діючі і не діючі заводи. Автори, які писали
про цукрову промисловість, здебільшого, уникали цих
дефініцій, що було однією із причин цифрового різно-
голосся. Так, у відомостях про діяльність діючих цукро-
вих заводів, які систематично вміщувалися у періодич-
ному виданні Всеросійського товариства цукрозавод-
чиків, не уточнювалося, про які цукрові заводи йде
мова: пісочні, пісочно-рафінадні чи про всі діючі заводи.
Тому наведені там дані про чисельність заводів не
співпадають з даними інших джерел. Зустрічаються
випадки, коли поряд, в одному номері журналу, в одній
відомості наводяться одні цифри, а в наступній – зовсім
інші. Господарський рік у цукровій промисловості, в
силу специфіки виробництва, розпочинався восени і
продовжувався до січня наступного року. Тому, наприк-
лад, в одному випадку діючий завод статисти зарахову-
вали до 1895 р., а в іншому – до 1896 р. У підсумку це
також зумовлювало різнобій. Часто суперечності у
цифровому матеріалі пояснюються недоглядом самих
укладачів документу, де йшлося про цукрову промисло-
вість [2, 31]. Що стосується підрахунків загальної чи-
сельності цукрових заводів у Російській імперії, то тут не-
порозуміння виходить додатково ще й з тієї причини, що
одні дослідники враховували і дані по Царству Польському,
яке було складовою частиною імперії, а в іншому випадку
– автори не враховували цифри щодо польських губерній,
при цьому далеко не завжди вказували це.

В українських землях, що перебували у складі Росій-
ської імперії, існували два регіони, де розміщувалися
цукрові заводи – Провобережжя і Лівобережжя. За ме-
жами цих регіонів на початку ХХ ст. було всього три
цукрових (пісочних) заводи: один у Хотинському повіті
Бессарабської губернії і два на півночі Херсонщини, у
перехідній зоні між лісостепом і степом. Ця зона була
подібна за кліматичними і природними умовами до су-
сідніх повітів правобережних губерній. Враховуючи, що
на Правобережжі було майже півтори сотні заводів, то
ці три заводи, за відповідних підрахунків автори теж, як
правило, приєднували до правобережного регіону. Всі
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ці обставини ми врахували при підрахунках кількості
цукрових заводів.

Ринковий характер цукрової промисловості визна-
чив високий рівень концентрації виробництва, яка про-
тягом пореформених років продовжувала невпинно зро-
стати. В ході концентрації виробництва відбулася лікві-
дація старих невеликих і погано оснащених заводів. Так,
по всій Україні на початку 90-х рр. ХІХ ст. залишилася
лише третина заводів, побудованих ще у передрефор-
мені роки. Із загальної кількості цукроварень, побудова-
них до 1850 р., на 1892 р. залишалося на Правобережжі
43,7%, на Лівобережжі – 20%, а з числа “парових”
заводів, побудованих до 1850 р., залишилося на 1892 р.
на Правобережжі 66%, на Ліобережжі – 40% [3, 74].

Про швидкі темпи зростання концентрації вироб-
ництва у цукровій промисловості свідчить наступна ди-
наміка: протягом 14 років (з 1862 р. до кризи 1876 р.) се-
редня продуктивність однієї цукроварні зросла на Київ-
щині у 5 разів, на Поділлі – у 4,3 рази, на Волині – у 4 ра-
зи. При цьому концентрація виробництва на Правобе-
режжі здійснювалася поряд із зростанням кількості
заводів; на Лівобережжі кількість цукроварень, навпаки,
значно скорочується (за рахунок ліквідації “вогневих”),
темпи ж зростання потужностей були значно вищі, ніж
на Правобережжі: на Чернігівщині середня виробнича
потужність цукроварні, наприклад, за вказаний період,
зросла у 9 разів, на Харківщині – у 12 разів. Внаслідок
цих процесів, наприкінці 1880-х рр. технічний рівень
виробництва на Лівобережжі та Правобережжі став
майже однаковим. Криза 1876 р., що охопила і цукрову
промисловість (свідчення того, що остання стала га-
луззю великої ринкової промисловості), позначилася на
подальшому прискоренні (в окремих районах) процесу
концентрації виробництва. Особливо помітним етапом
у процесі концентрації виробництва була криза початку
1880-х рр., протягом якої продуктивність цукроварень
збільшилася удвічі, а подекуди й утричі.

Цукробурякове виробництво виникло порівняно
пізно, проте завдяки технічному перевороту воно пере-
творилося на одну з найрозвинутіших галузей вітчизня-
ної промисловості. Внаслідок технічної перебудови
цукроварень підвищилася концентрація виробництва і
органічна будова капіталу, продовжилися сезони цукро-
варіння, поліпшилося використання сировини тощо.

Протягом останніх десятиріч XIX ст. технічний про-
цес у цукровій промисловості України, як і Російської
імперії в цілому, відбувався головним чином по лінії
вдосконалення техніки і підвищення технічного рівня
ринкової фабрики. Це знайшло свій вияв, зокрема в
тому, що на цукрових підприємствах фабричного типу
встановлювалися дифузори підвищеної місткості, запро-
ваджувалися випарні апарати нових конструкцій, зміц-
нювалася енергетична база. В результаті виробіток
цукру на одного робітника на початку 1890-х рр. досяг
400 пудів на виробничий рік.

Динаміка кількості цукрових заводів з розподілом
за характером виробленої ними продукції (пісочні або
цукробурякові, пісочно-рафінадні і рафінадні) за 1900 –
1914 рр. показує, що у 1913 – 1914 рр. у лівобережних
губерніях України діяли 58 цукрових заводи – 27,1% їх
кількості в Україні. Решта 156 підприємств, або 72,9%
припадала на правобережні губернії [4, 3 – 21]. Всього в
українських губерніях в 1913 – 1914 рр. діяли 214 заводів
з 315, що працювали у межах Російської імперії, або
67,9% їх чисельності. Динаміка чисельності цукрових
заводів, зокрема на Лівобережній Україні, зросла у 1894
– 1914 рр. з 40 до 59, тобто майже на одну третину.
Більшість цих заводів складали цукробурякові (пісочні)
заводи [5, 44 – 45]. Це цілком зрозуміло: рафінадні заводи

були спроможні переробити продукцію (цукровий пі-
сок) кількох цукробурякових заводів, а тому їх чисель-
ність була жорстко обумовлена наявною кількістю
цукрових підприємств.

Географія розміщення цукрових заводів свідчить,
що у Харківській губернії 11 із 13 заводів були у
Сумському повіті, а враховуючи сусідні з ним Охтирсь-
кий, Богодухівський і Лебединський повіти, то у них було
зосереджено 26 із 31 заводу або 84% [6, 110 – 113]. Голов-
на причина цього – сприятливий для вирощування буря-
ка північно-західний природно-географічний район губернії.

У Чернігівській губернії географія розміщення цу-
крових заводів чітко виділяла південні лісостепові повіти,
включаючи і південну частину Новгород-Сіверського
повіту, де ґрунти були сприятливіші для вирощування
цукристих, ніж у північних поліських повітах.

До Першої світової війни половина цукру-піску,
який виробляли цукрові заводи, потрапляли на перероб-
ку на рафінадні заводи і звідти у вигляді голівок, плиток,
шматків та пудри відправлялися на ринок [5, 38].

Явище збільшення продуктивності заводів, тобто
концентрації виробництва, цілком природне і поясню-
ється прагненням заводів зменшити собівартість цукру
[7, 92]. Концентрація здешевлювала виробництво, еконо-
мила обігові кошти. Так, видатки на виробництво одного
пуда цукру-піску на цукрових заводах лівобережних
губерній у 1906 – 1907 рр. становили на заводах з добо-
вою переробкою менше 2 тис. берківців буряку 2,65
крб., а на заводах з добовою переробкою понад 4 тис.
берківців – 1,63 крб. Отже, на виробництво одного пуда
цукру видатки на великих заводах були менші на
1,02 крб., або 39% [5, 69 – 70].

Наступна причина, що спонукала підприємців, по-
лягала в особливостях закону 1895 р. про нормування
цукрової промисловості у Російській імперії. Згідно із
ним, встановлювався певний контингент цукру на внут-
рішній ринок, котрий розподілявся між заводами. При
цьому, перші 60 тис. пудів цукру по кожному заводу
були вільні для випуску на внутрішній ринок, решту –
обкладали великим акцизним збором. Втім, безакциз-
ний цукор становив незначну частину визначеного
контингенту, значно більша частина квот на реалізацію
цукру розподілялася між заводами у відсотковому від-
ношенні до величини виробництва заводу. З цього вип-
ливає, що чим більша була продуктивність заводу, тим
більше вільного для продажу цукру припадало на його
частку і тим більша прибутковість була забезпечена за-
воду, так як прибуток заводів залежав у першу чергу від
цукру, який вільно продавався на внутрішньому ринку
[10, 4 – 5]. Тому майже всі цукрові заводи в країні у
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. прагнули
збільшити свою продуктивність.

У цукровому виробництві, так само як і в інших га-
лузях промисловості, діяв економічний закон зростаю-
чої продуктивності нових витрат капіталу та праці на
одиницю виробленої продукції. При цьому, витрати, із
розрахунку на одиницю готового продукту на механічну
його переробку, можуть бути зменшені завдяки досягне-
нням технічного прогресу. Здешевлення собівартості
цукру значною мірою залежало від більш досконалої і
продуктивнішої техніки переробки буряка. З кінця ХІХ ст.
удосконалення в цукровій промисловості були спрямо-
вані передусім на зниження собівартості продукції, що
було пов’язано з падінням цін на цукор і підвищенням
цін на матеріали, буряк, паливо і великим акцизом. А в
умовах конкуренції здешевлення продукту стало жит-
тєво необхідним. За даними 1908 р. видатки на технічне
обладнання в загальній сумі собівартості цукру на
заводах становили від 18% до 24%. Цукровари встанов-



   215Óêðà¿íà â óìîâàõ òðàíñôîðìàö³é XIX – ïî÷àòêó ÕÕ ñò.

лювали новітнє обладнання, в результаті чого машини
та апарати тим самим досягали значного підвищення
загальної продуктивності заводу, від чого, у свою чергу,
витрати, з розрахунку на одиницю готової продукції,
відповідно зменшувалися. Тому новий витрачений капітал
на технічне вдосконалення виробництва давав більший
відсоток прибутку. Власники цукрових заводів це прекра-
сно розуміли і не економили на технічному прогресі [9, 91].

Запровадження нових технологій, машин, парової
енергетики дало могутній поштовх для підвищення про-
дуктивності праці, збільшення обсягів виробництва про-
дукції. Слід сказати, що вартість промислової продукції
(без гірничої і гірничозаводської) протягом другої поло-
вини XIX ст. виросла більш як у 8 разів. Причому темпи
зростання виробництва були значно вищими у перші
два пореформені десятиріччя, протягом яких обсяг
готової продукції збільшився у 5,5 рази. Це було, без-
умовно, пов’язано із завершенням найбільшого буму
у залізничному будівництві та поширенням парового
виробництва майже в усіх провідних галузях промисло-
вості. Наступне десятиріччя продемонструвало наявні
процеси концентрації виробництва, за яких кількість
підприємств скоротилася в 1,1 рази, а обсяг виробниц-
тва зріс у 1,5 рази, тобто на 49,8%, порівняно з 1879 р.

Отже, у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
відбувався невпинний ріст продуктивності цукрорафі-
надних заводів, аналогічний тому процесу, який був на
цукробурякових (пісочних) заводах.
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Культура цукрового буряку займала центральне
місце в сільськогосподарській системі українських
маєтностей дворянської родини Бобринських, оскільки
саме буряк являв собою основну сировину для мережі
цукрових заводів, розташованих у графських володіннях
Черкаського та Чигиринського повітів Київської гу-
бернії. Питання вирощування цієї культури, як і багато
інших питань господарської діяльності Бобринських, що
в радянських умовах трактувалася виключно як “хи-
жацька” та “експлуататорська”, довгий час перебувала
за межами наукових досліджень.

Перегляд радянських стереотипів відбувається в
сучасній історичній науці. Н. Темірова у монографії [1]
та статтях [2; 3] аналізує окремі аспекти вирощування
цукрового буряку в господарстві Бобринських, вплив
цієї справи на становище графської родини та місцевого

населення. І. Довжук [4] висвітлив проблему взаємо-
зв’язку між вирощуванням цукрового буряку та
обсягами виробництва цукру в Смілянському маєтку.
В. Скиртач [5] розглянув питання селекції цукрових
буряків у володіннях Бобринських. Важливим для ро-
зуміння внеску графської родини у становлення та роз-
виток буряківництва є біографічний нарис про О. Боб-
ринського, підготовлений В. Ковалинським [6]. Незва-
жаючи на те, що означена тема фрагментарно висвіт-
лена в сучасній історіографії, предметом комплексного
дослідження вона не стала. Метою цієї розвідки є аналіз
найголовніших компонентів та характерних особливос-
тей системи вирощування цукрового буряку в се-
редньонаддніпрянських маєтках графів Бобринських у
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

В авангарді використання цукрового буряку як
сировини для виробництва цукру, а не лише як харчо-
вого продукту, стояв О. Бобринський. Після заснування
одного з перших цукрових заводів в Російській імперії
1828 р. у с. Михайлівському Богородицького повіту
Тульської губернії, для виробництва цукру граф викори-
стовував місцевий цукровий буряк, а не імпортну цук-
рову тростину. О. Бобринський переконав місцевих
селян у перспективності масового вирощування цієї
рослини та скуповував її за вигідною для них ціною, за
рахунок оброку [6, 34].

У 1838 р. О. Бобринський перемістив власне цу-
крове виробництво на Середнє Подніпров’я, де сприят-
ливі кліматичні умови та активна розробка наукового
підґрунтя системи вирощування цукрового буряку
сприяли її остаточному налагодженню та врегулюван-
ню. Як в Михайлівському, так і в середньонаддніпрян-
ських маєтках в основу цукрового виробництва О. Боб-
ринським була покладена переробка цукрового буряку
місцевого виробництва. Відтак, Смілянський цукровий
завод вже в 1840 р. переробляв 300 берк. буряків на
добу [4, 102].

Протягом другої половини ХІХ ст. загальна площа,
відведена графами Бобринськими під висадку цукрово-
го буряку, складала близько 20 % ротаційної землі, при
чому культура займала виключно парові поля. На
початку ХХ ст. ця система була трансформована з метою
розширення площ цукрового буряку. Сівозміни були
скореговані таким чином, що бурякові плантації стали
займати частину парових полів (46 % насаджень) і
частину безпарних (54 % насаджень). При цьому посіви
цукрового буряку на парових полях займали половину
загальної площі [7, 70].

Підготовка полів до висадки на них цукрового бу-
ряку перебувала під пильним контролем. Так, для удоб-
рення парових полів використовувалися органічні доб-
рива, а на безпарних – мінеральні, насамперед супер-
фосфат у поєднанні з селітрою [8, 126]. Обробка ґрунту
під цукровий буряк на парових полях включала в себе
мілку (4 верш.) і глибоку (6 – 8 верш.) оранки. На безпар-
них полях застосовувалася схожа схема, однак в ході
першої оранки (1,5 – 2 верш.) знімався лише верхній
шар ґрунту, а інша (6 – 8 верш.) відбувалася після того,
як земля вбирала вологу [7, 70 – 71]. Підготовка полів
під висадку цукрових буряків в маєтностях графів
Бобринських починалася зазвичай в кінці березня [9,
524], практично одразу відбувався й посів [10, 608].

У ході висадки цукрових буряків використовували
прості та комбіновані сіялки фірм Фільверта-Дедіна та
Менцеля, при чому комбінованими оброблялося близь-
ко 70 % площі [7, 71]. Кількість насіння, що засівалося на
1 дес., досягала 4 пуд. Використання такого значного
обсягу посівного матеріалу було обґрунтоване прагнен-
ням отримувати густі паростки, сукупність яких мала
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змогу більш активно протистояти шкідникам [11, 50].
На полях Капітанівського маєтку перші посіви цукрового
буряку сходили в середньому на 8-й день [12, 882], що
можна вважати за орієнтовний термін проростання
культури в усіх маєтках графів Бобринських.

Існувала налагоджена система догляду за цукровим
буряком. Як тільки визначалися рядки паростків, відбу-
валося мотиження, у ході якого застосовували оригіналь-
ні мотики – винахід О. Бобринського, після чого цукро-
вий буряк проривався. На подальших стадіях догляду за
рослиною відбувалося рихлення міжрядь за допомогою
ручних сап, рідше – кінних однорядних розпашників
Држевецького для більш глибокого рихлення більшої
площі [7, 71]. Значна увага приділялася й боротьбі з
бур’янами, де запорукою успіху вважалася якісна
обробка парового поля [11, 48].

Особливе місце в догляді за цукровим буряком зай-
мала боротьба зі шкідниками. Способи цієї боротьби
коливалися від простих до складних. До найпростіших
способів належало ручне збирання головного шкідника
цукрового буряку – жука-довгоносика [7, 47]. Застосо-
вувалися й бактеріологічні способи боротьби зі шкідни-
ками. У 1883 р. на Смілянському цукровому заводі І. Меч-
никовим, спільно з ентомологом І. Красильщиком, була
створена невелика лабораторія з розведення культури
грибка для зараження ним шкідливих комах [13, 42].
Згодом В. Бобринський надав І. Мечникову дослідні
поля для його наукової роботи [14, 260].

За ініціативою Л. Бобринського, у маєтках стали
застосовувати хімічний спосіб отруєння шкідників, а
найбільш дієвим виявився спосіб пульверизування
буряка 5-відсотковим розчином хлористого барію [7,
48]. Для боротьби з метеликами застосовувалося
окурювання плантацій сіркою [15, 878], з озимою совкою
– ловля комахи в ємкості з патокою. Зокрема, тільки
1910 р. у графських маєтках таким чином виловлено
більше 8 млн. шкідливих комах [7, 55].

На початку ХХ ст. у Смілі працювала ентомологічна
станція Всеросійського товариства цукрозаводчиків, яка
займалася не лише вивченням комах-шкідників буряко-
вих плантацій та розробкою способів боротьби з ними,
але й виготовляла біологічні колекції шкідників на
замовлення інших господарств. До кінця лютого 1904 р.
станція розіслала більше, ніж 100 ящиків з такими
колекціями [16, 215].

Збирання цукрового буряку в господарстві графів
Бобринських зазвичай відбувалося вручну, за допомо-
гою копаниць. Окрім цього, застосовувалися й механічні
копачі, однак такий спосіб не здешевлював збирання
культури, відтак до нього зверталися доволі рідко. Най-
кращий врожай збирали в центральному Смілянському
маєтку. Середня врожайність цукрового буряку з 1 дес.
на рубежі першого та другого десятиліть ХХ ст. дорів-
нювала там 120 берк. [7, 73]; у Грушківському маєтку –
78 берк. [17, 81]. Спостерігалося й постійне зростання
обсягів переробки буряків: з 1891 р. до 1911 р. кількість
переробленої сировини збільшилася з 373,8 до 865,7 тис.
берк. [2, 38].

Незважаючи на те, що вирощування цукрового бу-
ряку було вигідним для господарства Бобринських, ос-
кільки кожна десятина цукрових буряків щороку давала
прибутку на суму 26,1 крб., прибутковість вирощування
культури поступово зменшувалася, скоротившись до
кінця ХІХ ст. вдвічі [3, 202]. У 1912 р. графи Бобринські
мали в своїх маєтках 4,6 тис. дес. власних цукрових план-
тацій і 3 тис. дес. приватних та селянських [7, 70]. Попри
те, що Бобринські докладали чимало зусиль та виділяли
кошти на поширення культури цукрового буряку в
селянських господарствах своїх маєтків [1, 192], цукрові

заводи використовували чужий цукровий буряк майже
на 39,7 %. На початку ХХ ст. це питання планувалося
вирішити двома способами: розширенням площі цукро-
вих буряків шляхом придбання нових земель та підвище-
нням якості культури цукрового буряку в маєтках [7, 70].

Особливих успіхів було досягнуто в реалізації дру-
гого способу. Як і в більшості поміщицьких господарств,
головним джерелом отримання насіннєвого матеріалу
в маєтках графів Бобринських було придбання готового
насіння закордонних фірм [5, 131], насамперед у він-
ницькому філіалі фірми Раббетге та Гізеке [12, 50]. Крім
цього, посівний матеріал отримували шляхом вирощу-
вання маточних саджанців з насіння цукрового буряку тієї ж
фірми. Щорічно з-за кордону виписувалося 60 пуд. насі-
ння для продукування маточних саджанців, з яких потім отри-
мували 25 тис. пуд. насіння для засівання плантацій [7, 75].

У маєтностях графів Бобринських використову-
валося й власне насіння, яке отримували селекційним
шляхом [12, 47], і цим господарство відрізнялося від ба-
гатьох інших дворянських володінь. Досліди у цій сфері
проводилися головним хіміком Смілянського цукрового
заводу Н. Харкевичем ще у 1870 – 80-х рр. [5, 132]. Про
розмах селекційної справи у маєтностях графів Бобрин-
ських свідчить той факт, що у 1892 – 1902 рр. в них пра-
цювали 3 селекційні станції, причому вже сучасники
зазначали, що це “діло ставить Смілу у перший ряд
господарств Півдня” [13, 38]. Так, лише у Смілянському
маєтку графів Бобринських під висадками для селекції
насіння щорічно було зайнято 169 дес., а виробництво
насіння в середньому досягало 10,3 тис. пуд. [5, 132].

За успішну роботу в галузі селекції насіння цукрового
буряку господарство графів Бобринських мало близько
20-ти нагород, серед яких найголовніші – велика золота
медаль Імператорського вільного економічного товарист-
ва, срібна медаль Міністерства землеробства та держав-
ного майна, бронзова медаль Паризької виставки 1867 р.,
відзнака Всеросійської виставки 1913 р. у Києві [18, 6].

Отже, графами Бобринськими була налагоджена
досить ефективна система вирощування цукрового бу-
ряку. Застосування дієвих схем сівозмін та методів підго-
товки ґрунту, прискіпливий догляд за насадженнями,
постійне вдосконалення способів боротьби зі шкідника-
ми, селекційна робота високого наукового рівня дозво-
ляли досягати високих показників врожайності цукрових
буряків і, відповідно, забезпечувати ними цукрові за-
води. Досвід вирощування цієї культури у господарстві
Бобринських містив у собі не лише одностороннє отри-
мання прибутків графською родиною, але й загальне
вдосконалення цукрового буряківництва на Середньо-
му Подніпров’ї та підвищення добробуту селянських
господарств.
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В умовах сучасних кліматичних змін на планеті,
зменшення запасів води, процесу спустелювання, особ-
ливо в степовій зоні, надзвичайної уваги вимагає проб-
лема збереження та збільшення лісових насаджень, які
можуть призупинити негативні процеси, що набувають
загрозливих масштабів. Багаторічний досвід успішного
вирощування захисних лісових насаджень у малоліс-
ному південному районі є актуальним і сьогодні. Вико-
ристання досвіду українських науковців та дослідників у
цій справі допомагає розробити рекомендації щодо май-
бутнього використання та збільшення лісових комплексів.

Мета статті – показати багаторічний досвід спільної
діяльності окремих ентузіастів лісорозведення в Степово-
му Побужжі та земських установ зі створення лісових
насаджень у південному регіоні, звернути увагу на ок-
ремі аспекти лісівницької роботи в губернії та внесок
відомих особистостей у заліснення краю. Завдання –
сприяти усвідомленню необхідності об’єднання зусиль
громадськості з державними підприємствами зі збере-
ження та збільшення лісових насаджень, активізації
просвітницької діяльності з лісівницьких питань серед
населення краю.

Історію лісорозведення в південній Україні свого
часу досліджували науковці та лісники. Так, в історич-
ному нарисі з лісорозведення в Херсонській губернії

І. Полєтаєв розкрив становлення, основні проблеми та
недоліки степового лісорозведення, відстоював ідею роз-
ведення в регіоні білої акації [1]. Практичні прийоми
розведення акації, а також поради щодо висадження та
догляду інших порід дерев, придатних для степу, були
викладені В. Гомілевським [2]. Діяльність відомих вчених
з лісорозведення висвітлив М. Срединський, звернувши
увагу на внесок у цю справу відомих осіб Херсонської
губернії В. Скаржинського, Д. Остан-Сакена та ін. [3].

Серед дореволюційних авторів заслуговує на увагу
наукова спадщина Г. Висоцького. Він не раз бував у
Ю. Лемана, відомого місцевого лісника Рацинської дачі
(тепер Вознесенщина Миколаївської області). У працях
Г. Висоцького значна увага приділена вивченню ґрунто-
вих і кліматичних умов для штучного лісорозведення в
степу, співвідношенню головних та підгінних порід, ви-
робленню науково обґрунтованого деревно-чагарнико-
вого типу насаджень з перевагою дуба [4]. Сучасні вчені
також досліджують проблеми збереження та висадження
нових лісових масивів [5 – 7].

Економічний розвиток губерній Півдня України мав
свої особливості. Поряд із загальними процесами роз-
витку в регіоні, що були зумовлені реформами 1860-х рр.,
тут і надалі продовжувався розвиток, характерний коло-
нізованим територіям. На думку відомого статистика
М. Неручева, сільське господарство дуже змінилося,
набувши нових характеристик. Виробництво зернового
хліба стало головною галуззю сільського господарства,
що призвело до поступового перетворення країни на
майже суцільне орне поле, під яке почали все більше і
більше розорювати сінокоси, пасовиська [8, 19].

У процесі ґрунтовних досліджень херсонськими
земцями природних, кліматичних, економічних можли-
востей краю, увага була звернена на необхідність в ре-
гіоні лісорозведення, яке мало сприяти підвищенню при-
родної родючості ґрунтів, їх вологості та покращенню
клімату.

У Степовому Побужжі для поліпшення природних
умов і підвищення врожайності сільськогосподарських
культур незамінними є захисні лісові насадження. Зав-
дяки їм, окремі місцеві господарі краю ще на початку
ХІХ ст. намагалися поліпшити мікроклімат, зменшити
потужність вітру, сприяти затриманню снігу та поверх-
невих стоків води, запобігати ерозії, покращити водний
режим ґрунту та захищати його від розмивання.

Перші публікації з проблеми в регіоні з’явилися в
30-х рр. ХІХ ст. Серед них слід згадати статтю М. Ки-
р’якова [9], в якій цей землевласник розкрив досвід
лісорозведення у власних маєтках, за течією Південного
Бугу (зараз це населенні пункти Ковалівка, Кир’яківка,
Богданівка Миколаївської обл.). На той час насадження
лісів у південній частині вважалось фантазією. Однак
практична діяльність М. Кир’якова була настільки вда-
лою, що в 1836 р. він одержав за це срібну медаль Това-
риства сприяння лісового господарства.

Хоча першим серед землевласників Херсонської
губернії, який розумів значення лісів та займався їх
насадженням майже півстоліття, був В. Скаржинський.
Його досвід і неабиякі успіхи були визнані багатьма нау-
ковцями того часу, зокрема Д. Менделєєвим, В. Доку-
чаєвим та ін. Сучасники гідно оцінили прогресивну
діяльність В. Скаржинського, назвавши його піонером
та головою новоросійських лісоводів. Він був нагород-
жений великою золотою медаллю Вільного економіч-
ного товариства та обраний почесним членом товарист-
ва сільського господарства південної Росії, а після сме-
рті, в Одесі, з ініціативи Товариства, йому був поставле-
ний пам’ятник [10]. Зрештою, і сьогодні важливе значен-
ня мають залишені нащадкам в степу зелені оази Скар-
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жинського: Рацинська дача, Василева пасіка, Маріїн гай,
Лабіринт та наукові праці з цієї проблеми. Так, і окремі
висновки, зроблені ним за результатами десятилітньої
практичної діяльності, не втратили свого значення доте-
пер. На думку лісовода, більшість ґрунтів степу придатні
для лісорозведення. Глибока оранка є необхідною умо-
вою успішності справи лісорозведення. Важливе значен-
ня має правильний підбір порід дерев для висадження, з
наданням переваги тим породам, що ростуть швидко
[11]. Сконструйований лісоводом спеціальний плуг для
оранки ґрунтів під висадження дерев слугував не одне
десятиліття лісникам краю [12]. Сказані, більше як півтора
століття тому, слова свідчать, що В. Скаржинський був
справжнім громадянином свого краю: «Лесоразведе-
ние в нашем крае, по моему мнению, есть дело совести
и дело любви к общественной пользе, и того нельзя
назвать истиным гражданином степей юга России, кто
не заботится о водворении лесной растительности» [13,
783]. Про досвід В. Скаржинського не раз сповіщалося
на сторінках видань Імператорського Товариства
сільського господарства південної Росії [14] та інших
виданнях того часу [15].

З появою на місцях виборних органів самовряду-
вання – земств, лісорозведення в степу стало одним із
напрямів діяльності, яким вони почали опікуватися. На
засіданнях земських управ, під час зборів земських глас-
них, обговорювалися можливості та проблеми розведен-
ня лісу в губернії, вироблялися різні проекти оліснення.
Аналіз опублікованих у губернії земських матеріалів з
цього питання за період другої половини 1860 – 80-х рр.,
дозволяє зауважити, що цією проблемою переймалися
відомі земські діячі краю, науковці, службовці земських
повітових управ. Серед них помітними були такі діячі,
як барон М. Корф [16], губернський лісник І. Полєтаєв
[17], дослідник А. Краузе [18] та інші.

У Збірнику Херсонського земства є чимало матері-
алів, що свідчать про увагу земських управ різного рівня
до проблем лісорозведення в регіоні. В лісництвах гу-
бернії практикували різні методи розведення лісу, екс-
периментували з вибором найкращих порід дерев та
кущів, придатних для степу, обраховували витрати та
економічну доцільність такої справи, шукали шляхи її
здешевлення. Розповідаючи про Володимирське
лісництво Херсонського повіту, К. Тархов звернув увагу,
що протягом 1880-х рр. у лісництві більше уваги почали
приділяти таким породам дерев, як берест, в’яз, карагач,
дуб, ясень та різним сортам клену. З точки зору про-
гресивного розвитку сільського господарства, в лісництві
довели, що більш доцільним було розведення лісових
насаджень на підвищених відкритих місцях, на зразок
узлісь навколо полів, що сприяло зменшенню потужнос-
ті вітру, та випарюванню вологи з ґрунтів [19, 120 – 121].

Аналізуючи причини неврожаїв, від яких потерпала
Херсонська губернія в останній третині ХІХ ст., земські
агрономи, статистики, окремі землевласники розуміли,
що лісові насадження належать до могутніх засобів, що
впливають на розподіл опадів і на врожайність. На думку
відомого метеоролога краю Г. Близніна, ліс є надійним
засобом для боротьби з посухами, оскільки лісові ґрунти
набагато вологіші, а ліс сприяє більш рівномірному
розподіленню опадів [20, 34].

Отже, оліснення степу в великих розмірах мало
сприяти покращенню кліматичних умов і створенню
сприятливих умов для ведення сільського господарства.
Найбільш залісненими повітами губернії на початку
1890-х рр. були: Ананьївський – 3,5 %, Олександрійський
– 3,3 %, Тираспільський – 3,0 %. Аналіз врожайності
зернових по губернії за 1891 р. показав, що саме в Олек-
сандрійському та Ананьївському повітах збір зернових

був значно більшим, порівняно з південними повітами (Оде-
ським і Херсонським), де лісових насаджень було обмаль.

З 80-х рр. ХІХ ст. у губернії розпочався новий етап
оліснення. Його головною метою було створення спри-
ятливих умов для сільськогосподарських культур шля-
хом розведення лісу, висаджуючи дерева смугами. Се-
ред тих, хто першими почали втілювати цей задум, був
А. де Каррієр. Так, упродовж 1882 – 1896 рр. в його
маєтку були висаджені захисні смуги на площі 800 де-
сятин. Для цього землевласник вибрав найвищі та най-
більш відкриті землі свого маєтку, які особливо потребу-
вали захисту. Більшість лісосмуг мали напрям з півночі
на південь та захищали сільськогосподарські угіддя від
сухих та холодних північно-східних та східних вітрів. Лише
п’ята частина висаджених лісосмуг мала напрям зі сходу
на захід. Отже, утворювались клітки у вигляді квадрата,
зі стороною в 240 сажнів. Спочатку А. де Каррієр
насаджував лісосмуги в чотири ряди дерев, а згодом –
в 15 та 35. Відстань між узліссями не мала бути більшою,
ніж 100 сажнів. Ширина лісосмуг великого значення не
мала, важливо було, щоб вони не пропускали вітри як
вгорі, так і знизу. Тому зовнішні ряди лісосмуг про-
понували обсаджувати кущами, які щільно розростали-
ся. Наприкінці ХІХ ст. всі сільськогосподарські угіддя
землевласника були обсаджені лісосмугами. В резуль-
таті вивчення досвіду А. де Каррієра було визнано, що
підвищення врожайності озимої пшениці з десятини за
один – два роки відшкодовує витрати на висадження
однієї десятини лісу. Всі витрати господарства покрива-
лися дохідністю озимих посівів, а ярові давали чистий
прибуток.

Великим поштовхом щодо полезахисного лісона-
садження на початку 90-х рр. ХІХ ст. стала знаменита
«докучаєвська» експедиція, організована Лісним Де-
партаментом. Головним її завданням було розроблення
заходів щодо боротьби із засухами у степу. Найбільшою
ж катастрофою степового землеробства на цьому етапі
була засуха 1891 р.

Завдяки експедиції В. Докучаєва, було визнано недо-
оцінювання протягом тривалого часу природних особ-
ливостей степової зони, а також необхідності відновлен-
ня природи степу, що в свою чергу передбачало свідоме
створення степового ландшафту, який би забезпечував
збереження та відновлення найголовнішого багатства
степу – чорнозему. Науковцем була запропонована
обґрунтована модель організації сільськогосподарської
території степу, основою якої є прямокутне нарізання
полів та розташування лісосмуг за їх периметром [21].
Під час експедиції в різних кінцях імперії були висаджені
лісосмуги шириною 60 метрів, у тому числі на території
Херсонської губернії (в межах сучасної Миколаївської
області в Доманівському та Казанківському районах).
Більше того, думка видатного науковця, що напрям зем-
леробства повинен бути відновлювальним, а критерієм
господарської діяльності є тільки реальні результати
землеробів на місцях, актуальна й сьогодні.

Отже, врахування наукових досліджень минулого і
сьогодення щодо степового лісорозведення у Степо-
вому Побужжі може багато в чому прислужитися
сучасним лісоводам.
___________________
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Уже в початковий період розбудови земської
лікувальної медицини з’явилась потреба в доповненні
її санітарною справою. Провідниками цього прогре-
сивного напряму були передові земські діячі. Вже тоді
земська медицина позитивно відрізнялась від західно-
європейської. Якщо в Західній Європі лікувальна і
санітарна справи були різко розмежовані, а більшість
лікарів стояла осторонь профілактичних питань, то
земські лікарі профілактичну роботу боротьби як з
епідеміями, так і з неінфекційними захворюваннями
вважали основною у своїй професійно-громадській
діяльності [1, 14]. Відомий земський лікар Є. Осипов,
висловлюючи думку більшості своїх колег, писав: “Я
твердо убежден, что санитарные меры и рациональное
врачевание вместе составляют целое и должны на
практике идти в параллель, что только при этом условии
возможен прогресс в деле народного здравия” [2, 267].

Першими в Україні питання організації земської
медицини порушили Полтавські губернські збори, які
створили для цього спеціальну медичну комісію. В
опублікованих 1869 р. “Трудах постоянной медицинской
комиссии при Полтавской губернской земской управе”

і запропонованому цією комісією “Проекте устройства
земской медицины в Полтавской губернии”, розповсю-
джених і схвалених усім земським співтовариством
країни, головним об’єктом діяльності земської медици-
ни були визначені заразні хвороби. Відповідно до цього,
провідник Полтавського земства князь М. Долгоруков,
лікар за фахом, намагався скерувати губернську меди-
чну діяльність у лікувально-профілактичному напрям-
ку, але пріоритет створення санітарної організації на-
лежав Херсонському земству [3, 86].

До цього часу наукових праць, які б спеціально
розглядали діяльність земських санітарних організацій
українських губерній, немає. Ця діяльність вивчалась
винятково в контексті загальної медичної діяльності
земств або поверхово як окремий період діяльності
деяких визначних організаторів охорони здоров’я та
вчених. Метою цієї статті є з’ясування витоків і перед-
умов виникнення профілактичного напряму у складі
земської медицини, ролі земських лікарів у становленні
санітарної діяльності, особливостей утворення санітар-
ної організації, на прикладі Херсонської губернії, пере-
дової не тільки серед українських губерній, а й у Російсь-
кій імперії у медичному відношенні в земський період.

У Херсонській губернії земські діячі та лікарі уже
на ранньому етапі діяльності земської медичної органі-
зації дійшли висновку про необхідність доповнення
лікувальної допомоги санітарною частиною. Губерн-
ські земські збори 1871 р., заслухавши доповідь управи
про заходи з попередження епідемій і про влаштування
санітарної частини взагалі, доручили управі разом з лі-
карями опрацювати це питання, передати його для вис-
новків повітовим управам, а потім доповісти черговим
губернським зборам. Губернська управа звернулась
до Товариства Херсонських лікарів з проханням “об
указании мер по наилучшему устройству санитарно-
врачебной части в губернии” [4 ,10]. Херсонські, Єлиса-
ветградські, Одеські та Тираспольські повітові збори,
“соглашаясь с мнением общества Херсонских врачей,
что улучшение гигиенических условий жизни воз-
можно только при известной степени достатка средств
и умственного развития, пришли к тому заключению,
что всякие санитарные улучшения в среде сельского
населения совершатся только тогда, когда улучшатся
самые экономические условия края, когда школы наши
посодействуют некоторому просветлению населения,
когда в большинстве его родится сознание необходи-
мости образования, а с тем вместе и усилится нравствен-
ное влияние на него образованного класса, входящего
в состав местного населения” [4, 12]. Ананьївська
повітова земська управа, “рассматривая санитарный
вопрос совместно с земскими врачами своего уезда,
выразила категорическое мнение, одобренное и уезд-
ным собранием, о том, что организация сельской сани-
тарной части в настоящее время немыслима” [4, 13].
Олександрійські ж повітові збори на сесії 1872 р. визнали
“желательным учреждение должности врача-гигиени-
ста” і в 1873 р. внесли в кошторис для цього 1200 руб.
Також Ананьївське земство в 1873 р. визнало за необ-
хідне для санітарного вивчення “всестороннее медико-
статистическое и топографическое исследование губер-
нии”. У 1874 р. губернська управа вперше доповідала
губернським зборам про необхідність запропонувати
з’їзду лікарів і представників управ розглянути питання
встановлення посади санітарного лікаря.

 Таким чином, уже на початковому етапі діяльності
земської медицини у Херсонській губернії сформува-
лось “стремление к санитарной деятельности то в более,
то в менее определенной форме”. При цьому: “Нельзя
не придать значения тому обстоятельству, что стремле-
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ния эти появились до учреждения губернских съездов;
это указывает, что инициатива учреждения санитарной
организации исходила от уездов и что, следовательно,
эта идея не была, так сказать, подсказана извне, а выте-
кала из местных потребностей” [5, 1].

На губернських медичних з’їздах ці намагання
отримали більш виразну форму. Починаючи з I губерн-
ського з’їзду лікарів, що відбувся у 1874 р., не було жод-
ного з’їзду, на якому б не розглядалося питання санітар-
ної діяльності. Так, на I з’їзді “решено приступить к воп-
росу об улучшении собственно врачебной части в уез-
дах, не упуская из виду указанных земством необходи-
мых и возможных улучшений санитарных условий, сре-
ди которых живет народ”. У 1875 р. (II з’їзд): “…начало
организации санитарного надзора может быть положе-
но образованием при управах санитарных комиссий и
возложением на земских врачей некоторых санитарных
обязанностей”. А в 1876 р.: “…такие санитарные иссле-
дования и изучение должны лежать на обязанности
земских врачей, как непосредственно соприкасающихся
с теми сторонами народной жизни, которые составляют
предмет этих исследований”. У 1879 р.: “…не прекращая
развития клинической медицины, съезд находит необ-
ходимым обратить преимущественное внимание на
санитарное изучение губернии”. Тому з’їзд (VI) прийняв
пропозицію комісії стосовно необхідності мати у кож-
ному повіті одного санітарного лікаря, адже: “Санитар-
ная часть земской медицины составляет неотложную
необходимость и при дальнейшем отсутствии этой сто-
роны дела нельзя ожидать развития и правильного уст-
ройства существующей клинической медицины, ко-
торая так дорого обходится земству, далеко не достигая
целей ее устройства и содержания” [6, 791 – 794].

Враховуючи це рішення губернського з’їзду земсь-
ких лікарів і членів губернської управи, губернські збори
передали “на обсуждение уездных собраний следую-
щий доклад губернской управы по медицинской части:
1) Необходимо приступить к санитарному исследова-
нию губернии, которое должно быть возложено на
особо приглашенных, специально для этой цели, сани-
тарных врачей. 2) Число санитарных врачей должно быть
не менее шести для губернии, по одному на каждый
уезд. 3) Содержание санитарных врачей принять на счет
губернского земства, определив каждому санитарному
врачу 2000 рублей…” Розглядаючи це питання,
Херсонські повітові збори на черговій сесії 22 вересня
1880 р. прийняли таку доповідь повітової управи:
“Уездная управа пришла к следующему заключению:
принять заключающееся в п. 1 предложение губернской
управы уездная управа в принципе считает вполне
возможным, но осуществление этого предложения в
настоящее время является преждевременным, как за
недостатком средств у земства, так и за недостатком
потребного количества врачей санитаров-специалистов.
Точно так же преждевременны и сделанные в пп. 2 и 3
предложения губернской управы иметь на губернию 6
санитарных врачей с жалованьем по 2000 руб. каждому”
[7, 360]. Такі ж рішення були прийняті й іншими
повітовими земствами, тому санітарна організація в
губернії на цьому етапі не утворилась.

Проте, з’їзди лікарів продовжували розглядати
питання санітарної діяльності в губернії. З’їзд 1882 р.
постановив: “…ввиду невозможности обязать земских
врачей доставлять медико-топографические и этнографи-
ческие сведения, просить желающих из них доставлять
таковые в губернскую управу”, а з’їзд 1883 р.: “Единоглас-
но признана необходимость статистики движения населения”
і “Просить священников доставлять сведения по принятой
уже форме ежемесячно в уездную управу” [6, 794 – 795].

З наведеного випливає, що лікарями і представни-
ками земських управ досить тривалий час, з метою сані-
тарного вивчення губернії, розроблялись різні форми
звітності, збору даних і проведення досліджень. Ці функ-
ції покладалися на дільничних лікарів (за винагороду і
без неї, обов’язково і за бажанням), на санітарні комісії,
на управи, на “особого” лікаря і навіть на священиків,
але бажаного результату досягти не вдалось. Отже, пос-
тупово земству стали очевидними, з однієї сторони, не-
обхідність санітарного дослідження губернії, а з іншої –
неможливість його проведення наявними силами. Тому
губернські збори на черговій сесії у 1885 р., розглянувши
доповідь губернської управи про стан медичної справи
у губернії в 1884 р. і заходи для її покращання, постано-
вили: “...учредить с 1886 г. в каждом уезде на счет
губернского земства должности врачей-санитаров с
тем, чтобы на этих врачей, кроме обязанности собира-
ния медико-статистических и медико-топографических
сведений, была возложена забота по лечению сифилиса
и принятию мер к прекращению эпидемических
болезней…” [8, 16].

Виконуючи це рішення, губернська управа, за
рекомендацією засновника російської гігієнічної науки,
провідника санітарного напрямку у практичній медици-
ні Ф. Ерісмана, до якого вона звернулась, запросила на
посаду губернського санітарного лікаря його учня М. Ува-
рова (в майбутньому видатного земського лікаря-орга-
нізатора і вченого). Він прибув до місця служби 8 січня
1886 р. і одразу розпочав активну діяльність. У січні-
лютому 1886 р. відбулося засідання, вибраної губернсь-
кими зборами, комісії з питання організації санітарної
справи в губернії. Ця комісія складалася з постійної при
губернській управі медичної комісії та представників
повітових управ. У роботі комісії активну участь брав
М. Уваров. Комісія розробила проект інструкції для сані-
тарних лікарів і програму їх майбутньої роботи. Вона
також “признала необходимым немедленно пригласить
санитарных врачей в уезды и поручить им подгото-
вительные для введения санитарного устройства ра-
боты, состоящие в подробном и точном исследовании
организации земской медицины в уездах” [9, 157]. На
запрошення санітарних лікарів на службу, губернська
управа звернула особливу увагу “и обставила его так,
чтобы заручиться лицами, вполне способными оправ-
дать ее ожидания”. Для цього управа знову звернулась
до професора Ф. Ерісмана, який рекомендував трьох
своїх учнів, а інших трьох, за його ж порадою, управа
обрала з місцевих лікарів. Таким чином, першими
санітарними лікарями у повітах губернії стали: у Херсон-
ському – М. Часовников, Одеському – В. Бекаревич,
Тираспольському – П. Востриков, Ананьївському –
К. Товстицький, Єлисаветградському – П. Діатроптов.
У Олександрійський повіт згодом був запрошений М. Те-
зяков (найбільш визначний, серед багатьох відомих сані-
тарних лікарів Херсонської губернії, організатор охоро-
ни здоров’я і вчений). У період з березня по травень сані-
тарні лікарі з’їхались на службу і приступили до роботи.

Довершив роботу з організації санітарної справи Х
губернський з’їзд земських лікарів і членів управ, який
відбувся 22 – 29 серпня 1886 р. в Одесі. Головним на
з’їзді було питання санітарного устрою в губернії. Осно-
вну доповідь з цього питання зробив губернський сані-
тарний лікар М. Уваров, який виклав загальну схему по-
будови і діяльності земської санітарної організації. Про-
відною тезою доповіді було визначення санітарної меди-
цини як соціально-громадської: “…санитарные врачи ста-
вят общественный диагноз болезни. Объектом, ради кото-
рого производится исследование и к которому должны
быть приложены известные меры, служит общество” [10, 7].
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Для розробки головних питань з’їзд утворив де-
кілька комісій. Першу комісію (щодо сутності санітарної
справи) склали відомі одеські лікарі, до неї також входили
такі видатні вітчизняні вчені, як І. Мечников, Й. Мо-
чутковський і М. Гамалія, а також московський санітар-
ний лікар Н. Михайлов. Ця комісія погодилась з основ-
ними принципами, викладеними у доповіді М. Уварова,
і дійшла такого висновку: “Введение санитарного ус-
тройства в губернии, кроме существующей земско-ме-
дицинской организации, является единственно рацио-
нальной мерой к улучшению санитарного состояния
губернии. Ведение такого устройства не только своевре-
менно, но и безотлагательно необходимо” [11, 4]. Ко-
місія також визначила задачі та цілі санітарного устрою,
зміст діяльності санітарного персоналу. Інша комісія – з
питання організації медичної частини, під головуван-
ням М. Уварова, – встановила норми регулювання
відносин санітарних лікарів з іншими органами земсько-
медичної організації, зокрема: “Санитарный персонал
дополняет собою медицинскую организацию губернии;
потому направление деятельности всего врачебного
персонала в губернии должно быть одинаково” [11, 6].

З’їзд прийняв доповіді комісій з санітарних питань,
запропонував створити медичну раду, а медичну ко-
місію губернської управи перетворити на дорадчу комі-
сію, утворити такі комісії також у повітах. Провідна роль
у цих комісіях відводилась санітарним лікарям. Голов-
ною тезою рішення з’їзду було: “Санитарная деятель-
ность должна состоять в санитарном исследовании и
принятии санитарных мер” [6, 795 – 796].

Губернські земські збори, що згодом відбулися,
погодилися з рішеннями Х губернського з’їзду земських
лікарів і членів управ та постановили: “постановку гу-
бернскою управою санитарного дела в губернии при-
знать правильною...” [12, 107]. Початкова форма губерн-
ської санітарної організації складалась з постійної меди-
чної комісії при губернській управі, медичних комісій при
повітових управах (що почали утворюватись), губерн-
ського санітарного лікаря, 6-ти повітових санітарних лікарів
та земського санітарного лікаря для міста Одеси.

Таким чином, створена на протязі 1886 р. Херсонсь-
ка губернська земська санітарна організація стала пер-
шою в Україні та другою (після Московської) в Російсь-
кій імперії. В подальшому вона займала передові позиції
у земській охороні здоров’я та вписала славні сторінки
в історію вітчизняної медицини. Втім, це потребує окре-
мого дослідження.
___________________
1. Заблудовский П.Е., Жук А.П. Столетие общественной

медицины в России // Очерки истории русской
общественной медицины (К столетию земской
медицины). – М., 1965.

2. Осипов Е.А. Городские взгляды на земскую медицину //
Московская медицинская газета. – 1874. – № 9.

3. Каган С.С. К столетию земской медицины на Украине
// Очерки истории русской общественной медицины...

4. О санитарной и медицинской части в губернии (Доклад
Херсонской губернской земской управы губернскому
собранию, 24 октября 1872 года) // Сборник Херсонского
земства (Далі – СХЗ). – 1873. – № 1.

5. Ход развития, настоящее состояние и задачи санитар-
ной организации в Херсонской губернии. – Херсон, Б. г.

6. Свод постановлений Херсонских губернских земско-
медицинских съездов // Земская медицина Херсонской
губернии. – Херсон, 1888.

7. Систематический свод постановлений Херсонского уезд-
ного земского собрания за 1865-1891 гг. – Херсон, 1894.

8. Журналы Херсонского Губернского земского собрания
ХХІ очередной сессии 1885 года // СХЗ. – 1885. – № 4.

9. Общий отчет Херсонской Губернской земской управы за
1885/6 год // СХЗ. – 1886. – № 5.

10. Доклад Х-му съезду врачей и членов управ о санитарной
организации в губернии // СХЗ. – 1886. – № 4.

11. Постановления Х-го Губернского съезда врачей и членов
управ // СХЗ. – 1886. – № 5.

12. Отчет Херсонской Губернской земской управы по испол-
нению постановлений земского собрания ХХII очередной
сессии (12-25 октября 1886 г.) // СХЗ. – 1887. – № 5.

Î. Ñ. Ñèäîðîâè÷

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÑÏÎÆÈÂ×Î¯ ÊÎÎÏÅÐÀÖ²¯
Ë²ÂÎÁÅÐÅÆÍÎ¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

(1890-³ – 1905 ðð.)

Споживча кооперація на сьогодні є найбільш розви-
нутим сектором кооперативного руху в нашій країні,
який має свої давні традиції, але переживає важкий пе-
ріод трансформацій і оновлення. У цьому контексті до-
речним є звернення до витоків формування системи
споживчої кооперації у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
для глибшого дослідження проблеми. Серед робіт, у яких
увага приділяється особливостям розвитку кооперації
Лівобережжя слід відмітити перш за все монографії та
дисертації В. Половця, І. Фаренія, Г. Волошкевича [1 –
3] Проте, в цих та інших працях не аналізуються причини
відродження споживчої кооперації Лівобережної Украї-
ни на зазначеному хронологічному періоді. Пропоно-
вана розвідка покликана заповнити цю прогалину

Поступове відродження споживчої кооперації
починається у 1890-х рр. З’являються нові споживчі
товариства. За даними Н. Рейтлінгера, станом на 1897 р.
на Лівобережній Україні вже було 12 споживчих
товариств, які з’явились у 1890-х рр. і були переважно
міськими [4, 109 – 112]. Однак поява перших сільських
споживчих товариств характеризувала початок нової
епохи, адже споживчий кооператив проникав туди, де
на Лівобережжі був найбільш затребуваним і мав
сприятливе підґрунтя. Ця затребуваність виражалася ря-
дом причин, які визначали собою процес відродження
споживчої кооперації у 90-х рр. ХІХ ст. До кінця ХІХ ст.
товарно-грошові відносини на селі майже повністю ви-
тіснили натуральний обмін. Пожвавлюється економічна
ситуація. У 70 – 90-х рр. ХІХ ст. активно будуються
залізниці. Крамарі, які захопили торгівлю по селах,
підвищували ціни в деяких випадках удвічі, порівняно з
міськими. Цьому сприяли віддаленість і замкненість
більшості сіл, через недосконалість транспортної
системи, що зумовило труднощі у зв’язках із містами як
торговими центрами. Крамарі не тільки завищували ціни
в сільських крамницях, але в багатьох випадках еко-
номічно поневолювали селян. Для цього торгівці
використовували систему товарного кредиту [5, 147].

Зростанню цін сприяв також голод, дві хвилі якого
прокотились Російською імперією в 1891 і 1897 рр., а
також економічна криза, яка виразилась в спаді про-
мислового виробництва, і яка почалась восени 1899 р.
та сягнула найбільшого піку в 1901 – 1902 рр. Ціни на
жито в 1891 р. піднялися на 60,5%, в 1892 – на 48,5% [6,
9]. І це в той час, коли реальна заробітна платня сільсь-
когосподарських робітників мала тенденцію до знижен-
ня: у 1890 р. вона складала 44,5 коп., 1895 р. – 52,7 коп.,
1900 р. – 52,6 коп., 1905 р. – 49,1 коп. [7, 54]. Отже, дорож-
неча була додатковим стимулом до створення спожив-
чого кооперативу. Зокрема там, де з’являлась споживча
крамниця, ціни у крамарів знижувались. Так, у Нов-
город-Сіверську після відкриття у 1894 р. споживчого
товариства знизились ціни на ряд товарів широкого
вжитку в середньому на 24% [Підраховано за: 8, 201].

Проте, економічні причини зростання кількості
споживчих кооперативів у 1890-х рр. були не єдиними.
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Насамперед, відіграло свою роль спрощення процедури
заснування споживчих товариств за зразковим статутом,
який було офіційно затверджено урядом у 1897 р. До
цього часу статут необхідно було затверджувати в Петер-
бурзі, в міністерстві внутрішніх справ. Часто така проце-
дура затягувалась на рік, а то і більше.

Станом на 1897 р. (за даними «Постійної комісії»)
на Лівобережній Україні було 12 споживчих товариств.
У Чернігівській губернії – 6, Полтавській – 5, Харківській
– 1 [4, 109 – 112]. З цих 12 товариств були і перші сільські.
Перш за все це 2 споживчі товариства із Пирятинського
повіту на Полтавщині: Бирлівське та Капустинське, які
відкрились у 1895 р. [9, 5]. У наступні роки засновуються
товариства у Прилуцькому повіті: Прилуцьке, Харито-
нівське і Драбово-Михайлівське (1896), Березівське
(1897) Золотоноського повіту Полтавської губернії вже
за зразковим статутом. За іншими даними, перше сіль-
ське споживче товариство Лівобережної України виник-
ло на Харківщині у с. Липні Харківського повіту 1881 р.
В цілому ж кількість споживчих товариств у цій губернії
в період до 1905 р. є найменшою і залишалася такою
надалі. У 1900-х рр. в Харківській губернії засновуються
1 – 2 споживчих товариства на рік [9, 65]. Інша ситуація
була в Полтавській губернії, яка з 1900-х рр. і надалі
відрізняється найбільшою кількістю споживчих то-
вариств на Лівобережжі, а до 1906 р. Полтавщина була
першою серед усіх дев’яти українських губерній [10,
93]. Тут бурхливий розвиток починається у 1895 р., коли
після кризи 1870 – 80-х рр. з’являються перші споживчі
товариства. Це були, за даними В. Сапьолкіна, Пиря-
тинське і Прилуцьке товариства. А з 1897 по 1904 рр. в
Полтавській губернії щорічно створюється в середньо-
му по 10 товариств на рік. Із 142 споживчих товариств,
що нараховувались на Полтавщині в 1905 р., 114 – були
сільськими, решта 28 – міські, містечкові та чиновницькі
[9, 64]. В 1898 р. на Чернігівщині з’являється перше сі-
льське споживче товариство у с. Куликівка Чернігівсь-
кого повіту [11, 32]. В 1899 р. сільських товариств було
вже 8 і з кожним роком їх ставало все більше. Таким чи-
ном, із 523 споживчих товариств, які існували в Росій-
ській імперії станом на 1900 р., 7,7% – були товариства
Лівобережної України [Підраховано за: 12, 31].

Важливим фактором у розвитку кооперативного
руху завжди було ставлення до нього органів влади: про-
тидія органів влади кооперативним товариствам чи, нав-
паки, сприяння були дуже часто одним із визначальних
факторів розвитку кооперації і споживчої в тому числі.
Стосовно споживчої кооперації в Російській імперії і на
Лівобережній Україні зокрема, то слід зазначити, що
державна влада і органи місцевого самоврядування не
надто переймалися питаннями споживчої кооперації в
період до 1905 р. Набагато більше уваги і безпосередньої
допомоги в зазначений період приділялось кредитній
кооперації. Ще в 1871 р. при Московському товаристві
сільського господарства було створено так званий «Ко-
митет о ссудо-сберегательных и промышленных това-
риществах», основна мета якого – підтримка саме кре-
дитних кооперативів. У кінці того ж року в Санкт-Петер-
бурзі утворився відділ цього комітету. Його керівниками
були князь А. Васильчиков і земський гласний А. Яков-
лєв, які бачили причини майже всіх проблем селян у
занадто великому лихварському відсотку на кредит і
вважали, що створення кредитних і ощадно-позичкових
товариств вирішить багато таких проблем. У 1875 р.
Санкт-Петербурзький відділ випустив «Сборник мате-
риалов об артелях в России», третій випуск якого було
присвячено небагатьом споживчим товариствам, які
існували на той час в Росії [13]. Пізніше, в 1897 р. при
цьому Відділі була створена згадувана вище «Постійна

комісія у справах споживчих товариств». Однак набагато
відчутнішою на Лівобережжі була організаційна і фінан-
сова допомога земств та інших установ саме кредитним
товариствам. Так, станом на 1 січня 1883 р. початкові
позички від Чернігівського губернського земства отри-
мали 27 кооперативів на суму 34325 крб. зі сплатою 5%
річних терміном на 12 років. Полтавське губернське
земство надало такі позики 2 кредитним кооперативам
на 1 тис. крб. терміном на 10 років під 5% річних. Хар-
ківське повітове земство надало позику 1 кооперативу
в 100 крб. на необмежений термін. Активна допомога
земських установ кредитним товариствам Лівобережної
України починається ще в 70-х рр. ХІХ ст. і триває надалі,
а споживчі товариства, не отримуючи підтримки, змушені
були виживати самостійно. Земства починають звертати
увагу на споживчу кооперацію лише в період після 1905 р.,
але і ця підтримка в більшості випадків була не фінансовою,
а носила консультативно-дорадчий характер.

Отже, можна зазначити, що друга половина 70-х –
80-ті рр. ХІХ ст. були періодом кризи в розвитку спо-
живчої кооперації на Лівобережній Україні. Споживчі
товариства зникають майже повністю. Хоча в цей же
час, не дивлячись на певний спад, продовжують ство-
рюватись кредитні кооперативи [14, 39]. Причина цього
явища, як вважає А. Меркулов, полягала в тому, що по-
треба в дешевому кредиті для селян тоді була більш на-
гальною, ніж потреба в здешевленні споживчих товарів.
З іншого боку, ведення ощадно-позичкового товариства
є простішою справою, ніж організація торгового підпри-
ємства, яким є, по суті, споживче товариство [10, 46].
Подібні ж процеси відбувались також в усій Україні та в
Російській імперії в цілому. Нове піднесення споживчої
кооперації, яке розпочалось у 1890-х рр. і виявилось у
кількісному зростанні споживчих товариств, мало за
основу економічні чинники. Серед останніх слід назвати,
перш за все, пожвавлення торгово-грошових відносин
у регіоні і, як наслідок, зменшення натурального спожи-
вання, і зростання цін, що стимулювало населення до
створення і вступу в споживчі товариства. Крім того, у
цей період відбулась якісна зміна споживчих товариств.
Якщо у 1860 – 70-х рр. це були винятково міські това-
риства, то у 1890-х рр. все більше починає з’являтися
саме сільських споживчих товариств, які вже до 1905 р.
складають переважну частину споживчих товариств
Лівобережної України.

Отже, станом на 1905 р. в регіоні, за даними В. Са-
пьолкіна, існувало 182 споживчих товариства: в Пол-
тавській губернії – 110 кооперативів, в Чернігівській –
58 і Харківській – 14 товариств. Із цих 182 товариств
Лівобережної України – 126 були сільськими товарист-
вами, решта – міські, містечкові та залежні товариства.
Тобто 69,3% споживчих товариств Лівобережжя в 1905 р.
були сільськими. В цілому ж, темп приросту споживчої коо-
перації на Лівобережній Україні в період 1900 – 1905 рр.
склав 355%. Причому найбільший темп приросту від-
мічався в Полтавській губернії – 900 %, а найменший –
у Харківській – 27,2%. У Чернігівській губернії темп
приросту за цей період складав 222,2% [Підраховано на
основі: 12]. Таким чином, споживчі товариства на Ліво-
бережній Україні в період 1890-х – 1905 рр. стали законо-
мірним результатом економічного розвитку регіону.
___________________
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Ñ. Â. Ìàêàðåöü

Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÄÂÎÐßÍÑÜÊÎÃÎ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ
ÁÀÍÊÓ Â ÃÓÁÅÐÍ²ßÕ Ë²ÂÎÁÅÐÅÆÍÎ¯
ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÍÀ ÐÓÁÅÆ² Õ²Õ – ÕÕ ñò.

Із здобуттям Україною незалежності гостро постала
проблема формування національного ринку землі,
який, як показує історичний досвід, неможливий без
створення і належної діяльності державного земельного
(іпотечного) банку. У зв’язку з цим зростає інтерес
вітчизняних науковців до періоду кінця ХІХ – початку
ХХ ст., коли іпотечні банки переживали бурхливий
розвиток, адже дослідження і критичне врахування
власного історичного досвіду є вкрай важливим для
сучасного етапу здійснення ринкової трансформації
економічних відносин. Проблема розвитку банківської
системи Російської імперії означеного періоду, невід’єм-
ною частиною якої були губернії Лівобережної України,
не є новою для дослідників, але більшість наукових роз-
відок донедавна була присвячена насамперед діяльності
Селянського банку (О. Зак [1], Д. Батуринський [2],
В. Вдовін [3], А. Опря [4] та ін.). Наразі об’єктом уваги
науковців стали й інші фінансові установи, які відіграли
значну роль у процесі мобілізації земельної власності у
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (О. Краcнікова
[5], І. Новікова [6], В. Терещенко [7]). Однак на сьогодні
майже відсутні подібні дослідження регіонального ха-
рактеру, у зв’язку з чим, метою цієї статті є аналіз діяль-
ності Дворянського земельного банку в губерніях Ліво-
бережної України на рубежі ХІХ – ХХ ст.

Бурхливий розвиток товарно-грошових відносин
після скасування кріпосного права та інших реформ
60-х рр. XIX ст. суттєво збільшив потребу сільськогоспо-
дарських товаровиробників в обігових коштах. Після 1861 р.
деякі дворянські губернські збори періодично ставили
перед урядом питання про створення з допомогою каз-
ни власних банків. Неодноразово це питання порушу-
вало також чернігівське, харківське і полтавське дворянст-
во. Так, на одному із засідань, створеного поміщиками
1865 р. Полтавського сільськогосподарського товарист-
ва, було заслухано доповідь В. Василенка, в якій була
обґрунтована необхідність заснування земельних бан-
ків. „Саме сільське господарство, – стверджував він, –
набуває все більшого значення чисто комерційного

заходу. При цьому об’єкт підприємництва – земля,
поступово стає немовби ходячою ринковою вартістю –
товаром...; будучи приватною власністю, вона безперер-
вно переходить з одних рук в інші. Таким чином, позе-
мельний кредит є свого роду машиною, спеціально при-
значеною для концентрації і парцелювання землі” [8, 2].
Логічно було б припустити, що грошей потребували у
першу чергу селяни, яких після 1861 р. примусили плати-
ти викупні платежі і численні прямі й непрямі податки.
„Проте, якщо ми звернемося до помісного дворянства,
яке до цього часу зуміло утримати за собою величезний
масив землі, то, мабуть, його погоня за кожним зайвим
карбованцем навряд чи буде мати менше причин”, –
зазначалося у популярному на той час журналі „Оте-
чественные записки” [9, 117].

Протягом 60 – 70-х рр. XIX ст. дворянські збори
ряду губерній час від часу ставили питання про необхід-
ність заснування Дворянського державного земельного
банку. Врешті-решт, царський уряд у 1885 р. погодився на
його відкриття. Згідно зі статтею № 1 „Статуту державного
Дворянського земельного банку” метою діяльності цієї
кредитної установи було „забезпечення кредитом потом-
ствених дворян на термін від 11 до 67 років” [10, 508].

Проте, і після організації Дворянського банку скарги
поміщиків на свій фінансово-економічний стан не при-
пинялися. Так, на початку 1890-х р. полтавські дворянські
губернські збори направили царю листа, в якому була
викладена ціла програма фінансової допомоги поміс-
ному дворянству. Автори скарги намагалися обґрунту-
вати свої пропозиції фактом „небувалого падіння хліб-
них цін у 1887 і 1888 роках”, що, у поєднанні з рядом не-
врожайних років, „підірвало господарську силу земле-
володіння, поставивши сільськогосподарську проми-
словість у становище, яке загрожує загальним розорен-
ням” [11, 137]. У переліку пропозицій були: 1) зменшен-
ня платежів по кредиту Дворянського банку до 3%;
2) збільшення максимального розміру позики, що на-
давалася Дворянським банком, до 85% попередньої
оцінки землі; 3) зниження платежів потомственим дво-
рянам – членам колишнього товариства взаємного кре-
диту – до 4,5% річних; 4) збереження, передбаченої Ста-
тутом Дворянського банку, практики продажу маєтків
із публічних торгів із наданням можливості передачі їх в
опікунське управління до того часу, поки одержана по-
зика не буде повернута; 5) визнання наявного у маєтку
сільськогосподарського інвентарю і нерухомості таки-
ми, що не підлягають опису і продажу за борги. Після
розгляду Державною Радою клопотання полтавського
дворянства значна частина сформульованих у ньому
пропозицій 6 червня 1894 р. була затверджена царем,
набравши, таким чином, силу закону. Державна Рада
визнала такими, що з тих чи інших причин не підлягають
задоволенню, наступні пропозиції полтавців: 1) про ска-
сування передбачених законом підтверджень планів
маєтків, підготовлених губернською креслярською кон-
торою; 2) про розстрочку платежів; 3) про скасування
канцелярських зборів; 4) про зміну редакції заставної
підписки; 5) про встановлення 5% капіталізації за визна-
чення заставної вартості маєтку; 6) про надання права
відділенням банку давати згоду на перехід усього маєтку
від одного власника до іншого [11, 141].

Під впливом постійних скарг поміщиків на відсут-
ність обігових коштів царський уряд на початку XX ст.
зробив максимум можливого для задоволення фінансо-
вих потреб потомственого дворянства. Про це свідчать,
зокрема, найвигідніші, у порівнянні з іншими іпотечни-
ми установами, умови кредитування, запропоновані
Дворянським банком. Жоден інший банк Російської
імперії, навіть головний із них – Державний банк, який,
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окрім емісії, також мав право кредитувати сільськогоспо-
дарських товаровиробників, не надавав позики під такі
низькі відсотки (4,5%) і на такий тривалий термін (66,6 років).

Інтенсивна видача кредитів під заставу поміщицьких
маєтків, яку уряд практикував у період аграрної кризи
кінця XIX ст., і затримка із поверненням одержаних
дворянами позик мали своїм наслідком різке скоро-
чення обігових коштів. Таке становище змусило урядові
кола на початку XX ст. вдатися до припинення видачі
позик готівкою. „Видачу позик готівкою з державного
Дворянського і Селянського поземельних банків і сплату
останнім банком готівкою вартості куплених за свій ра-
хунок земель припинити”, – читаємо у відповідній пос-
танові Державної Ради від 21 березня 1906 р. Вносячи
необхідні корективи до Статуту Дворянського банку,
Державна Рада встановлювала новий порядок кредиту-
вання: не готівкою, а заставними листами. „Видача
позичок із банку відбувається за бажанням клієнта 4,5%
або 5% заставними листами відповідно до тієї вартості,
яка була у них вказана”, – говорилося у поправках до
Статуту цього банку. Зміни стосувалися не лише по-
рядку кредитування, але й термінів кредиту та відсотків
по тих чи інших заставних листах. Так, за умови одержа-
ння кредиту у формі 4,5% заставних листів, клієнт
повинен був вносити не 4,5% річних, як це було раніше,
а 5,0%. Що ж до 5% заставних листів, то максимальний
термін по них не міг перевищувати 61 рік і 8 місяців, а
річні платежі за цих умов складали 5,5%.

Різноманітні пільги помісному дворянству передба-
чалися не лише у формі відповідних змін до Статуту
Дворянського банку чи окремих рішень Державної
Ради, але й на рівні керівництва банку та його відділень,
які діяли в усіх губерніях Лівобережної України. Так,
наприклад, управляючий Дворянським земельним
банком дав позитивну відповідь на пропозицію Постійної
Ради об’єднаного дворянства від 30 квітня 1907 р. про
„необхідність відстрочки недоїмок із платежів у зв’язку
з неврожаями 1905 – 1906 рр.” [12, 2]. Згідно з розпоряд-
женням заступника міністра фінансів А. В. Кривошеїна
від 31 жовтня 1907 р., розстрочка боржникам була на-
дана (на розсуд керівництва місцевого відділення банку)
на термін від 6 до 12 півріч, тобто від трьох до шести
років [12, 8].

Звернемося тепер до масштабів кредитування Дво-
рянським банком поміщиків Лівобережжя. Загалом, ста-
ном на 1 січня 1910 р. вони одержали від Дворянського
банку кредитів на загальну суму 99 363,4 тис. крб.
(полтавські дворяни – 46,7% кредитів, харківські – 33,3%,
чернігівські – 20,0%). Це було на 49 107,5 тис. більше,
ніж одержали у Селянському банку представники
непривілейованих станів і на 50 352,8 тис. більше від тієї
суми, яку видали своїм клієнтам акціонерні земельні
банки. Порівнюючи обсяги кредитування дворян Лівобе-
режної України з іншими регіонами, констатуємо такий
факт: поміщики Полтавської, Харківської і Чернігівської
губерній одержали від Дворянського банку на 12% біль-
ше коштів, ніж ця ж категорія мешканців Катеринослав-
ської, Херсонської і Таврійської губерній, але на 3,75%
коштів менше, ніж поміщики Київської, Волинської і По-
дільської губерній. Загалом поміщики Лівобережної Ук-
раїни одержали 34,25% усіх коштів, виданих як кредити
під заставу землі на території 9 губерній України, які
входили у той час до складу Російської імперії.

У наступні роки кредитування поміщицького зем-
леволодіння Дворянським банком продовжувалося. На-
передодні Першої світової війни з 4 198,3 тис. дес. помі-
щицької землі у трьох губерніях Лівобережної України
у Дворянському банку було заставлено 2 257,6 тис. дес.,
що складало 53,76% усіх угідь. За свою землю поміщики

одержали кредит на суму 198 959,0 тис. крб., або 58,31%
її оцінки. Ще більше було заставлено землі у цій іпотечній
установі на Правобережжі (69,80%) та Півдні України
(70,12%). Відповідно і кредитів тут було одержано біль-
ше: на Правобережжі – 295 786,8 тис. крб. (67,26%) і на
Півдні – 347 847,2 тис. крб. (74,83%) [13, 12 – 16]. У роки
війни активність земельних банків із відомих причин
дещо знизилась, однак їхні прибутки залишалися висо-
кими [14, 16]. Лише Дворянський банк мав певні фінан-
сові проблеми, про що свідчать звіти цієї установи за
1906 – 1913 рр. Усього за 8 років банком було нараховано
чергових платежів на загальну суму 274 477 тис. крб., із
яких реально поступило 80 048 тис., або 29,2%; простро-
чених платежів у межах пільгового періоду за цей же
час було нараховано 281 513 тис. крб., але сплачено лише
41 838 тис. крб. (14,9%); прострочених платежів, які
клієнт повинен був сплатити після завершення пільго-
вого періоду: нараховано 202 579 тис. крб., а сплачено
140 978 тис. крб. (69,6%) [15, 25 – 26]. Отже, більшість
дворян не повертала позичені у банку кошти не лише у
встановлені законом терміни, але і в межах пільгового
терміну. Така поведінка клієнтів Дворянського банку
пояснюється їх безкарністю за порушення умов кредит-
ного договору. Лише в окремих випадках тогочасна вла-
да застосовувала такий, передбачений статутом банку,
метод впливу на боржників, як продаж маєтку з торгів.
Так, за 1906 – 1913 рр. із 28 тис. маєтків, що заборгували
відповідній іпотечній установі, в усій імперії було про-
дано тільки 400 [15, 26]. У нашому розпорядженні є дані
по Полтавській губернії, які дають певне уявлення про
ситуацію з боржниками Дворянського банку загалом
на території Лівобережної України. За 15 років (1886 –
1900) місцеве відділення Дворянського банку розглянуло
2 395 заяв полтавських дворян про позики, з яких 2 115
(88,3%) були задоволені. Заставою в цьому випадку були
1 100 863 дес. сільськогосподарських угідь, більшість
яких складала орна земля. Клієнти одержали на підтрим-
ку свого господарства 58 630 400 крб. Через фінансову
неспроможність боржників у 1891 –1900 рр. продано з
торгів лише 26 маєтків або 9 827 дес. землі. Таким чином,
питома вага проданої за борги дворянської землі склада-
ла на Полтавщині всього 0,89% від усієї заставленої [11, 136].

Проблема ж полягала в тому, що більшість поміщи-
ків не вміли чи не хотіли використовувати кредити з
максимальною економічною ефективністю, традиційно
сподіваючись на допомогу з боку царя-самодержця.
Однак, незважаючи на різноманітні пільги по кредитах
та сплаті поземельного податку, дворянство Лівобереж-
ної України, як і переважної частини інших регіонів
імперії, з року в рік втрачало свої маєтки. Так, наприклад,
з 1905 до 1914 рр. представники привілейованих станів
трьох губерній Лівобережжя продали 91 142 володіння
загальною площею 1 540 522 дес. землі. За цей час ними
було куплено 107 383 володінь площею 1 234 092 дес.
Як бачимо, в результаті процесу купівлі-продажу землі
вони купили на 16 241 володіння більше, ніж продали.
Хоча площа втраченої землі виявилася на 306 430 дес.
більшою, ніж купленої [16, 60 – 63].

Підбиваючи підсумки питання про роль Дворянсь-
кого банку та інших кредитних установ у фінансуванні
сільськогосподарської діяльності представників привіле-
йованих станів, відзначимо, що саме помісне дворянство
одержувало, по-перше, найбільші кошти для своєї госпо-
дарської діяльності і, по-друге, на таких умовах, яких не
мали представники інших станів. Той факт, що поміщики
не змогли скористатися своїми привілеями на ринку
виробництва і збуту сільськогосподарської продукції,
засвідчило безперспективність подальшого розвитку ве-
ликого поміщицького землеволодіння в умовах
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загострення конкурентної боротьби на світовому
аграрному ринку товарів і послуг.

У межах подальшого дослідження історії іпотечного
кредитування як на регіональному, так і на загально-
українському рівнях, доцільно, на наш погляд, з’ясувати
роль земських установ у діяльності місцевих відділень
Дворянського земельного банку, а також ефективність
використання поміщиками одержаних кредитів.
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У сучасній Україні однією з важливих проблем роз-
витку агропромислового комплексу є подолання кри-
зових явищ у галузі тваринництва. Його занепад свідчить
про дисбаланс сільськогосподарського виробництва,
зростання ролі експорту м’ясо-молочної продукції,
зменшення використання природних добрив тощо.
Кінець XIX – початок XX ст. має багато спільних рис з
сучасністю щодо розвитку сільського господарства, у
тому числі й у тваринницькій галузі. Виявлення причин
її відставання та можливих заходів щодо його подолання
обумовлюють актуальність вивчення цього періоду.

Увага вітчизняної історіографії була прикута перева-
жно до питань вирощування зернових. Лише незначна
кількість дослідників так чи інакше зверталася до вивчен-
ня проблем розвитку тваринництва. Серед радянських
вчених слід відзначити праці В. Теплицького [1], М. Ле-

щенка [2], Ф. Лося, О. Михайлюка [3]. Позбувшись ідео-
логічних пересторог, історіографія змогла неуперед-
жено поглянути на проблему, про що свідчить доробок
таких учених, як О. Реєнт [4], А. Михайлик [5], О. Пили-
пенко [6] та ін. Метою цієї статті є аналіз розвитку тва-
ринництва на Правобережній Україні в кінці XIX – на
початку XX ст.

Наприкінці XIX – на початку XX ст. у сільському
господарстві України тваринництво зазнало значних
структурних і кількісних змін. Спорудження залізниць і
зростання промислових центрів створювало умови для
поліпшення перевезень і розширення збуту товарного
зерна та цукру, сприяло розширенню посівів зернових
культур. Скорочення пасовищ в умовах екстенсивного
господарства перетворювало тваринництво на додат-
кову до рільництва сферу господарювання. Водночас
значно підвищилася орендна плата за толоки і сіножаті,
що також негативно вплинуло на розвиток тваринництва.

Пристосування польового господарства України за-
галом та Правобережжя зокрема до експорту хліба на
світовий ринок, особливо пшениці та ячменю, мало
негативний вплив на розвиток тваринництва. Наслідком
цього була недостатня увага до таких кормових культур,
як люцерна, конюшина, ріпак і частково кукурудза. Ви-
віз на зовнішні ринки у значних обсягах ячменю, макухи,
висівок та побічних продуктів переробки буряку на
цукор різко звужував кормову базу тваринництва. Це
стримувало відпрацювання механізму переробки зер-
нових продуктів на м’ясо, призводило до його дефіциту
на внутрішньому ринку [4, 196].

Загалом Російська імперія та її правобережні ук-
раїнські губернії зокрема значно поступалися за рівнем
розвитку тваринництва країнам Західної Європи, Аме-
рики та Австралії. На відміну від них, у Росії на початку
XX ст. стаціонарна форма відгодівлі худоби ще не набула
поширення. В Україні основне значення для відгодівлі
худоби мали природні пасовища. У той час, коли за
кордоном модерні бойні давали можливість обробляти
м’ясо забитих тварин у необхідних обсягах, облашто-
вувалися потужні холодильні камери для його транспор-
тування, в Україні промислова інфраструктура тварин-
ництва ледве започатковувалася. Усе це значно впливало
на собівартість продукції, ставлячи вітчизняну тварин-
ницьку галузь у невигідні умови на світовому ринку [4, 199].

В кінці XIX – на початку XX ст. на Правобережжі
продовжували розвиватися традиційні для регіону нап-
рями тваринництва: конярство, вівчарство, свинарство
та розведення великої рогатої худоби. За 1882 – 1913 рр.,
загальна чисельність поголів’я худоби у господарствах
Правобережжя зросла на 0,5 млн голів, зокрема пого-
лів’я коней зросло на 200 тис. голів, великої рогатої худоби
– на 680 тис., свиней – на 660 тис. Натомість поголів’я
овець зменшилося на понад 1 млн голів. Зростання
поголів’я худоби спостерігалося лише у Волинській гу-
бернії. На противагу Київській та Подільській губерніям,
у Волинській навіть спостерігалося збільшення кількості
овець [7, 194 – 195]. Це пояснюється тим, що Волинь, з-
поміж інших районів Правобережжя, мала кращі умови
для розвитку тваринництва.

Особливістю Правобережжя було те, що обсяги то-
варних оборотів робочої худоби були більші, ніж того
вимагали потреби відновлення його природного змен-
шення. Існувала практика продажу коней восени, після
закінчення сільськогосподарських робіт і купівлі на-
весні, до якої, як правило, зверталися найбідніші селяни.
Через це товарообіг робочої худоби значно зростав.
Край, завдяки інтенсивному розвитку ринкових відносин
на його території, був районом активного споживання
робочої худоби, тому весною тут коні навіть дещо де-
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шевшали. Потреби Правобережної України в тягловій
худобі великою мірою задовольняв Свято-Троїцький яр-
марок у місті Балта Подільської губернії, який спеціалі-
зувався саме на торгівлі кіньми і великою рогатою
худобою [5, 247].

Вівчарство, яке до 1880-х рр. було однією з найбільш
прибуткових галузей сільського господарства, на почат-
ку XX ст. прийшло до майже повного занепаду, не ви-
тримуючи конкуренції на зовнішньому ринку, у зв’язку
з розширенням експорту вовни з Австралії і падінням
на неї світових цін. На експорті вовни негативно позна-
чилась і аграрна криза, що охопила світове господар-
ство в кінці XIX ст. При цьому скорочувалося переважно
поголів’я тонкорунних овець у великих поміщицьких
господарствах. Поголів’я грубошерстих овець, що нале-
жало в основному селянським господарствам і мало
суто споживчий характер, скоротилося тільки у Поділь-
ській губернії. У Київській і Волинській губерніях воно
залишилося на тому ж рівні [1, 231].

Зростання поголів’я свиней на цьому етапі зумов-
лювалося їх великим значенням у забезпеченні м’яс-
ними продуктами населення міст і сіл імперії й попитом
на свинину на зовнішніх ринках. Серед 54 губерній євро-
пейської частини Росії за чисельністю свиней, яких збу-
вали на далеких ринках, Волинська губернія посідала
друге місце (80,4 тис. штук), четверте місце належало
Подільській губернії (31,9 тис. штук) [4, 201]. Поряд з
цим, розвиток свинарства на Правобережжі мав певні
особливості. На відміну від вівчарства, котре скорочува-
лося пропорційно кількості вільної землі і особливо па-
совищ, свинарство зростало в міру збільшення площ
під інтенсивними культурами і практично не залежало
від наявності запасу землі [5, 248]. Натомість розвиток
харчової промисловості значно розширював кормову
базу свинарства у вигляді відходів виробництва. На Пра-
вобережжі на одну тисячу населення налічувалося знач-
но більше свиней, ніж загалом у Російській імперії. При-
чиною, що гальмувала розвиток свинарства була зо-
крема нерозвиненість ветеринарної мережі й як нас-
лідок значна смертність тварин.

Слід підкреслити, що зростання поголів’я худоби є
досить оманливим, оскільки воно значно відставало від
зростання кількості населення. Це яскраво виявляється
за аналізу поголів’я худоби у селянських господарствах.
Наприклад, протягом 1880 – 1900 рр. у селянських
господарствах Правобережної України кількість коней
збільшилася на 115 тис. голів, великої рогатої худоби –
на 264 тис., дрібної – зменшилася на 264 тис. голів [1,
229]. Порівнюючи це з даними щодо загальної чисель-
ності худоби в регіоні, можна зробити наступні виснов-
ки. Приріст коней у селянських господарствах Правобе-
режжя протягом періоду, що досліджується, був біль-
шим за загальний у регіоні. Щодо великої рогатої худо-
би спостерігалася тенденція до відставання темпів її при-
росту у селянських господарствах від інших категорій
господарства.

За відомостями військово-кінних переписів 1888 і
1891 рр. на Правобережній Україні налічувалось понад
955 тис. селянських дворів, з яких понад 487 тис. (51%)
були безкінними. Цей показник був найвищим по Ук-
раїні. За питомою вагою безкінних господарств виді-
лялись Київська (62%) та Подільська губернії (51%). У
Волинській губернії такі господарства становили 35%
загальної кількості [2, 66]. Причому цей процес з кож-
ним роком посилювався. Вже 1894 р. частка безкінних
господарств у Київській губернії складала 66%,
Подільській – 57,1%, Волинській – 36,6%. У 1912 р. на
Правобережжі кількість безкінних дворів становила вже
54,5% [3, 65]. Таким чином, зростання загальної кількості

коней у селянських господарствах було дещо відносним,
з огляду на зростання кількості таких господарств та
незадовільне забезпечення їх тягловою силою.

Важливо зазначити, що збільшення кількості коней
у селянських господарствах було наслідком заміни кінь-
ми волів. При тому, що з початком війни багато коней
було мобілізовано, у Подільській губернії налічувалось
близько 414,8 тис. коней робочого віку, або 0,7 на двір,
та понад 54,4 тис. волів, або 0,09 на двір [8, 4 – 5]. 1912 р.
у Київській губернії нараховувалося 74,9 тис. волів та
418,8 тис. коней. На 100 господарств губернії припадало
13,9 голів волів і 77,7 коней [4, 200]. Не маючи можливості
утримувати волів через відсутність пасовищ і високу
орендну плату за користування ними, господарства
були змушені переходити до малоцінних порід коней.
Лише заможні селянські господарства могли мати кілька
пар волів, збільшуючи поряд з цим і поголів’я коней [1,
228]. Звідси й більше, порівняно з великою рогатою
худобою, збільшення коней.

Ще однією галуззю, що займала чільне місце у
торгівлі, було птахівництво. У 1910 р. з Російської імперії
було вивезено близько 1170 тис. пуд. живої та битої птиці.
Хоча за виробництвом продукції птахівництва Правобе-
режжя поступалося Лівобережній Україні. З 23 губерній,
які брали участь у зовнішній торгівлі птицею, Волинсь-
кій належало п’яте місце (135 тис. пуд.), Київській –
шосте (118 тис. пуд.), Подільській – чотирнадцяте (50
тис. пуд.). Також правобережні українські губернії
займали провідні місця в імперії у зовнішньому експорті
курячих яєць [6, 37 – 38].

Більшість худоби на Правобережній Україні кінця
XIX – початку XX ст. перебувала у власності селянських
господарств, що засвідчують дані Всеросійського сіль-
ськогосподарського перепису 1916 р. Згідно них, на-
приклад, у селянських господарствах Подільської губер-
нії було значно більше худоби, ніж у поміщицьких. Про-
те в одному поміщицькому господарстві у середньому
було у 28 разів більше коней, ніж у селянському, у 67
разів більше волів, у 14,3 разів більше корів, у 12 разів
більше свиней та у 8 разів більше овець [8, 4 – 5,7].

Звідси можна зробити висновок, що основними
виробниками продукції тваринництва на Правобережжі
в кінці XIX – на початку XX ст. були поміщицькі гос-
подарства. Характерним у цьому відношенні є опис се-
лянських господарств Межирічської волості Черкасько-
го повіту Київської губернії: «Корів тримають для мо-
лока, але використовують і у роботі, а тому молочних
продуктів отримують взагалі небагато... Молочні про-
дукти взагалі майже не продаються. Вівці тримаються,
по-перше, для м’яса – восени баранина складає головну
їжу у селян, по-друге, для шерсті... і по-третє, молока,
яке у селян вживається нарівні з коров’ячим» [9, 48].

Отже, в кінці XIX – на початку XX ст. тваринництво
на Правобережній Україні зазнало певних змін, зу-
мовлених загальною перебудовою сільськогосподарсь-
кої галузі економіки. Відносно незначний приріст
поголів’я худоби у регіоні свідчить про закріплення за
ним спеціалізації щодо вирощування високоприбутко-
вих зернових культур та цукрового буряку. В цих умовах
тваринництву неминуче відводилася роль другорядної
галузі, що часто була направлена на внутрішнє спо-
живання і не мала товарного характеру. Всередині са-
мого тваринництва спостерігалися зміни у структурі по-
голів’я худоби: занепадає вівчарство, зростає частка ве-
ликої рогатої худоби та свиней. Це також було виявом
ринкових трансформацій сільськогосподарського вироб-
ництва Правобережжя та впливу ринкової кон’юнктури.
___________________
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Волинська губернія протягом Першої світової
війни та періоду Української революції 1917 – 1920 рр.
була театром бойових дій та політичних баталій. Її
територією проходили фронти, відбувалися бої німець-
ких, австро-угорських, польських, російських, українсь-
ких, радянських військ у різних конфігураціях та союзах.
Місцеве населення, ставши заручником ситуації, брало
безпосередню участь у тодішніх військово-політичних
перипетіях, що вплинуло як на його соціально-економічне
становище, так і на рівень національної свідомості.

Документи вищезазначеного історичного відрізку
зберігаються в архівних установах нашої держави і, по
суті, виступають неупередженими джерелами при дос-
лідженні політичних, військових, соціально-економічних
хитросплетінь Першої світової війни та періоду україн-
ських національно-визвольних змагань 1917 – 1923 рр.

Для об’єктивного вивчення та аналізу суспільно-
політичних процесів будь-якої епохи в окремо взятому
регіоні, дослідженні певних аспектів його розвитку, усві-
домлення особливостей впливу загальнодержавних по-
дій на ситуацію в адміністративних одиницях країни,
важливим є дослідження фондів місцевих (обласних,
міських) архівів. Так, для всебічного вивчення життя
населення Волинської губернії у 1914 – 1923 рр. можна
звернутися до архівів Житомирської, Волинської,
Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей,
території яких повністю чи частково входили до складу
губернії в той історичний період. Зокрема, важливі
відомості містяться у фондах Державного архіву
Волинської області.

Анотований реєстр фондів періоду до 1939 р. у 2008 р.
упорядковано директором Державного архіву Волинсь-
кого області (ДАВО) В. Гикою [1]. У виданні міститься
коротенький перелік заголовків справ фондів від 1 до
527. Окрім того, В. Гика виступав з повідомленнями
щодо наявних у архіві документів з означеного періоду
під час обласних історико-краєзнавчих науково-прак-
тичних конференцій [2, 125 – 145; 3, 40 – 44; 4, 28 – 40].
Однак ці публікації не здатні задовольнити інтересу
дослідників періоду Першої світової війни та доби
Української революції через свою фрагментарність.

Автор ставить мету докладно висвітлити матеріали
тих фондів ДАВО, які можуть суттєво доповнити або
посилити висновки, отримані в результаті роботи з
фондами центральних і регіональних архівів України
стосовно військово-політичного та соціально-еконо-
мічного становища Волинської губернії у зазначений
період. Суттєве значення для цього мають документи
місцевих органів влади та самоврядування, переписка з
центральними органами влади, взаємозв’язки вертикалі
столиця – губернія – повіт – волость. Для вивчення
окремих аспектів політичного та господарського життя
губернії, зокрема її західних повітів – Луцького,
Ковельського та Володимир-Волинського; у нагоді мо-
жуть стати і фонди, які містять відомості про діяльність
місцевих організацій, товариств, клубів, закладів.

Фонд 3 «Луцька міська управа, м. Луцьк Луцького
повіту Волинської губернії, 1870 – 1919 р.» містить 1781
справу. Близько 400 справ відносяться до періоду 1914 –
1923 рр. Ці справи містять укази, циркуляри, постанови,
протоколи засідань Волинського губернського прав-
ління, циркуляри та обіжники Волинських повітових
комісарів, старост, постанови Луцької міської думи про
вибори до органів міського самоврядування, протоколи
засідань Луцької міської думи, Луцької міської управи,
протоколи перевірки діяльності органів Луцького само-
врядування, протоколи засідань ревізійної комісії
Луцької міської громадської ради, постанови і накази
Луцької повітової міської міліції.

Місцевими органами влади нерідко дублювалися
розпорядження вищестоящих органів влади та переда-
валися низовим структурам. Як правило, циркуляри та
обіжники стосувалися господарської, статистичної та
адміністративної сфер. Деколи вони мали політичне
забарвлення. Так, Волинський губернський комісар
направив у повітові органи влади обіжник, в якому
зазначалося, що «за часи гетьманства по місцевим уста-
новам Міністерства Внутрішніх Справ, при уряду-
ванню, часто нехтувалась державна українська мова,
або вживалась неможлива макаронічна мова, що скла-
лася з безграмотно переказаних за допомогою словників
російських слів та перекручуваних слів українських» [5, 190].

Відомості про умови проживання міського населен-
ня можна почерпнути зі справ, у яких містяться доку-
менти щодо відкриття в Луцьку чоловічої гімназії, еваку-
ації установ та окремих категорій громадян під час
Першої світової війни, діяльності церковних шкіл і ро-
боти православного Хрестовоздвиженського братства.
Промовистими є справи з проханнями жителів Луць-
кого повіту про відшкодування збитків, завданих воєн-
ними діями, статистичні відомості про чисельність і рід
занять населення м. Луцька, списки торгових і проми-
слових підприємств, навчальних закладів, синагог, моли-
товних і єврейських шкіл. З повідомлення начальника
Луцької повітової міліції довідуємося, що у вересні 1917 р.
кількість населення Луцька зросла більше, ніж удвічі
через наплив біженців з Галичини [6, 2], а з довідки
Луцької міської управи довідуємося, що в серпні 1915 р. з
Луцька були евакуйовані середні і нижчі школи міста,
які до квітня 1918 р. так і не повернулися назад [7, 17].

До періоду Першої світової війни відносяться справи
з відомостями щодо розташування частин російської
армії в м. Луцьку та повіті, мобілізації місцевого насе-
лення, виконання трудових повинностей жителями
Луцького повіту, накази по Луцькому гарнізону. Так, зі
справи 215 дізнаємося, що напередодні Першої світової
війни в Луцьку офіцери та солдати 43-го піхотного
Охотського полку, 44-го піхотного Камчатського полку
та 11-го гусарського Ізюмського полку мешкали у при-
ватних осіб: Шойхета, Баргмана, Фельденкрайза, Гуна,
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Власової, Тетельбойма, Пінчука, Кнехта, Деберта,
Клігера та інших [8, 544 – 548].

У фонді 3 містяться документи, в яких влада закликає
місцеве населення до спокою, допомоги російській армії
та сім’ям мобілізованих, роз’яснює ситуацію в регіоні.
У протоколі зборів міських голів і старост Волинської
губернії від 7 вересня 1914 р. зазначалося, що «в особ-
ливо несприятливих умовах знаходяться міста Волинсь-
кої губернії, які входять в район діючої армії (Дубно,
Ковель, Кременець і Володимир-Волинський), так як
залізничні станції в цих містах нерідко бувають зовсім
закриті для потреб приватного вантажообігу» [9, 59]. У
цій же справі містяться дані щодо кількості мобілізо-
ваних до російської армії на осінь 1914 р.: Ізяслав – 55
осіб, Ковель – 350, Кременець – 600, Луцьк – 316,
Новоград-Волинський – 430, Рівне – близько 600 осіб
запасних та ратників ополчення [9, 66 – 69].

У цьому фонді зібрані документи, які поступали до
повітових та міських органів влади від центральних
установ в добу Української революції: закони Українсь-
кої Центральної Ради, накази Головного комісаріату
Української Народної Республіки, циркуляри Генераль-
ного Секретаріату УНР про вибори єврейських гро-
мадських Рад та статут єврейських товариств, грамота
гетьмана П. Скоропадського, циркуляр Головної комісії
по справах виборів до Українських Установчих зборів,
інструкція Директорії УНР про вибори в Конгрес трудо-
вого народу України, листування з Міністерством юсти-
ції, Міністерством народної освіти, Міністерством праці.

Фонд 49 «Луцький окружний суд, м. Луцьк
Луцького повіту Волинської губернії, 1880 – 1919 рр.»
містить справи, які висвітлюють роботу кримінального,
цивільного та реєстраційного відділів Луцького окруж-
ного суду, журнали розгляду судових справ на публічних
судових засіданнях. У фонді зберігаються копії Закону
Ради Народних Міністрів УНР про амністію, постанови
Директорії УНР про полегшення становища карних
злочинців, обіжник Міністерства судових справ УНР про
арешти колишніх офіцерів російської армії.

Значну частину матеріалів фонду займають справи,
які містять відомості про різноманітні злочини та право-
порушення на території західних повітів Волинської
губернії. До найбільш поширених можемо віднести
справи про грабунки та розорення панських маєтків,
псування їх майна, захоплення млинів, землі, пасовищ,
порубку лісу, оранку чужої землі, крадіжку худоби як у
поміщиків, так і у волинського монастирського духо-
венства, крадіжку військового майна та амуніції, ухи-
лення від мобілізації місцевого чоловічого населення.
Характерними для того часу були повідомлення, як-от
телеграма з Острога: «Економія Ільковці Кременецького
повіту розгромлена селянами. Забрані інвентар і хліб.
Прошу розпорядження розслідувати, відібрати награбо-
ване» [10, 1]. Серед справ фонду зберігаються документи
про грабіжницькі дії солдат російської армії. З поси-
ленням більшовицької агітації в армії ці випадки почас-
тішали та набули масового і жорстокішого характеру.
Свідчення цьому – рапорт начальнику Ямпільської во-
лосної міліції Кременецького повіту про безчинства в
м. Ямпіль солдатів 2-го гусарського ескадрону [11, 2 – 27].

Фонд 202 «Луцька повітова оціночна комісія,
м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії, 1916 –
1918 рр.» містить 59 справ, більшість з яких вміщує пере-
писку про визначення розміру збитків, завданих меш-
канцям Луцького повіту під час військових дій. Аналіз
справ дає підстави стверджувати, що в серпні 1915 р. під
загрозою залишення території західних повітів Волинсь-
кої губернії російське командування зажадало від місце-
вого населення знищення посівів, майна та реманенту.

Окрім того, зафіксовано випадки, коли російське вій-
сько, відступаючи, знищувало селянське добро.

Інший напрям скарг до оціночної комісії полягав у
зверненнях громадян щодо відшкодування шкоди, зав-
даної будівлям та майну приватних осіб під час розквар-
тирування в них особового складу російської армії.
Особливістю роботи Луцької повітової оціночної комісії
є той факт, що її діяльність набула найбільшого наванта-
ження за доби Гетьманату П. Скоропадського, коли міс-
цеві жителі Волині повернулися до місць свого довоєн-
ного проживання.

Фонд 266 «Ковельський повітовий військовий
начальник, м. Ковель Ковельського повіту Волинської
губернії, 1874 – 1917 рр.» у 50 справах вмістив документи
з відомостями про стан зброї та боєприпасів Управління
Ковельського повітового військового начальника,
листування зі штабом Варшавського військового округу,
Ковельським повітовим по військових справах присутст-
вієм про проведення мобілізації, облік військовозобо-
в’язаних запасу, розподіл на розряди офіцерських чинів
запасу, набір та звільнення військовозобов’язаних, про
перевірку стану здоров’я. Фонд подає дані про залучен-
ня місцевого населення до трудових повинностей на
користь російської армії. Завідувач етапно-транс-
портною частиною ХІІ армії звітується про набір робо-
чих груп з числа місцевого чоловічого населення [12,
41], інформує про дезертирів та результати їх пошуку
[12, 317 – 321].

Фонд 347 «Володимир-Волинський з’їзд мирових
суддів Володимир-Волинського судово-мирового окру-
гу, м. Володимир-Волинський Володимир-Волинського
повіту Волинської губернії, 1869 – 1919 рр.» містить інфо-
рмацію про стан евакуації майна, членів Володимир-
Волинського з’їзду мирових суддів та членів їх сімей,
списки евакуйованих та списки осіб, які залишилися на
місті попереднього проживання, відомості про по-
жертви працівників Володимир-Волинського судово-
мирового округу на потреби війни. За поданими там
даними мирові судді, судові пристави, секретарі мирових
суддів, члени волосних судів зібрали в квітні 1915 р. суму
153 руб. 98 коп., в квітні – 135 руб. 70 коп. [13, 1 – 3].

У фонді 416 «Пульмівське волосне правління,
с. Пульмо Володимир-Волинського повіту Волинської
губернії, крайні дати не встановлені» більшість інфор-
мації стосується господарського життя волості, стано-
вища місцевого населення в перші роки війни. З-поміж
іншого, там наводяться приклади залучення селян до
військових повинностей, зокрема, про щоденну відправ-
ку фіксованої кількості парнокінних підвод у розпоряд-
ження місцевого військового начальника [14, 21].

Фонд 429 «Володимир-Волинська українська
окружна шкільна рада, м. Володимир-Волинський
Володимир-Волинського повіту Волинської губернії,
крайні дати не встановлені» містить дані про мережу
українських шкіл на Володимир-Волинщині під час
Першої світової війни, створеної за сприяння січових
стрільців, списки вчителів українських шкіл, місце
розташування цих шкіл, протоколи засідань української
шкільної окружної ради. На засіданні ради в грудні 1916 р.,
зокрема, було зазначено, що до Володимир-Волинської
української школи записалося 311 дітей, з яких постійно
ходить 215 [15, 5зв.].

Фонд 500 «Володимир-Волинський повітовий вій-
ськовий начальник, м. Володимир-Волинський Воло-
димир-Волинського повіту Волинської губернії, 1874 –
1917 рр.» знайомить із звітом комісії щодо перевірки
мобілізаційної готовності управління 17 квітня 1914 р.
та поясненнями повітового начальника до зауважень
комісії. До речі, комісія відзначила високий рівень
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підготовки повітового начальника до мобілізаційних
заходів [16, 16], що говорить про готовність західних
повітів Волинської губернії до оперативного проведення
мобілізаційних заходів із початком бойових дій. Початок
Першої світової війни це підтвердив.

Ще кілька фондів Державного архіву Волинської
області містять значно менші інформативні відомості.
Так, фонд 517 «Милецьке духовне училище, містечко
Маціов Ковельського повіту Волинської губернії, почат-
кова дата – 1833 р., кінцева дата не встановлена» містить
переписку правління цього духовного училища з різни-
ми державними установами щодо повернення їй майна,
втраченого через евакуацію 1915 р. до Житомира [17, 31].

Фонд 85 «Луцька повітова земська управа, м. Луцьк
Луцького повіту Волинської губернії, 1911 – 1919 рр.»
містить матеріали засідань Луцьких повітових земських
зборів, рапорти дільничних лікарів повіту, листування з
Волинською губернською земською управою. З даних
фонду дізнаємося, що більшість земських установ Луць-
кого повіту розпочала евакуацію з 15 серпня 1915 р.,
звільнивши попередньо своїх працівників [18, 110].

Таким чином, можемо констатувати, що фонди
ДАВО містять матеріали, які дозволяють підтвердити,
уточнити та аргументувати загальні висновки з проблем
Першої світової війни та доби Української революції.
Крім того, документи, які є у фондах архіву, дають
можливість вивчити специфіку протікання суспільно-
політичних процесів в регіоні під час подій загально-
державного значення.
___________________
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IV Универсал Украинской Народной Республики
(УНР) от 11 января 1918 г. провозгласил самостийность
Украины: полное отделение Украины от Российской
Республики в качестве «самостоятельной, ни от кого
независимой, свободной, суверенной державы». Это
событие было воспринято весьма неоднозначно
различными политическими деятелями.

Трудовая народно-социалистическая партия
(ТНСП, народные социалисты, энесы) всегда уделяла

большое внимание Украине. В марте-апреле 1918 г.
усилилась борьба большевиков с политическими пар-
тиями и легальные условия для деятельности последних,
в том числе и ТНСП, в Центральной России ликвиди-
руются. Украинские отделы ТНСП становятся наиболее
действенными в партии. Энесы в Украине оставались
верными идеалам своей партии и трепетно относились
к судьбоносным проблемам развития России и Украи-
ны. Некоторые видные деятели ТНСП проводили весьма
важную работу в Украине, пользовались значительным
авторитетом и были представлены в государственных и
общественных органах управления. Так, член ЦК ТНСП
и председатель её Киевского областного комитета Д. Оди-
нец был представителем партии в Украине, являясь
помощником генерального секретаря по националь-
ному вопросу в Украинской Центральной Раде (УЦР),
министром по всеукраинским делам при Раде. Когда к
власти пришел гетман, то Одинец оставил министерский
пост, следуя решению партии о том, что члены ТНСП
не имеют право принимать участие в правительстве
гетмана [1, 1]. После этого он был председателем выбор-
ного великорусского Совета. Член ЦК ТНСП А. Мар-
голин с апреля 1918 г. был членом Верховного суда УНР,
товарищем министра иностранных дел УНР [2, 572].
Член ЦК ТНСП А. Саликовский в феврале-сентябре 1917
г. был представителем Комитета украинских автоно-
мистов-федералистов и Украинской Рады в Москве, в
сентябре 1917 – мае 1918 гг. – губернским комиссаром
Киевщины [3, 11]. В. Мякотин был не только одним из
организаторов и руководителей ТНСП, но и крупней-
шей антибольшевистской организации «Союз Возрож-
дения», центральные органы которых в 1918 г. находи-
лись в Киеве. Поэтому исследование выше обозначен-
ной темы не только восстанавливает ранее не известные
страницы деятельности одной из общероссийских
партий – ТНСП, но и выявляет отношение видных ее
деятелей, являющихся одновременно и известными
деятелями Украины, к проблемам государственного
устройства России и Украины в этот период.

В историографии избранная тема ранее не рассмат-
ривалась, хотя косвенно мы касались некоторых ее
аспектов при исследовании ТНСП в ряде прежних работ
[4 – 5]. Источниковая база исследования представлена
неопубликованными архивными материалами и перио-
дической партийной печатью. Информационно цен-
ными являются источники партийного происхождения:
протоколы заседаний Харьковского губернского коми-
тета и общих собраний Харьковской группы за 1917 –
1918 гг.; агитационно-пропагандистская и листковая
литература ЦК и украинских отделов ТНСП. Некоторые
из перечисленных источников были опубликованы
нами в сборнике документов ТНСП [6].

13 января 1918 г. состоялось общее собрание
областного, городского комитетов и Киевского отдела
ТНСП, которое осудило IV Универсал УЦР. На собрании
с докладом выступил Д. Одинец. Собрание выразило
свое отрицательное отношение к провозглашению
самостийности и приняло резолюцию, осуждающую
IV Универсал. Резолюция была издана гектографи-
ческим способом и распространена среди членов
партии [7, 6].

Выступая против IV Универсала, энесы заявили, что
полное отделение Украины от России, при оставлении
открытым вопроса федеративной связи с Республиками
бывшей Российской империи, является проявлением
пагубного преувеличения собственных национальных
сил. Они обращали внимание на то, что национальный
сепаратизм обрекает государство на беспомощность.
Отмечалось, что Украина, являясь страной земледель-
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ческой, неизбежно станет объектом экономического
завоевания со стороны центральных держав с их импе-
риалистической политикой. Кроме того, указывалось,
что самостийность Украины является ударом по рос-
сийской демократии и по делу утверждения наро-
довластия в бывшей Российской империи, так как,
разрывая единый революционный фронт с российской
демократией, украинская демократия ослабляет и
российскую демократию, и себя. Обращалось внимание
на то, что, заявляя о необходимости «заключения мира
для Украины как можно скорее» и о «преодолении во
что бы то ни стало всяких препятствий на пути к его
достижению», IV Универсал идет тем самым по пути к
заключению сепаратного мира. В связи с этим ТНСП
подчеркивала, что «самостийность по своим объектив-
ным результатам служит делу империализма централь-
ных держав» [7, 6 – 8].

 При этом следует обратить внимание на то, что
такая позиция ТНСП учитывала определенные настрое-
ния в Украине, ведь даже Генеральный Секретариат
Избранной Рады не одобрил IV Универсал, заявив, что
«пока наша держава не сконструировалась, пока мы
ведем борьбу, еще не настал час для провозглашения
самостийности» [7, 8].

Выступая против самостийности Украины, ТНСП
позднее выразила протест против, свершившегося 29
апреля в Киеве, переворота, приведшего к установле-
нию власти гетмана и его правительства. ТНСП осудила
новую власть за то, что она, опираясь на иноземную
силу, решает вопрос о самостийности Украины и об
основах земельной реформы без Учредительного соб-
рания. При этом энесы выступили с требованием немед-
ленного созыва Учредительного собрания, вновь из-
бранного на основе четырехчленной формулы. Они ука-
зывали, что до решения Учредительного собрания ре-
формы политического и социального строя не должны
осуществляться органами, не имеющими на то полно-
мочий всего народа [3, 4]. ТНСП заявила, что она
является республиканской партией и не признает пере-
ворота, который ведет к самодержавию. Кроме того,
отмечалось, что «партия стоит на точке зрения необхо-
димости федеративного устройства России, в самостий-
ности Украины видит ее гибель и все силы приложит к
тому, чтобы добиться федеративной связи Украины с
остальной Россией» [3, 3].

Вместе с тем, ТНСП изобличала и политику боль-
шевиков, полагая, что большевики ведут и Россию, и
Украину к национальной катастрофе. Энесы пропаган-
дировали недопустимость заключения сепаратного
мира и доказывали возможность заключения мира лишь
без аннексий и контрибуций. В феврале 1918 г. ЦК ТНСП
выработал резолюцию в знак протеста против готовив-
шегося большевиками сепаратного мира с Германией.
ЦК характеризовал этот мир как «преступный и ги-
бельный для народов России», «расчленяющий Россию
на части и отдающий ее в экономическое и политическое
рабство Германии», «предательский по отношению к
нашим союзникам и всей мировой демократии» [7, 5].

Украинские отделы ТНСП поддержали решения ЦК
партии и, следуя его указаниям, не только распростра-
нили указанную резолюцию, но и выпустили свои лис-
товки и прокламации с протестом против сепаратного
мира. Они призывали граждан противодействовать
заключению мира, «сплотиться в борьбе за свободу
отечества, как против чужеземных поработителей, так
и против захватчиков, угнетающих его изнутри» [7, 10; 8].

Выработанная общая платформа партии была
обобщена в специальном документе «Наказ делегатам
на Всеукраинскую конференцию Трудовой народно-

социалистической партии», которая состоялась в Киеве
5 – 8 июня [1, 1 – 2]. В «Наказе» говорилось, что партия
должна самым решительным образом добиваться феде-
рации с Россией, полное отделение Украины от России
будет гибельно для обеих стран. «Наказ» был отпечатан,
размножен и разослан в губернские комитеты ТНСП
для обсуждения. Были проведены собрания групп и
заседания губернских комитетов, которые не только
избрали делегатов на съезд, но и обсудили платформу
партии по основным вопросам повестки съезда [3, 9 –
10]. Сравнительный анализ положений «Наказа деле-
гатам» и решений местных групп показывает, что они
однозначно определяли основные позиции партии. Это
свидетельствует о единомыслии народных социалистов
по принципиальным вопросам.

Однако незадолго до конференции, в конце мая –
начале июня, три члена партии, в том числе член ЦК
ТНСП А. Марголин, выступили за самостийность Ук-
раины, за вхождение членов партии в министерство и
за германскую ориентацию. В большинстве своем эне-
сы придерживались иной позиции. Однако авторитет
людей, составивших оппозицию, в партии был высок.
Поэтому народные социалисты пытались преодолеть
оппозиционные настроения в своей среде до форума
партии, чтобы последний смог выработать единые
решения [3, 11]. Тем не менее, партийные споры затя-
нулись. Кроме того, Всеукраинская конференция ТНСП
была созвана наспех и энесы вышли на неё не преодолев
внутрипартийную дискуссию.

С докладом о положении и организации партии, в
связи с текущим моментом, выступил член ЦК и Предсе-
датель Всеукраинского комитета ТНСП Д. Одинец. Он
отметил, что в Украине происходит полная неразбериха,
которая усилилась из-за переворота. Министерство
состоит из общерусских деятелей, но они, тем не менее,
стоят за самостийность и украинизацию. Кроме того,
они придерживаются германской ориентации. В то же
время немцы признают только немецкий и русский
языки, а с украинским языком не считаются. Германцы
вмешиваются во все стороны внутренней жизни.
Одинец выступил за союзническую ориентацию, счи-
тая, что в настоящее время «мирная конференция –
бессмыслица». Единственное спасение Украины и
России Д. Одинец видел в «федеративном соединении».
Поэтому он предложил энесам остаться «всерос-
сийскими федералистами».

В прениях по докладу выступили Марголин и Спико.
Первый отстаивал прежнюю позицию, указав на то, что
самостоятельность Украины – уже совершившийся
факт. Он высказался за германскую ориентацию и за
разрыв связей с ЦК партии. Спико выступил с пред-
ложением организации блока с социалистами-федера-
листами. Это противоречило общепартийной позиции.
Доклад Одинца был одобрен большинством голосов
(12 против 1). В связи с расхождением своих позиций с
общепартийной, Марголин и Спико заявили о своем
выходе из ТНСП. На этом дискуссия энесов о само-
стийности Украины закончилась.

Отметив отсутствие связей с ЦК, делегаты конфе-
ренции признали за решениями конференции обяза-
тельный характер для всех групп, находящихся на тер-
ритории Украины. Конференция высказалась за связь с
ЦК ТНСП. Было решено, что связь между отделами пар-
тии, отторгнутыми от России, и ЦК ТНСП должна осу-
ществляться путем посещения отдельных мест людьми
из центра [3, 8 – 13; 9; 10]. Народные социалисты про-
водили в жизнь решения конференции и последо-
вательно выступали против самостийности Украины.

Таким образом, деятели ТНСП отстаивали
национальную целостность России и считали, что
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только Всеукраинское Учредительное собрание право-
мочно решить вопросы государственного устройства.
Поэтому они выступали против провозглашенного IV
Универсалом принципа самостийности Украины. При
этом ТНСП смогла выработать общепартийную пози-
цию. Вместе с тем, определенные разногласия в партии
имели место. На их основе и возникла внутрипартийная
дискуссия о самостийности Украины, но она была
недолгой.
___________________
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ÙÎÄÎ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÑÅËßÍÑÒÂÀ

Лютнева революція 1917 р. започаткувала реоргані-
зацію державного апарату на всіх рівнях – від центру до
села через губернські, повітові та волосні громадські ор-
ганізації. Формування нових органів влади в Україні від-
бувалося нерідко “апаратним шляхом” [1, 60] – надси-
лалися телеграми, з посад усувалися чиновники царської
влади, організовувалися громадські комітети, які стали
першими органами влади. Формування та діяльність
громадських комітетів як низових селянських організацій
становить значний науковий інтерес під час дослідженні
проблем революції та громадянської війни, зокрема
селянського руху 1917 р. та концепції “аграрної революції”.

Радянська історична наука тривалий час не приді-
ляла достатньої уваги вивченню громадських комітетів.
Наприкінці 1920 – на початку 30-х рр. у статтях україн-
ських дослідників селянського руху в 1917 р. зустрі-
чаються окремі сюжети про громадські комітети. Е. Ко-
гон проаналізував настрої селян Катеринославщини та
подав інформацію періодичних видань щодо створення
громадських комітетів в губернії [2, 60 – 61]. В. Лобахін
досліджував адміністративні зміни пореволюційного
періоду та дав оцінку діяльності громадських комітетів
на Харківщині [1, 56,59,60,62]. Соціальний склад деяких
волосних комітетів Київщини проаналізував А. Іргізов
[3, 10]. У подальшому радянські вчені вивчали діяльність
рад робітничих, солдатських та селянських депутатів,
деякою мірою продовольчих та земельних комітетів, а
громадські комітети вважалися буржуазними органами
влади і їх діяльність піддавалася критиці [див. напр.: 4,
23]. Епізодичні згадки про діяльність громадських
комітетів зустрічаються у монографії П. Решодька, при-
свяченій дослідженню селянського руху на Харківщині
[5, 42,45 – 47]. Функціями громадських організацій у

більшості згаданих нами праць вважається представ-
ництво інтересів буржуазних прошарків українського
суспільства.

Сучасний стан вітчизняної історіографії Української
революції вимагає переосмислення функцій громадсь-
ких комітетів в організації селянства, вивчення їх діяль-
ності в українському селі у 1917 р. Об’єктом дослідження
виступає Українська революція 1917 – 1921 рр., пред-
метом – селянські організації 1917 р. Метою досліджен-
ня є з’ясування процесу формування громадських
комітетів, їх функцій та соціального складу.

Після Лютневої революції 1917 р. найавторитетні-
шим революційним органом влади у Києві стала Рада
об’єднаних громадських організацій. Її виконавчий
комітет, сформований 4 березня 1917 р., очолював відо-
мий лікар та громадський діяч М. Страдомський. Гро-
мадські комітети стали виникати в губерніях, повітах та
волостях. В залежності від губернії, вони могли мати ін-
шу назву (наприклад, комітет громадської безпеки) та
власні інструктивні основи їх формування. Тимчасовий
уряд, намагаючись знайти опору в діяльності громадсь-
ких комітетів, циркуляром від 15 березня 1917 р. нама-
гався уніфікувати структуру губернських та повітових
комітетів [6, 70].

Для ознайомлення з діяльністю громадських орга-
нізацій та поширення інформації на місцях про свою
роботу Тимчасовий уряд делегував своїх представників
до губерній. А. Єфимович на засіданні Полтавського
губернського громадського комітету 10 квітня 1917 р.
визначив три завдання, які постали перед громадськими
комітетами: політичні, адміністративні та господарські.
Політичні функції громадських організацій полягали в
ознайомленні населення з поточними подіями та респу-
бліканською формою устрою (з цією метою у Петро-
граді відкривалися курси для агітаторів), адміністративні
функції – забезпечення армії продовольством [7, 4].
Більш детально функції громадських комітетів були
викладені у положеннях та інструкціях про губернські,
повітові, волосні та сільські комітети.

Положення про Полтавський губернський громад-
ський комітет було затверджено на пленарному засіданні
цього комітету 2 – 3 травня 1917 р. [7, 15]. Полтавський
губернський громадський комітет проголошувався
органом адміністративного управління губернією від
імені Тимчасового уряду. До завдань його діяльності
належали: “справи з відання тимчасових органів місце-
вого управління та інструктування їх з питань загально-
губернського значення; справи з охорони громадського
спокою і безпеки; питання ознайомлення населення з
поточними подіями суспільного та державного життя;
питання сприяння постачанню армії та організації
тилу”. Відповідно створювалися чотири комісії: інфор-
маційна, з охорони громадського спокою та безпеки,
продовольча, з постачання армії [8, 20,20зв.].

До повноважень сільських громадських комітетів
(на прикладі Бежівської волості Лебединського повіту
Харківської губернії) належали всі господарські та адмі-
ністративні справи сільського правління (сільської упра-
ви та сільського старости). При цьому зберігалися сіль-
ські сходи для вирішення майнових та господарських
справ. Виконавчий орган сільських комітетів мав
виконувати їх рішення [9, 32].

У Херсонській губернії створювалися комітети
громадської безпеки. 13 березня 1917 р. Херсонське по-
вітове земське зібрання за участю представників во-
лостей, затвердило інструкцію комітетам громадської
безпеки. До компетенції сільських та волосних комітетів
належали охорона громадського спокою та порядку і
продовольча справа. Волосні і сільські комітети отри-
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мували право обирати кандидатів на посади волосних
начальників міліції та сільських міліціонерів, яких остаточно
затверджував (і звільняв) начальник повітової міліції [10, 1].

Сільські комітети визнавалися органами місцевого
самоуправління, їх дії поширювалися на адміністративні
та господарські питання. Зокрема, сільські комітети мали
спостерігати за виконанням розпоряджень Тимча-
сового уряду, роз’яснювати їх, не допускати спроб
контрреволюційного руху, сприяти організації сільської
міліції, спостерігати за її діяльністю, за своєчасним над-
ходженням фінансових зборів та податків, сприяти
проведенню просвітницької роботи серед населення.

Волосні комітети виступали вищими органами
самоврядування волості і, крім названих вище завдань,
мали стежити за санітарним станом волості, спостері-
гати за видачею продовольчого пайка сім’ям військово-
службовців, боротися з дезертирством, алкоголізмом
та грою в карти [10, 31]. На волосні комітети також покла-
далося завдання проведення політико-просвітницької та
роз’яснювальної роботи серед населення щодо нового
політичного устрою та підготовки до скликання Установ-
чих Зборів [10, 2]. Повітовий комітет безпеки перебував
при повітовому комісарові і мав вирішувати поставлені
ним питання [10, 1].

За оцінкою радянських вчених, громадські комітети
мали буржуазний характер і виникали “келійно” – в
середовищі міських дум, військово-промислових коміте-
тів, інших місцевих установ: “у невеликих населених
пунктах громадські комітети створювалися після відпові-
дних розпоряджень губернських і повітових властей” [4, 23].

Зокрема, у Грушівській волості Херсонської губер-
нії і повіту вибори волосного комітету громадської без-
пеки відбулися 10 березня 1917 р. на основі телеграф-
ного розпорядження повітового комісара від 8 березня
1917 р. У приміщенні волосного правління зібралися
волосний старшина, сільський староста, представники
від земства, землевласників, кооперативів, різночинців
[11, 1]. На своєму першому засіданні 10 березня
волосний комітет ухвалив делегувати до сільських
товариств Грушівської волості члена комітету Д. Боро-
дая для ознайомлення з подіями, які відбулися, та з
метою організації комітетів громадської безпеки [11, 2].
15 березня комітет ухвалив скликати 18 березня 1917 р.
сільський сход для висвітлення питань, пов’язаних зі змі-
ною влади та війною [11, 3зв.]. Наступними рішеннями
комітету стали ухвала про приведення населення Гру-
шівської волості до присяги на вірність Російській дер-
жаві (25 – 26 березня) та вибори сільських комітетів
(26 березня) [11, 4]. Загальні збори громадян с. Грушівки
Херсонського повіту 2 квітня обрали Грушівський
сільський комітет громадської безпеки у складі 18 членів
та 8 кандидатів [11, 5зв.]. Інколи вибори до волосних
комітетів відбувалися на сільських сходах, як це було,
наприклад у с. Бежівці Бежівської волості Лебединсь-
кого повіту Харківської губернії – за десятидвірною
системою [9, 3,6].

За положенням про організацію сільських громад-
ських комітетів, яке діяло на території Лебединського
повіту, кожне село могло обрати до сільського громадсь-
кого комітету 1 представника від 100 жителів на основі
прямого, рівного і таємного голосування [9, 32].

У Херсоні повітовий комітет безпеки створено згі-
дно постанови Херсонського повітового надзвичайного
зібрання, 12 – 15 квітня 1917 р. у складі представни-ів
усіх волостей, громадських організацій. Вирішенням поточ-
них справ зайнявся Малий комітет (з 15 травня 1917 р. –
повітовий виконавчий комітет) у складі 15 осіб [12, 21].

За інструкцією, комітетам громадської безпеки Хер-
сонського повіту від 13 березня 1917 р. сільські комітети

мали обирати всі дорослі мешканці села у тій кількості,
скільки забажають. Волосний комітет обирали, як пра-
вило, члени сільських комітетів (по одному делегату від
50 дворів). До волосного комітету включали також двох
представників від землевласників волості (за вибором
самих землевласників) [10, 1]. Таким чином, вибори до
громадських комітетів відбувалися за різними систе-
мами, що враховували особливості певних регіонів.

Соціальна база громадських комітетів була більш
широкою, ніж земств. Вибори нових органів влади
відбувалися, як правило, за принципом представництва
інтересів усіх груп населення, використовуючи існуючі
громадські, міські та земські установи та групи, об’єд-
нані за професійними інтересами [8, 20]. “Положення
про Полтавський губернський громадський комітет”
передбачало включення до його складу губернського
комісара Тимчасового уряду, представників від губерн-
ського земства, від повітових громадських комітетів,
Полтавського міського комітету, міської Думи, інших
міських громадських комітетів, службовців губернського
земства, Ради робітничих депутатів, Ради солдатських
депутатів, офіцерів Полтавського гарнізону, кредитних
та споживчих товариств тощо [8, 20].

Повний склад Полтавського губернського громад-
ського комітету, затверджений на засіданні 4 червня
1917 р., складав 222 особи (з них селяни становили
75 осіб), а проект скороченого складу передбачав 61 осо-
бу (селяни становили спершу 19, а потім – 25 осіб) [7,
18]. На засіданні наступної сесії 8 липня 1917 р. було
ухвалено збільшити представництво селян з 75 до 90 осіб
у повному складі губернського громадського комітету
і з 25 до 30 у скороченому [13, 7 – 9]. Таким чином, ко-
жен повіт отримував двох представників у скороченому
складі губернського комітету.

До Ново-Бузького волосного комітету громадської
безпеки на Херсонщині входили: мировий суддя, во-
лосний старшина і сільський староста, священик, дирек-
тор вчительської семінарії, земський лікар, завідувач
ремісничими класами, член правління кредитного това-
риства, голова ощадно-позичкового товариства, гро-
мадський рабин, голова правління сільськогосподар-
ського банку, судовий слідчий [10, 5]. Членами Гру-
шівського волосного комітету громадської безпеки ста-
ли представники земства, землевласників, кредитного
товариства, споживчого товариства та різночинців [11, 1].

На Київщині у деяких волосних комітетах пере-
важало заможне селянство. В Гостомельському волос-
ному комітеті 10 із 19 членів комітету належали до за-
можних верств села (до 1 десятини землі мала 1 особа,
від 2-3 дес. – 3, від 4 до 6 дес. – 5, від 8-12 дес. – 6, до 20
дес. – 3, 220 дес. – 1). До складу Велико-Дмитрівського
волосного комітету входили 14 “хліборобів” (майновий
стан невідомий), 3 вчителі, священик, 2 представника
кредитної кооперації, 5 – споживчої кооперації, 1 зем-
ський службовець. У комітеті с. Хотово з 22 осіб не-
селянами були: волосний писар, лісник, священик,
земський фельдшер, 2 вчителі, завідувач школи та члени
правління споживчого товариства; голова комітету –
земський фельдшер [3, 10].

Із заможних селян складалися губернський, повітові,
волосні громадські комітети на Харківщині. Наприклад,
в Отрадівській волості Зміївського повіту до волосного
комітету було обрано 34 особи, з них 29 представляли
інтереси хуторян (від 29 хуторів) і 5 осіб обрали від 2 сіл
(1000 осіб дорослого населення) [1, 56].

Нерідко до громадських комітетів входили колишні
волосні та сільські старости, поміщики, які делегували
своїх управителів, заможні селяни, священики, а також
сільська інтелігенція. Саме такий представницький склад
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багатьох громадських комітетів пояснює тезу радянських
науковців, що громадські комітети відображали інтереси
дрібної буржуазії [6, 70]. При створенні сільських
комітетів більшу ініціативу проявляли селяни. Пасивне
або навіть вороже ставлення громадських комітетів до
селянських проблем змусило селян у багатьох місцях
вже у березні – квітні 1917 р. здійснити перевибори
громадських комітетів.

Громадські комітети, процес формування яких
розтягнувся на кілька місяців після Лютневої революції
1917 р., представляли першу спробу здійснення адміні-
стративної влади від імені Тимчасового уряду і відтво-
рювали розклад політичних сил на регіональному рівні.
Перед громадськими комітетами постало завдання вирі-
шення найбільш важливих питань того часу, зокрема
адміністративного управління, підтримання порядку,
забезпечення країни продовольством, проведення
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення
тощо. Джерельна база діяльності громадських комітетів
збереглася фрагментарно і для детального вивчення їх
діяльності, відтворення ними реалізації вищезазначених
завдань потрібен подальший джерелознавчий пошук.
___________________
1. Лобахін В. Лютий по селах Харківщини // Літопис

революції. – 1930. – № 2.
2. Когон Э. Из истории аграрного движения 1917 г. на

Екатеринославщине // Борьба за Советы на
Екатеринославщине. – Д., 1927.

3. Іргізов А. Селянський рух 1917 року на Київщині // Літопис
революції. – 1931. – № 4.

4. Харитонов В.Л. Лютнева революція 1917 року на Україні
// Укр. істор. журн. – 1987. – № 2.

5. Решодько П.Ф. Селянський рух у Харківській губернії
(березень 1917 – січень 1918 р.). – Х., 1972.

6. Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. –
М., 1990.

7. Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України (далі – ЦДАВОВУ). – Ф. 996. – Оп.1. –
Спр. 24.

8. ЦДАВОВУ. – Ф. 996. – Оп. 1. – Спр. 23.
9. ЦДАВОВУ. – Ф. 1371. – Оп. 1. – Спр. 2.
10. ЦДАВОВУ. – Ф. 3199. – Оп. 1. – Спр. 1.
11. ЦДАВОВУ. – Ф. 3303. – Оп. 1. – Спр. 1.
12. ЦДАВОВУ. – Ф. 3199. – Оп. 1. – Спр. 2.
13. ЦДАВОВУ. – Ф.996. – Оп. 1. – Спр. 25.

Î. Ì. Ïîòàïîâ

ÐÎËÜ Ì²ÑÜÊÈÕ ÄÓÌ ÊÈ¯ÂÙÈÍÈ
Â ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÕ ÐÎÁ²Ò
ÇÀ ×ÀÑ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÈ

(êâ³òåíü – ãðóäåíü 1918 ð.)

У будь-якому суспільстві проблеми праці, зайня-
тості та безробіття завжди знаходились у прямій
залежності від економічних реформ, структурних пере-
будов народного господарства, змін політичного ладу.
У часи сучасної економічної кризи перед суспільством
постає проблема пошуку найоптимальнішої економіч-
ної моделі та найдосконаліших методів, за допомогою
яких вона втілюватиметься в життя. У нагоді тут може
стати аналіз вітчизняного історичного досвіду, зокрема
значення громадських робіт у подоланні безробіття та
роль міських дум (сучасних органів місцевого самовря-
дування) у цьому процесі в Українській Державі
гетьмана Павла Скоропадського.

Політика органів місцевого самоврядування у цій
сфері, їх роль у процесі подолання безробіття поки
вивчені недостатньо, хоча окремі напрацювання
існують. Так, О. Головко [1], розглядаючи діяльність

Харківського міського самоврядування протягом 1893
– 1917 рр. щодо розв’язання соціальних проблем насе-
лення, звернув увагу на його дії, спрямовані на подо-
лання безробіття. Робітниче питання дослідили Б. Андру-
сишин [2] та П. Гай-Нижник [3]. Останній, аналізуючи
програму громадських робіт, розроблену урядом
Української Держави дійшов висновку, що подібні заходи
були запроваджені згодом й у США за президентства
Рузвельта в часи «великої депресії» [4]. Слід відзначити
дисертацію О. Господаренко [5], яка проаналізувала участь
органів місцевого самоврядування у розв’язанні
проблеми безробіття, хоча головна увага приділена
біржам праці: їх організації, напрямам діяльності, якісним
характеристикам безробітних, зареєстрованих на них.

Ситуація 1918 р. щодо безробіття була досить
складною, окрім економічних, політичних, соціальних
протиріч, що переживає і наше суспільство сьогодні,
додавалася ще демобілізація фронту, розлад залізнич-
ного та шляхового транспорту, нарешті, громадянська
війна. Внаслідок цього Україна стала пунктом згуртуван-
ня не лише місцевих безробітних, але і прийшлого елементу.

За даними департаменту громадських робіт, на
червень 1918 р. загальна кількість безробітних доходила
до 180130 осіб. З цього числа на Київ припадало 15 тис.,
Одесу – 20 тис., Херсон – 25 тис., Катеринослав – 40
тис., Бердичів – 25 тис., Миколаїв – 24 тис., решта – менш
значні міста України [6, 3].

Яскраво ілюструють ситуацію з безробіттям в Україні
тогочасні місцеві газети: «Фабрики і заводи закриваються
у великій кількості. Урядові і приватні інституції зменшують
штати службовців. Викидаються на вулиці тисячі
безробітних з їх родинами. Вони терплять страшний голод
і навіть помирають від голоду» [7, 3].

Уряд Української Держави намагався реагувати на
існуючу проблему. Першим кроком стало створення
розгалуженої системи бірж праці, зокрема, на травень
1918 р. в Україні діяли вже 62 місцеві та три краєві біржі
праці – у Києві, Харкові та Одесі [8]. Звичайно, що
вирішити всі проблеми у сфері подолання безробіття
біржі не могли. Хоча, за твердженням тогочасного міні-
стра праці Ю. Вагнера, саме вони мали відігравати ве-
лику роль, оскільки були єдиним апаратом, що міг
впоратись із завданням реєстрації безробітних, без чого
неможливо розпочати громадські роботи [9, 4].

Ще одним кроком стало прийняття 5 серпня 1918 р.
Радою Міністрів постанови про організацію громадсь-
ких робіт і про асигнування 2 557 535 крб. на ці роботи.
Основною метою їх організації була підтримка безробіт-
них. Передбачалось надання позик, необхідних для
організації громадських робіт, органам місцевого само-
врядування на загальних підставах, які встановлювались
законом від 26 червня 1918 р. про відкриття кредиту в
80 000 000 крб. для земств і міст.

Постановою визначалась система контролю за
органами місцевого самоврядування з питання органі-
зації суспільних робіт. Зокрема Міністерство Внутрішніх
Справ мало контролювати кошти, надані на громадські
роботи, щоб ці суми місцевими установами витрача-
лись безпосередньо на ті роботи, на які відпущені. Також
Міністерство Праці мало простежити, щоб органи
місцевого самоврядування залучали до праці безробіт-
них за допомогою місцевих бірж праці.

Нарешті, постанова визначала перелік громадських
робіт, на які асигнувались кошти з Державної Скарбниці:
1) Київському міському самоврядуванню 150 000 крб.
на закріплення Андріївської гори; 2) Ніжинському
міському самоврядуванню 56 000 крб. на роботи по
будуванню мостів через р. Остер; 3) Міністерству
Шляхів 2 000 000 крб. на розробку кам’яних кар’єрів у
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селах Лозовики і Селище; 4) Міністерству Земельних
Справ по лісовому департаменту 51 535 крб. на
закріплення місцевості біля могили Т. Шевченка;
5) Волинському Губерніальному Земству на розробку
колод і пиляного лісу для відбудови зруйнованих
будинків – 300 000 крб. [10, 3].

Отже, безпосередньо для Київського міського
самоврядування передбачалось надання позики в сумі
150 000 крб. В місцевій газеті «Новости дня» ми знайшли
підстави, на яких дозволялась позика. Невідкладно після
підписання містом зобов’язань, йому надавалось
50 000 крб., у наступному, в трьохтижневий строк від
початку робіт, – інші 100 000 крб. [11, 3].

Як бачимо, урядова постанова прямо передбачала
участь органів місцевого самоврядування в процесі
організації суспільних робіт. Загалом підтримка уряду
цієї програми була зумовлена двома факторами: «оздо-
ровлення» міст (створення міських лазень, прибирання
вулиць, облаштування майстерень для безробітних) і,
звичайно, зменшення кількості безробітних. У свою
чергу, міські самоуправління були зацікавленні в
організації суспільних робіт, адже, крім вирішення
першочергового завдання – подолання безробіття, вони
також отримували нові джерела прибутків [12, 5].

Окрім розглянутої урядової програми, муніципалі-
тети самостійно складали плани і кошториси громадсь-
ких робіт. Зокрема, різними відділами Київської міської
управи (виконавчий орган міської думи) були запропо-
новані наступні кроки: 1) облаштування огороджуваль-
ної дамби проти повені в районах Подолу і Оболоні;
2) планування садиби Ровенських казарм; 3) заміна
керосино-калільного освітлення електричним; 4) каналі-
заційні роботи; 5) розширення водопровідної мережі;
6) будівництво вітки залізничної дороги Віта-Литовська;
7) укріплення ґрунтів у деяких місцях Шулявки; 8) бу-
дівництво нового газового заводу: 9) планування нових
кварталів і робітничих селищ; 10) будівництво житла для
робочих; 11) розширення гавані; 12) опрацювання
даних перепису населення, квартир і майна міста, який
був проведений у вересні 1917 р. [13, 46].

На вищезазначених роботах планувалось задіяти
понад 5 000 робочих, а загальні витрати складали близько
10 000 000 крб. Проте, головною перешкодою у реалі-
зації поставлених завдань була відсутність належного
фінансового забезпечення. Для вирішення цієї проб-
леми тогочасні муніципальні діячі залучали представни-
ків міської управи (безпосередніх виконавців), міської
фінансової комісії та спеціалізованої комісії з організації
суспільних робіт. Гласні, шукаючи виходи з фінансової
скрути та з метою економії часу, пропонували до вирі-
шення урядом питання щодо фінансування запланова-
них суспільних робіт (мощення вулиць, спорудження
каналізації), організовувати роботи, які, з одного боку,
давали б можливість здійснити підготовку запланованих
робіт, а з іншого – потребували невеликої кількості витрат
(наприклад, добування каміння). Проте, навіть такі
мінімальні затрати були обтяжливі для тогочасних ор-
ганів самоуправління.

Окрім перерахованих громадських робіт, які насам-
перед були розраховані для робочих будівельних спеціа-
льностей, приділялась увага і іншим видам громадських
робіт. Пропонувалось створювати громадські майстер-
ні, де мали отримати робочі місця безробітні жінки та
чоловіки, які за станом здоров’я не були придатні до
важкої фізичної праці [13, 47].

Яскраво ілюструють участь органів місцевого
самоврядування у цій справі заходи Бердичівської
міської думи. Це повітове місто Київської губернії було
одним з небагатьох, які зазначались у звіті департаменту

громадських робіт щодо рівня безробіття в Україні, про-
аналізованому нами. Для надання допомоги безробіт-
ним при правлінні місцевої біржі праці був створений
комітет з 10 осіб на паритетних засадах (5 представників
від профспілки, 5 від торгово-промислового союзу та
інших підприємств). Фінансування та визначення про-
грамних завдань цього комітету проводилось міською
думою м. Бердичева, якій він і був підзвітний.

Першочерговим завданням своєї діяльності у сфері
вирішення проблеми безробіття комітет визначив ство-
рення нових робочих місць. Так, для влаштування без-
робітних голкового цеху була створена швейна май-
стерня. При цьому комітет переслідував дві цілі: допо-
могти працевлаштуватися безробітним і зменшити вар-
тість готового одягу для найбідніших верств населен-
ня [14, 62]. Для організації роботи майстерні комітет
надав 15940 крб. на закупівлю обладнання, крім того
через міську управу було закуплено мануфактури на
25277 крб. У майстерні було організовано 35 робочих
місць. Заробітна плата встановлювалась відповідно до
категорій, вказаних союзом «Ігла», максимальний
розмір якої становив 2500 крб. Планувалось, що кошти
на заробітну плату будуть виділятись з надходжень від
продажу готової продукції. Ці надходження також мали
покривати витрати на утримання майстерні.

Слід зазначити, що продуктивність праці робітників
майстерні була низькою, що пояснювалось невідповід-
ністю відповідальних осіб (інструктора та закрійника)
займаній посаді. Комітет декілька разів намагався впли-
нути на ситуацію, але безрезультатно. Переконавшись
у збитковості підприємства «Комборбез» (Комітет бо-
ротьби з безробіттям), повідомив робітників, що існу-
вання майстерні на колишніх умовах неможливе. Пра-
цівники погодились з висновками комітету і на цьому в
існуванні майстерні можна було поставити крапку, але
робітники звернулися з проханням не ліквідовувати
майстерню, а передати їм у тимчасове користування
для продовження роботи на артільних засадах, «на свій
страх і ризик». Обговоривши пропозицію і уклавши
відповідний акт про передачу інвентарю, комітет
знайшов можливим передати майстерню в тимчасове
використання без орендної плати.

Підводячи підсумки піврічної роботи майстерні,
слід відмітити, що за цей час на її утримання було
витрачено 41277 крб., отримано прибутку 40125 крб.,
дефіцит склав 1152 крб. Крім цього, в майстерні зали-
шилося обладнання загальною вартістю 6000 крб., що
покривало вищезазначений дефіцит. Майстерні продов-
жували функціонувати і в них працювали 50 осіб. На
наш погляд, такі результати можуть здаватися досить
невтішними, але тоді їх було визнано «великою заслугою
міського самоуправління за допомоги «Комборбезу»
перед бердичівським робітничим класом» [14, 62].

Пояснити таку оцінку просто, достатньо проаналі-
зувати діяльність ще однієї суспільної майстерні –
ювелірної. Вона почала функціонувати також з надання
«Комборбезом» союзу ювелірів позики – 5000 крб. До
відкриття майстерні в союзі ювелірів нараховувалось
біля ста безробітних, які за планом могли знайти «роботу,
не рахуючись із скромною заробітною платою» [14, 61].
Майстерня була створена, але проіснувала лише один
місяць. Пояснити це можна кількома факторами: одно-
часно з відкриттям майстерні почалося пожвавлення в
ювелірній сфері і збільшився попит на робочі руки;
відсутність великого оборотного капіталу в майстерні;
порівняно низька заробітна плата.

Таким чином, результати діяльності майстерні
виявились невтішними: виготовлений за час її існування
товар був неякісним, тому його продавали нижче
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собівартості. З виданих на облаштування майстерні
5 000 крб., отримали назад 2 587 крб., наявне обладнання
оцінювалося трохи більше 1 000 крб., відтак, дефіцит
становив 1 400 крб.

Підсумовуючи діяльність міських органів самовря-
дування у сфері організації громадських робіт, слід від-
мітити, що функціонували вони за несприятливих умов:
велика кількість безробітних та незначна кількість коштів.
Уряд Української Держави розробив достатньо широку
програму щодо подолання безробіття. Першочерговим
її завданням було створення розгалуженої мережі бірж
праці, які мали провести облік безробітних, щоб у нас-
тупному органи місцевого самоврядування залучали
їх до праці за допомогою організації громадських робіт.
Проте, нетривале існування держави гетьмана П. Скоро-
падського, хронічна фінансова криза органів місцевого
самоврядування не дозволили втілити в життя запла-
новані положення.
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Відповідно до Положення “Про Осібний відділ
Штабу Гетьмана, компетенцію його посадових осіб і
підрозділів”, він мав відстежувати різні погляди та став-
лення до гетьмана, розробляти заходи боротьби уря-
дових установ з антидержавною діяльністю політичних
партій, організацій та окремих осіб, інформувати про
діяльність політичних партій та громадських рухів
України, які могли шкідливо вплинути на внутрішню
ситуацію в Українській Державі та її міжнародні
відносини. Відділ також був зобов’язаний виконувати
окремі доручення начальника Штабу гетьмана щодо
своєї діяльності [1, 44 – 45]. Таким чином, відділ

фактично виконував роль політичної розвідки та
контррозвідки й мав надзвичайні повноваження щодо
інших офіційних установ Української Держави.

Пропозицію щодо створення Осібного відділу при
Штабі гетьмана подав П. Скоропадському у перші дні
після перевороту державний секретар М. Ґіжицький.
Гетьман одразу обговорив цю справу з головою Ради
міністрів і, водночас, міністром внутрішніх справ
Ф. Лизогубом. П. Скоропадський власне був перекона-
ний у необхідності створення такої структури при
своєму Штабові, тому було вирішено, що “уся агентур-
на частина буде зосереджуватися у міністерстві внут-
рішніх справ, проте що при штабі Гетьмана буде вестись
особлива агентура у так званому “осібному відділі
штаба Гетьмана”, на обов’язки якого буде стежити за
усіма особами та партіями, що готують замахи на мене
[П. Скоропадського. – П. Г.-Н.] і, взагалі, що прагнуть до
перевороту” [1, 207].

Державна влада поставилася до організації та нала-
годження роботи Осібного відділу не зволікаючи, в тому
числі й щодо фінансового забезпечення. Вже наприкінці
червня 1918 р. на його потреби було виділено 184 тис.
крб., з яких на залучення таємної агентури було витраче-
но 50 тис., для заохочення роботи осібних службовців –
40 тис., на додаткову платню співробітникам за працю у
вечірні й нічні години – 30 тис., на непередбачені витрати
агентів і наглядачів – 10 тис., на винагороди службовцям
відділу – 24 тис., на покриття витрат у зв’язку з дорож-
нечею – 30 тис. [2, 7,4]. З 1 вересня до 1 грудня 1918 р. на
таємні видатки Відділу в розпорядження начальника
Штабу гетьмана було виділено 348 тис. 752 крб. [3, 23].

Інтенсивно формувався й штат відділу. Його началь-
ника призначав і ніс за це персональну відповідальність
особисто начальник Штабу гетьмана. В своїх правах очі-
льник цього відділу дорівнювався до командира армійсь-
кого корпусу і мав чин державного рангового [4, 100].
Усі працівники Осібного відділу (як військові, так і ци-
вільні) вважалися на дійсній військовій службі з відпо-
відними правами та належними пільгами. За посадові
ж злочини чи службові провини цивільні службовці
відділу підлягали відповідальності на загальних підставах
для визначених посадових осіб [1, 45 – 48].

Начальником Осібного відділу було призначено ко-
лишнього товариша прокурора окружного суду Д. Бу-
сло, в чесності якого гетьман не мав сумнівів [5, 207].
Він був випускником Імператорського училища право-
знавства і з 1895 р. працював у системі судового відом-
ства: з 1903 р. – товаришем прокурора окружного суду
м. Рига, а з 1906 р. – Петербургзького окружного суду.
У вересні 1911 р. він був прикріплений до комісії сена-
тора М. Трусевича, а протягом 1911 – 1917 рр. служив
товаришем (заступником) прокурора Одеської судової па-
лати, після чого (у 1918 р.) став начальником Осібного від-
ділу Штабу гетмана всієї України П. Скоропадського у зва-
нні державний ранговий. В грудні 1918 р. був убитий [6].

Осібний (Особливий) відділ розташовувався у київ-
ському готелі “Версаль”, приміщення якого були не
надто вишукані. Так, наприклад, кабінет начальника від-
ділу Д. Бусло являв собою велику залу, на пролежному
від вхідних дверей якої, стояв великий стіл, а сама кімната
погано освітлювалася лише однією керосиновою лам-
пою [7, 104]. В Осібному відділі також несли службу по-
мічник начальника відділу, особи для спеціальних до-
ручень, 7 штаб-офіцерів (ад’ютантів), 8 районних офі-
церів, а також службовці юридичного та інформацій-
ного відділень, канцелярії та екзекутор. Районні офіцери,
котрі призначалися до кожної з 8 губерній держави, мали
права командирів окремих батальйонів.

Урядовці юридичного відділення займалися
перевіркою оперативних матеріалів і після з’ясування
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обставин справи через начальника відділу всі листи пере-
давали на розслідування старшому прокурору Апеля-
ційного суду або прокурорам Військового чи Морсь-
кого судів [1, 45 – 48 зв.]. Інформаційне відділення комп-
лектувалося з його начальника, 4 штаб-офіцерів для
розробки і класифікації оперативних матеріалів, агентів
зовнішнього нагляду (за окремим штатом), спеціаль-
ного діловода і друкарки та мало дозвіл на роботу з таєм-
ними документами.

Зовнішнім наглядом керував призначений завіду-
ючий, якому підлягали агенти Києва та відряджені у
провінцію. Всі агенти поділялися на три розряди (за
розміром оплати): вищий (15 осіб за штатом), середній
(20 осіб) і молодший (15 осіб). Агентами могли стати
лише особи, які залишилися на надстроковій службі,
закінчили курси навчальних команд мирного часу і
отримали відповідні атестації [1, 46,47зв. – 49зв., 78 – 78зв.].
При цьому, агенти зовнішнього нагляду поновлювалися
у військовому званні надстроковця і зобов’язувалися осо-
бистою підпискою прослужити не менше року. Звільнити
їх могли лише у дисциплінарному порядку. Агенти та
“спостерігачі” Особливого відділу отримували окремі
кошти на “секретно-агентурні потреби” [10, 7 – 7зв.].

Існував також Загін осібного (особливого) призна-
чення, який установлювався з метою забезпечення
порядку в місцях перебування гетьмана. Він підпорядко-
вувався начальникові Штабу гетьмана і прирівнювався
до окремого батальйону [1, 39 – 41,55 – 59; 9]. 19 жовтня
1918 р. начальник Штабу гетьмана виступив перед Радою
міністрів з доповіддю про виділення “коштів на утриман-
ня членів загону”. Бюджетна комісія повідомила про
можливість асигнувати, а уряд ухвалив 55 тис. 771 крб.
[10, 21]. А. Денікін вважав, що організація контррозвідки
і “загони особливого призначення” в Україні доміну-
вали над “багнетами”, тобто над питанням створення
армії [11, 146]. Проте, таке твердження було значним
перебільшенням. Загалом на жовтень 1918 р. у розпо-
рядженні начальника особистого Штабу гетьмана по
факту, а не на папері був лише Осібний вільнонайманий
загін із 800 вояків для протидії окремим спробам біль-
шовиків підняти повстання поблизу Києва й ґрунтовно
споряджений кулеметами, бліндованими автомобілями
та іншими технічними засобами, а також 2 сотні
власного конвою гетьмана [12, 100 – 101,107].

Повноваження Осібного (Особливого) відділу були
практично необмеженими. Його службовці навіть
складали для гетьмана таємні офіційні довідки про
імовірних кандидатів на посади міністрів та їхніх това-
ришів (заступників) [7, 14]. Класні урядовці за наказом
начальника або його помічника мали право робити
арешти в порядку, визначеному розпорядженням Міні-
стерства внутрішніх справ від 30 травня 1918 р. Їм також
надавалися права військових цензорів. Усі державні і
цивільні установи, посадові особи, а також військові час-
тини і військовослужбовці зобов’язувалися надавати
допомогу і виконувати вимоги службовців особливого
відділу. Урядовці дипломатичних установ також мали
сприяти діяльності особливого відділу і беззаперечно
приймати пакети для відправки зі своїми кур’єрами, не
вдаючись до якихось роз’яснень.

Крім того, їм належало пересилати до особливого
відділу газетні статті, які висвітлювали “відношення уря-
дових, суспільних і парламентських кіл до Ясновельмож-
ного Пана Гетьмана всієї Української Держави і її Уря-
ду”. Банківські і кредитові установи на вимогу начальни-
ка осібного відділу повинні були надавати необхідні
йому довідки. Урядовці відділу мали право “відвідувати
всі місця замкнення в Україні і робити допити в’язнів, а
також викликати для допитів до себе всіх заарештованих,

за ким би такий не рахувався” [8, 48 – 49]. Справи і
витрати особливого відділу були державною таємни-
цею. Кошти на утримання Відділу відпускалися за кош-
торисом Штабу гетьмана з Державної скарбниці напе-
ред кожного місяця до 5 числа. Відділ мав свою гербову
печатку і печатку для пакетів. Для майна, яке відбирали
при обшуках і конфіскаціях, була спеціальна сургучна
печатка. Урядовці відділу, крім наглядових агентів, но-
сили формений одяг, встановлений для Штабу гетьмана.
Як і всі військовослужбовці Головної квартири, вони
носили мазепинки з гетьманськими кокардами у вигляді
тризуба і коротенькі кітелі, підперезані паском чи шов-
ковим поясом. Погони на кітелях були з плетінням і
зірками. Форма мала сіро-синій колір. На шароварах у
старшин був краповий кант [12].

Таким чином, можна зробити висновок, що Штаб
гетьмана відігравав одну з ключових ролей в державо-
творчій роботі за часів гетьманування П. Скоропадсь-
кого і являв свого роду службу безпеки, розвідки, контр-
розвідки та охорони голови держави водночас. Цілком
вірогідно, що через такі широкі (особливо силові)
повноваження Гетьманської квартири взагалі і Штабу
гетьмана зокрема, П. Скоропадський намагався створи-
ти власний уряд і силову структуру, які (в тіснішому
полі найближчих і довірених йому особисто осіб) надав
би гетьманові можливість діяти більш самостійно в
управлінні державою, уникаючи тотального контролю
окупаційної німецької влади. Втім, сили Штабу гетьмана
не могли замінити армії, а відтак, передбачаючи антигеть-
манський заколот, об’єктивно не могли протистояти
організованим військовим підрозділам опозиції, що під
проводом Директорії стали в авангарді протигетьмансь-
кого виступу, а тим паче хвилі збройного повстання
народних отаманських формувань, які восени 1918 р.
почали діяти скоординовано й під єдиним воєнно-
політичним кервівництвом, що засвідчили події жовтня
– грудня 1918 р. й, врешті-решт, призвели до повалення
Гетьманату П. Скоропадського.
___________________
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ÄÎÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÈ

Ï. ÑÊÎÐÎÏÀÄÑÜÊÎÃÎ
(êâ³òåíü – ãðóäåíü 1918 ð.)

Для України завжди традиційним було питання –
чому дорожчає цукор? Тільки протягом 2009 р. його
ціна зросла на 84% [1]. Чи не головною причиною доро-
жнечі цукру є спекуляція. Можливість заробити добрі
гроші на перепродажу солодкого продукту у нашій
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країні завжди була великою спокусою, зокрема і майже
100 років тому. У досліджуваний нами період – Гетьма-
нат П. Скоропадського – сформувався комплекс обста-
вин, що сприяв поширенню цього ганебного економіч-
ного явища, вносячи роздратування в кола незаможних
верств та підриваючи авторитет влади [2, 311].

Спеціальне дослідження щодо цукрової спекуляції
доби «Української Держави» українськими істориками
не здійснювалося. Проте, слід відзначити монографію
П. Гай-Нижника [3], в якій розкрито фінансову політику
гетьманських урядів, в тому числі і щодо цукру. Варті
уваги статті А. Антонишина [4] та В. Воловика [5], сто-
совно розвитку цукрової промисловості на Поділлі та
тогочасні ремінісценції відносно проблеми [6; 7].
Важливими є й інші матеріали подільської преси 1918 р.,
Центрального державного архіву вищих органів влади
та управління України, а також Державного архіву
Вінницької області.

У статті розглянуто основні фактори, які створювали
умови для цукрової спекуляції як у всеукраїнському
масштабі, так і на Поділлі, яке часто називають «цукро-
вим Донбасом», а саме: кількість продукту у державі,
характер його розподілу та законні і незаконні способи
постачання на продовольчий ринок, цінову політику
уряду, а також запобіжні й каральні заходи держави для
боротьби зі спекулянтами.

Напередодні І світової війни у Подільському регіоні
працювали 52 цукрових заводи, які щороку виробляли 24
млн. цукру, що складало 20% загальноімперського вироб-
ництва. Загалом в Україні вироблялося 80 млн. пудів цукру
[5, 57], що вчетверо перевищувало внутрішнє споживання
цього продукту (понад 20 млн. пудів на рік) [7, 1].

В умовах війни постала гостра необхідність перед
державою взяти під жорсткий контроль постачання цук-
ру населенню, для чого 20 січня 1916 р. в Києві було ств-
орено Центральне бюро з об’єднання закупівлі цукру
(Центросахар) й уведено карткову систему. Саме до ньо-
го повинні були направлятися усі вимоги щодо поста-
чання цукру як від центральних, так і від місцевих [8].

Протягом 1914 – 1918 рр. відбувся різкий спад цук-
рової промисловості, чому сприяли світова війна, рево-
люційні соціалістичні експерименти Центральної Ради
та більшовиків 1917 – 1918 рр., а також присутність на
території України австро-німецьких військ. Так, якщо
на Войтівецькому цукровому заводі (Подільська губер-
нія) у 1912 – 1913 рр. було вироблено 491, 3 тис. пудів
цукру, то у 1917 – 1918 рр. – 251, 3 тис. [4, 46]. Однак, на-
віть за такої ситуації, в умовах інфляції та обезцінювання
грошей, саме цукор міг стати альтернативною валютою.
[9, 140]. Гетьманський уряд, розуміючи важливість
цукрового виробництва для країни, і виходячи з потре-
би виконання зовнішньоторговельних зобов’язань за
торгівельною угодою з Центральними державами, за-
безпечення внутрішнього ринку, одразу ж взяв важелі
цукрового виробництва в свої руки. Вже на початку
травня 1918 р. урядом видана Постанова про вилучення
з ужитку на ринку цукру вільного продажу і з 7 травня
встановлена державна монополія на цукрову промисло-
вість [10] (на зміну відповідного закону Тимчасового
Уряду від 14 серпня 1917 р.). Для втілення в життя Закону
урядом було виділено Міністерству фінансів кредит у
140 млн. крб., який було цілком використано для
розрахунку з цукрозаводчиками [3, 115]. Завдяки цьому
на Поділлі була відновлена робота на 48 із 52 підприємств
цукрової промисловості [4, 47].

Тоді ж були підвищені постійні та продажні моно-
польні ціни на цукор, що вводилися з 15 травня 1918 р.
Зокрема було встановлено: для цукрового піску – від
37 крб. 20 коп. до 60 крб. та від 40 до 80 крб. – для рафінаду

за пуд, з 1 липня ціни зросли до 80 і 100 крб. відповідно,
а з 1 вересня 1918 р., у зв’язку з загальним підвищенням
цін, необхідністю наповнення бюджету тощо, їх було
підвищено до 100 – 120 крб. за пуд [3, 115 – 116].

На жаль, встановити точну кількість цукру в державі
за гетьманського правління неможливо, але навіть за
умови відновлення 38% довоєнного рівня виробництва
[4, 47], за нашими підрахунками, як мінімум його було
30, 4 млн. пудів, з яких офіційно бл. 5,75 млн. пудів було
поставлено Центральним державам [10]. Отже, для по-
треб внутрішнього ринку цукру було вдосталь, але поін-
формованість суспільства залишалася низькою, на чому
добре заробляли спекулянти, практикуючи поширення
різних міфів щодо наближення «цукрового голоду».

За Гетьманату склалася своєрідна система розпоря-
дження цукром на міністерському рівні – фінансів та
харчових справ. Перше опікувалося виробництвом та
випуском продукту, а друге – його розподілом. Безпереч-
но, таке двовладдя вносило чималу плутанину на продо-
вольчому ринку, що лише грало на руку спекулянтам.

Показовим був випадок, який стався на одній зі
станцій Південно-Західної залізниці, коли держава бук-
вально проґавила 54 тис. пудів цукру, втративши як міні-
мум 4,3 млн. крб. Ще в листопаді 1917 р. продукт було
прийнято для відправки до Росії, однак її було скасовано
через більшовицький переворот. Там він пролежав аж
до серпня 1918 р., будучи дивним чином не поміченим
Міністерствами, хоча начальник станції щомісяця від-
правляв відомості про цукор. Спекулянти блискуче цим
скористалися, заплативши 190 тис. крб. за інформацію
про його місцезнаходження [7, 1]. Тож цілком закономір-
но, що в кінцевому результаті цукрова монополія дала
бюджету країни 354 млн. 926 тис. крб., замість запла-
нованих 1 млрд. 321 млн. 479 тис. крб. [3, 117].

На регіональному рівні функції Міністерств
виконували губернські управління акцизними зборами
і місцеві продовольчі управи.

Проте, визначальним чинником поширення спеку-
ляції, на думку сучасників, з якою ми погоджуємося,
було поєднання карткової системи розподілу цукру се-
ред населення (місячна норма становила 3 фунти (1,35 кг)
на особу) та вільного продажу за цінами, що не повинні
були перевищувати встановлені державою [7, 1]. Це було
юридично закріплено у згаданому Законі про державну
монополію, де зазначалося: «Скарбовий цукор продавати
без карток, надавши право Міністрові фінансів організува-
ти цей продаж в населених пунктах і містах на комісійних
умовах, а також з скарбових скарбниць, плян же розподілу
складається Міністром продовольчих справ по згоді з Мі-
ністром фінансів» [3, 115]. Наприкінці 1918 р. у державній
скарбниці було зосереджено 3 млн. пудів цукру [4, 47].

За нашими підрахунками, карткова норма приблиз-
но відповідала середньому загальнодержавному спожи-
ванню цукру – понад 20 млн. пудів і її, принаймні мате-
матично, можна вважати більш-менш виправданою.
Однак відпущений цукор за картками не міг задоволь-
нити вимоги всіх споживачів, що створювало ажіотаж
на цукровому ринку та породило спекуляцію від дріб-
ного побутового рівня шляхом отоварювання продукту
з карток до величезних махінацій некоронованих «цук-
рових» королів.

Напередодні кожного підняття монопольних цін
вони виявляли найбільшу активність, щоб запастися
товаром ще за старими казенними цінами, заповнюючи
потаємні склади і намагаючись за можливості роздріб-
нити його місце зберігання. Тому багато цукру знаходи-
лося не лише у заводських магазинах чи складах, але й у
різних таємних місцях [7, 1], в тому числі і у квартирах
[11, 1]. Час від часу в газетах повідомлялося про виявлені
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державною вартою такі сховища. Наприклад, у Вінниці
3 липня у тютюновому магазині було розміщено незако-
нний склад цукру (21 мішок) [12, 1], а через кілька днів –
6 пудів в одному з буфетів міста [13, 1]. Спекулянти у
відповідь вдавалися до поспішного перевезення цукру
з підпільних місць зберігання з однієї частини Вінниці
до іншої, більш спокійної [14, 1].

Реалізовували цукор спекулянти за цінами, в залеж-
ності від ситуації: тоді як монопольна ціна складала 60
крб. за пуд, у приватній торгівлі він продавався за 75 –
76 крб., а в разі поширення чуток про скасування віль-
ного продажу (серпень 1918 р.) – 80 – 82 крб., тобто, на-
віть майже не перевищуючи монопольну ціну, утри-
муючись при цьому від великих заготівель [6, 1]. У верес-
ні героєм місцевих газетних шпальт став власник вінни-
цького магазину «Східні ласощі», який продавав цукро-
вий рафінад по 4 крб. за фунт, замість встановлених
державою 2 крб. 35 коп. [15, 1].

Яким чином цукор потрапляв до їх рук? Перш ніж
назвати основні шляхи, ми зауважимо, що за гетьмансь-
ким законодавством «відпуск цукру проводиться з за-
лежних до Міністерства Фінансів закладів, а також тих,
закладів, що їх держать приватні особи, кооперативи та
громадські установи, яким цей продаж буде доручено
від Міністерства Фінансів… і зобов’язуються продавати
його по ціні, призначеній Міністерством Фінансів» [16,
1]. Очевидно, одержати дозвіл на гуртову закупівлю та
продаж цукру для грошовитих спекулянтів не було
великою проблемою.

Часто спекулянти вступали у змову з кооперати-
вами, яким відпускався заводами цукор, сплачуючи ко-
місійну плату (бл. 1000 крб. з вагону), а потім вивозячи
його для таємного продажу [6, 1]. Також вони користува-
лися тим, що уряд неодноразово йшов на зустріч завод-
чикам, задовольняючи їх прохання на дозвіл додаткового
вільного випуску цукру, за ціною не вище монопольної,
з метою покрити виробничі витрати. Наприклад, 3 липня
такий дозвіл надали Томашпільському цукровому за-
воду: 25 тис. пудів для отримання 1,5 млн. крб., хоча під-
рахунки проводилися у червні, тобто до липневого під-
вищення монопольної ціни з 60 до 80 крб. за 1 пуд [17, 1
– 2]. А в серпні Управляючий акцизними зборами
Подільської губернії надав такий же дозвіл кільком міс-
цевим цукроварням [18, 2]. Й хоча усі розрахунки могли
формально проводитися за казенними цінами, навіть зі
знижками, в дійсності договори часто укладалися за
більш високими цінами й різниця вже нелегально
потрапляла до кишені заводчиків.

Поширеним був і свавільний, без будь-якого дозво-
лу відпуск заводчиками цукру у приватні руки. Місце-
вий акцизний нагляд мав можливість лише складати про
такі факти протоколи, які застрягали у вищих інстанціях
[6, 1]. Слід зауважити що керівництво заводів не гре-
бувало також заробляти гроші на своїй продукції під
«димовою завісою» фіктивних австро-німецьких рекві-
зицій, які здійснювалися за попередньою домовленістю
між союзниками та господарями цукроварень [3, 115].

Розподілом цурку серед населення на місцях займа-
лися продовольчі управи, котрі давали ордери коопера-
тивам для отримання ними продукту безпосередньо із
заводів або з казенних складів [19, 1]. Проте, часто вони
відпускали цукор за завищеними цінами [20, 2] і їхня
діяльність потребувала контролю. Так, 19 червня 1918 р.
для задоволення внутрішнього продовольчого ринку
Гайсинська міська дума призначила уповноваженого,
що мав увійти у переговори з директором місцевого
цукрового заводу, з метою попередження спекуляції
цукру та вивозу його за межі міста, щоб не видавати
продукт місцевим кооперативам перед повідомленням

заводу управі кому він йому видасть і в якій кількості
[21, 134 зв. – 135].

Влада вживала заходів для боротьби зі спекуляцією
на усіх рівнях. Серед них – Обов’язкова постанова По-
дільського губернського старости Кисельова про
створення спеціальних комісій під головуванням повіто-
вого старости для нагляду за торгівцями (серпень 1918 р.)
[22, 2]. 4 жовтня набрав чинності Закон про деякі зміни
та доповнення до існуючих законів про продаж цукру,
який регулював правила виробництва й продажу цукру,
встановлював більш жорсткий правовий контроль над
його виробництвом та міри покарання за різні спекуля-
тивні дії (незаконний відпуск, провезення без належних
документів, перевищення монопольної ціни тощо) [16,
1]. Однак вони не були ефективними, оскільки спрямо-
вувалися тільки на боротьбу із наслідками, а система
розподілу цукру в країні була переглянута лише напри-
кінці існування Гетьманату, коли Київ перебував в ото-
ченні повстанців, – 3 грудня 1918 р. урядом на таємному
засіданні було ухвалено, внесений А. Ржепецьким
(очевидно, також таємний), Законопроект про вилу-
чення з обігу на ринку цукру вільного продажу, який,
втім, уже не встиг увійти в дію [3, 117].

Отже, за Гетьманату не був організований ефектив-
ний розподіл цукру серед населення. Впровадження
карткової системи із обмеженою місячною нормою
споживання зумовило масу дрібних спекулянтів, які
раніше не вживали для себе цукор й відтепер запасали
його за картками і перепродавали солодкий продукт за
спекулятивними цінами. З іншого боку, поєднання
такого способу розподілу цукру із вільним продажем
призводило до появи крупних спекулянтів, які прибирали
його до рук у великій кількості.
___________________
1. http://linefx.ru/forum/index.php?action=printpage;topic=35.0
2. Дорошенко Д. Історія України 1917 – 1923 рр. – Т. ІІ:

Українська Гетьманська Держава 1918 року. –
Ужгород, 1930.

3. Гай-Нижник П. Фінансова політика уряду Української
Держави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня –
14 грудня 1918 р.). – К., 2004.

4. Антонишин А. Соціально-економічні перетворення на
Поділлі за гетьманату П. Скоропадського // Укр. істор.
журн. – 2007. – № 3.

5. Воловик В. Соціально-економічне становище Поділля
наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові записки ВДПУ.
Серія: Історія. – Вип. 11. – Вінниця, 2000.

6. Кое что о сахаре и спекуляции // Слово Подолии. – 1918.
– 3 серпня.

7. Кое что о сахаре и спекуляции (Продолжение) // Слово
Подолии. – 1918. – 16 серпня.

8. Сорокина О. Первая мировая война и Россия // История.
– 2002. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://his.1september.ru.

9. Лозовий В. Продовольча політика Української держави
П. Скоропадського і селянство // Наукові праці Кам’янець-
Подільського держ. ун-ту: Іст. науки. – Кам’янець-
Подільський, 2004. – Т. 13.

10. Гай-Нижник П. Торгівельно-промислова політика уряду
Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського
1918 р. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених
та аспірантів. – Т. 2. – К., 1997 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua.

11. Сахар разнесён по квартирам // Слово Подолии. – 1918. –
6 липня.

12. Сахар и конфеты // Слово Подолии. – 1918. – 6 липня.
13. Припрятанные запасы // Слово Подолии. – 1918. – 9 липня.
14. Спекуляция // Слово Подолии. – 1918. – 2 липня.
15. За спекуляцию // Жизнь Подолии. – 1918. – 19 вересня.
16. Державний вісник. – 1918. – 13 жовтня.
17. Центральний державний архів вищих органів влади та

управління України. – Ф. 2196 – Оп. 1. – Спр. 986.
18. Распродажа сахара // Слово Подолии. – 1918. – 16 серпня.



   239Óêðà¿íà â óìîâàõ òðàíñôîðìàö³é XIX – ïî÷àòêó ÕÕ ñò.

19. Ордера на получение сахара // Слово Подолии. – 1918. –
24 серпня.

20. Нарушение правил о торговле сахаром // Слово Подолии.
– 1918. – 16 серпня.

21. Державний архів Вінницької області. – Ф. Д-286. – Оп. 1.
– Спр. 93.

22. Обязательное постановление о борьбе со спекуляцией //
Слово Подолии. – 1918. – 17 серпня.

Â. À. ²âàùåíêî

ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ ÁÀÇÀ
ÏÎÄÀÒÊÎÂÎ¯ ÏÎË²ÒÈÊÈ ÄÈÐÅÊÒÎÐ²¯ ÓÍÐ

(ãðóäåíü 1918 – ëèñòîïàä 1920 ðð.)

Стабільність в економічному та фінансовому житті
держави прямо залежить від збалансованості податкової
системи та законодавства. Нині в Україні триває процес
реформування податкової системи. Він вимагає залу-
чення до практики досвіду попередніх періодів для уник-
нення типових помилок. Саме тому вивчення норма-
тивної бази податкової політики в українському селі
часів Директорії є актуальним у сучасних умовах.

Окремі аспекти досліджуваної теми знайшли нау-
кове висвітлення в українській та зарубіжній історіогра-
фії [1]. Однак спеціального дослідження, присвяченого
податковому законодавству доби Директорії УНР в
українському селі, поки що немає. Автор статті ставить
за мету висвітлити становлення податкового законодав-
ства Директорії УНР в українському селі впродовж
грудня 1918 – листопада 1920 рр. Об’єктом вивчення є
законотворча діяльність урядів УНР часів Директорії,
предметом – податкові норми, що стосувалися україн-
ського селянства.

Історичні джерела дозволяють стверджувати, що
питання оподаткування українського селянства, поряд
з іншими проблемами податкової системи, були одними
з пріоритетних для керівництва УНР доби Директорії,
але будь-які кардинальні трансформації у революційних
умовах були недоцільними. Тому недивним було те, що
у сфері прямого оподаткування чинними лишалися
закони, які діяли за імперських часів та Гетьманату.

У першій половині 1919 р. урядові ініціативи сто-
сувалися збору податків та заборгованостей, які числи-
лися за платниками за попередні періоди і визначалися
як недоплата. Показовим у цьому відношенні був закон,
ухвалений Директорією 26 січня 1919 р., ,,Про зміну
порядку налічення пені за невчасний внесок до скарбу
податків: поземельного з бувших приватних землевлас-
ників, з нерухомого майна у містах, посадах та містечках,
промислового, подоходного, та на приріст прибутків”
[2, 307зв.]. Відповідно до нього, пеня нараховувалася з
другого місяця несплати у розмірі 1 % в день при розмірі
боргу до 500 грн. При заборгованості 500 – 2000 грн.,
пеня становила два відсотки у день, у розмірі 2000 –
10000 грн. – 3%, більше десяти тисяч гривень – 4% [3, 1].

Надалі уряд став на шлях поступової натуралізації
податків. Перші спроби натуралізації податків були
пов’язані з проведенням аграрної реформи. 8 січня 1919 р.
Директорія ухвалила закони ,,Про землю в Українській
Народній Республіці” [1, 134] та ,,Про додаткове наді-
лення землею козаків Української Народної Армії” [4,
9]. Вони декларували безкоштовне наділення селян зем-
лею. Величезний дефіцит бюджету змусив уряд відмо-
витися від практики безкоштовного наділення селян зем-
лею. Порядок розрахунку селян із державою регулював-
ся постановою ,,Про тимчасове користування землею
в 1919 р.”. Безземельні і малоземельні селяни, які отри-
мували землі з державного фонду, мали сплатити

третину урожаю ярого хліба та відшкодувати вартість
оранки та сплатити всі належні податки [4, 7].

Підтвердження про натуралізацію виплати податків
ми знаходимо у протоколі засідання агрономічних комісій
при Подільському губерніальному з’їзді. Для розрахунку
селян з державою, встановлювалася норма – не менше
2-х пудів зерна з 1 дес. або не більше 1/3 врожаю [5, 13].
Після прийняття земельного закону держава стала
власником земель, тому питання їх оподаткування
лишилося відкритим. 29 вересня 1919 р. у приміщенні
Подільської губернської народної управи відкрилася
нарада, предметом діяльності якої стало обміркування
питання про податки та різні збори з колишніх
поміщицьких земель [5, 139].

24 жовтня 1919 р. до всіх повітових і губернських
управ було надіслано ”роз’яснення”, в якому Міністер-
ство земельних справ для того, щоб уникнути затримки
з виплатою всіх земських податків за 1919 р. на землі
державного фонду, пропонувало дотримуватися визна-
ченого порядку. До відповідної повітової земельної уп-
рави надсилались окладні листи на кожне господарство
з розміром більше 15 дес. землі, список цих господарств
(виписки з окладних книг за 1919 р.) з зазначенням міс-
цезнаходження землі (в якому селі), кількість податків.
Податки на державну землю нараховувалися на за-
гальних підставах після затвердження розкладок зем-
ськими зібраннями в таких розмірах, як і з інших подібних
земель. Списки господарів, яким лишалося 15 дес.
земель, отримувалися народною управою в повітовій
земельній управі. Податкові вимоги волосних земельних
управ подавалися до повітової народної управи. Для
надсилання податкових вимог повітовим земельним
управам відводився тижневий термін [5, 207].

Міністерство фінансів підвищило старі ставки опо-
даткування, прагнуло ,,удосконалити” методи стягнень,
новим стало введення податку на предмети розкоші.
Підрахунки у Кам’янець-Подільській губернії показали,
що за місяці з грудня 1918 р. податки – поземельний,
прибутковий та інші – були внесені до скарбниці у
значно більшому розмірі, ніж очікувалось [6].

В умовах стрімкого падіння національної валюти
держава робить надзвичайний крок запроваджуючи 26
серпня 1919 р., хлібну повинність на урожай 1919 р. [2,
20]. Ще 19 і 21 липня 1919 р. при Міністерстві народного
господарства відбулася нарада, предметом якої стало
вироблення остаточного проекту закону про хлібну по-
винність [7]. Відповідно до законопроекту pакону ,,Про
хлібну повинність”, який згодом остаточно був затверд-
жений, податкові ставки для селян визначалися таким
чином: господарства з розмірами землі до 2-х дес. звіль-
нялися від оподаткування, 2-3 дес. – 3 пуд., 3-4 дес. – 6
пуд., 4-5 дес. – 8 пуд., 5-6 дес. – 12 пудів, 6-7 дес. – 17 пуд.
і так далі. Господарства з площею землі більше 15 дес.
сплачували 93 пуди. З решти десятин увесь урожай від
повинності звільняв, як і площі, що були засіяні цукровим
буряком, та землі, які отримали малоземельні селяни.

За хліб держава платила за твердими цінами. За не-
вчасну здачу хліб забирали безоплатно, за невчасний про-
даж – накладався штраф у десятикратному розмірі. Кон-
троль за виконанням закону покладав на сільські комі-
тети, які скликалися наказом повітового комісара [8].

Що стосується користування додатковим земель-
ним фондом, то 12 вересня 1919 р. Міністр земельних
справ затвердив необхідні для цього умови. Земля нада-
валася малоземельним селянам, які зобов’язані були
вносити державі кожен 4 сніп, тобто 25% врожаю. Ця
норма коливалася. Так, за несприятливих умов вона не
могла бути нижчою 8 снопів [9]. Відповідальність за
збереження хліба лежала на сільських громадах, а за
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його крадіжку селяни каралися відповідно до законів
військового часу [10]. Після запровадження таких
нововведень селяни змушені були платити не знецінени-
ми грошовими знаками, а реальним товаром (хлібом),
який держава мала на меті продати за кордон, отримав-
ши за нього золото. Після запровадження хлібної повин-
ності порушився принцип збору податків в українсько-
му селі. Селянство негативно поставилося до таких змін.

У вересні 1919 р. року Директорією було ухвалено
закон ,,Про встановлення підводної натуральної
повинності для формування військових транспортів” [2,
21зв.]. Фактично було узаконено реквізицію у селян
тяглової худоби та возів, без яких ведення господарства,
засів землі були неможливими. Такі заходи, на нашу
думку, носили вимушений характер. Вони зумовлюва-
лися не стільки економічною доцільністю, скільки обста-
винами військово-революційного часу.

Для організації збору хоч якихось податків Міністер-
ством фінансів 5 листопада 1919 р. було видано зверне-
ння до всіх державних і громадських інституцій, але цей
заклик носив здебільшого формальний характер [11, 1].

Фінансова та економічна скрута, військові потреби
армії призвели до того, що уряд знову вдається до запро-
вадження одноразових податків. Так, 31 травня 1920 р.
С. Петлюра затвердив закон ,,Про одноразовий надзви-
чайний податок”. Він був необхідний для покриття ви-
трат на бойові дії і встановлення ладу та спокою на тери-
торії УНР [12, 1]. Згідно положень закону, одноразовому
оподаткуванню підлягали усі фізичні і юридичні особи,
що користувалися землею в сільській та іншій місце-
востях. Ставка податку для селян залежала від кількості
десятин землі. Селяни, які мали земельний наділ до 3-х
дес., сплачували по 480 грн. за кожну десятину. Зі збіль-
шенням земельного наділу зростала й сума податку.
Так, земельний наділ у розмірі 3,5 дес. оподатковувався
по 960 грн. за дес., 5 – 10 дес. – 1440 грн., більше 10 дес.
– 1920 грн. з дес. Існувала категорія осіб, які звільнялися
від одноразового надзвичайного податку. До неї нале-
жали колишні та діючі козаки армії УНР, а також цивільні,
що перебували в дієвій армії [12, 1 – 2]. За невиконання
норм закону передбачалися штрафні санкції. Як пока-
рання, встановлювалася пеня у розмірі 5 % на місяць
від суми заборгованості. Неповний місяць рахувався за
повний. На тих, хто ухилявся від сплати податку або вно-
сив його неповністю, накладався штраф, який дорівню-
вав 50 % від суми встановленого податку. Контроль за
виконанням цього закону покладався на Міністерство
фінансів, Міністерство внутрішніх справ та військових
[12, 2]. Однак кризовий стан справ на фронтах та
відсутність осіб, які могли б упроваджувати закон в дію,
не дозволяли реально збирати податки з населення УНР.

Зважаючи на нагальні потреби воєнного часу у
продовольстві і скрутне становище, державне керівниц-
тво УНР на селі вдається до тих же методів оподаткуван-
ня населення, як і більшовики. 5 листопада 1920 р., за
особистим рішенням С. Петлюри, запроваджено одно-
разовий податок харчовими продуктами для забезпе-
чення потреб армії та примусове вилучення цих продук-
тів за окрему плату. Податок стягувався з усіх категорій
земель, на яких було зібрано урожай 1920 р., та пра-
цюючих підприємств й інших організацій. ,,Одноразовий
натуральний безоплатний податок” сплачувала кожна
селянська громада. Їй на користь держави належало
здати 1 фунт зерна, 10 фунтів картоплі, 10 фунтів сіна, 10
фунтів соломи з кожної десятини з усієї кількості землі,
яка числилася в межах громади [13, 1зв.]. Окрім цього,
примусово за плату вилучалося по одному пуду зерна,
картоплі, соломи, сіна з кожної десятини. П’ять відсотків
загальної кількості худоби також вилучалися як
натуральний податок. Слабкою втіхою для селян мали
стати „спеціальні квитки, в яких зазначалося, що саме і в
якій кількості взято у громадянина в натуральний
податок і яка сума належить до виплати” [13, 2]. Цей
податок цілком підривав довіру селянства до Директорії.
Розраховуючи на підтримку держави, селяни знову
отримали реквізицію, квитки замість грошей.

Таким чином, за період своєї діяльності Директорія
УНР не змогла виробити дієвого податкового законо-
давства. Причинами цього стали як зовнішні (війна з
Радянською Росією), так і внутрішні проблеми (супере-
чки у владній верхівці). Дефіцит коштів у бюджеті для
покриття астрономічних сум видатків змусив уряд Ди-
ректорії стати на шлях натуралізації податків на селі. Це
свідчить про деградацію не тільки фінансової системи,
а й усього державного апарату
___________________
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ÒÅÕÍ²ÊÎÞ Â ÏÅÐØ²É ÏÎËÎÂÈÍ² 1920-õ ðð.

Різноманітність і суперечливість соціально-еконо-
мічного розвитку українського села в період впровад-
ження нової економічної політики завжди привертала
увагу дослідників. Дослідники оцінюють НЕП як по-
воротний історичний етап, з погляду закладених в ньому
можливостей, які не зуміли або не встигли виявити себе.
Саме тому набуває актуальності їх поглиблене вивчення
в світлі відкриття нових фактів та іншого прочитання
раніше відомих. Одним із аспектів нової економічної
політики, який потребує дослідження, є практика
забезпечення селянських господарств технікою.

Розкриваючи цю проблему, необхідно взяти до ува-
ги те, що відбудова сільськогосподарського машинобу-
дування в Україні на початку 1920-х рр. ускладнювалася
не тільки загальним занепадом інвентарного забезпече-
ння сільського господарства періоду війни та революції,
а й вкрай несприятливими умовами
початку цього часу. В 1922 р. гостро
відчувалися наслідки загально-
українського неврожаю і повтор-
ного – в степовій зоні.

Крім зниження купівельної
спроможності селян Півдня, в пів-
нічній частині України досить по-
вільно відбувалося відновлення
інвентарю, внаслідок напливу машин
та знарядь із голодаючих районів. До
того ж тогочасне сільськогосподарське
машинобудування давало вироби незадовільної якості і
зі значним запізненням до сезонів попиту. Одночасно
масово йшов ліквідаційний розпродаж чисельних
складів сільськогосподарських машин і знарядь різних
державних і громадських установ, які не мали нічого
спільного з машинопостачанням – воєнкопів, робкопів,
Головриби, губторгів та інших. Це створювало на ринках
таку кон’юнктуру, за якої відновлювальні ціни державних
заводів у 2 – 3 рази переважали ліквідаційні і, зрозуміло,
зустрічали стриманість щодо придбання з боку селян і
в урожайних районах [1, 14].

За таких обставин провідну роль
у забезпеченні українського села
технікою відігравало акціонерне то-
вариство “Село-Техніка”, яке почало
діяти в квітні 1922 р. і мало головним
завданням збут сільськогосподар-
ської техніки. Для цього територію
республіки було розділено на 8 ок-
руг, а кожна округа – на 49 районних
контор. Торгівельні операції мали
товарообмінний характер. За перші
13 місяців товариство продало
машин на 15 млн. пудів хліба [2, 31; 3, 174 – 186].

Операційний сезон 1922 р. для ,,Село-Техніки” був
водночас і організаційним періодом – формувалися і

акціонерний капітал, і центральний апарат, і мережа
контор, відділень, комісіонерств тощо.

Наступний, відносно врожайний, 1923 р. характери-
зувався різким падінням цін на хліб і зростанням вартості
фабрикатів, в тому числі і сільськогосподарських машин
і знарядь. Негативно позначалася багатовалютність –
жито, пшениця, знецінення грошових знаків і впровадж-
ення червінцевого обігу. Складність розрахунків і очі-
кування хлібної кон’юнктури відлякувало покупця, а
заплутаність рахування вимагала і надмірно напруженої
роботи персоналу. Крім того, відпуск до 80 % товарів
на умовах довгострокового кредиту зумовлював необх-
ідність фінансування заготівлі інвентарю із державних
коштів і банківських кредитів, що ускладнювалося
загальним тяжким економічним станом держави [1, 14].

Із наведених нижче даних можна зробити висновок,
що у 1923 р. найбільшим споживачем сільськогоспо-
дарської техніки виступали одноосібні селянські
господарства (таблиця 1).

Табл. 1
Придбання сільськогосподарської

техніки у 1923 р. [1, 15]

За умовами оплати придбаної техніки у 1923 р.,
готівкою було придбано на загальну суму 1342673 руб.,
в тому числі сума готівкою склала 20 %, кредит – 80 %.

Підсумки продажу техніки в 1922 – 1923 рр.,
виражені в машинних рублях, засвідчили, що
найбільшим попитом в цей час на селі користувалася
техніка і знаряддя для збирання і обробки врожаю
(таблиця 2).

Табл. 2
Придбання сільськогосподарської техніки

за окремими групами (1922 – 1923 рр.) [1, 15]

Аналізуючи наведені дані, необхідно враховувати,
що придбання сільськогосподарського інвентарю в
Україні наближалося до 40 млн. рублів, а тому обсяги

Óêðà¿íà â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä

число % маш. р у б. % десятин %
О дноосібні господар ства і 

колективні заку півлі
6218 86,3 959922 69,3 30844649 90,61

Радгоспи і р ізні у станови 537 7,4 275620 20,5 2778287 8,22

Колективні ар тілі, кому ни 453 6,3 137131 10,2 363697 1,17

Всього 7208 100 1342673 100 33956633 100

Категор ія поку пців
Кількість 
опер ацій Н а су му

Площа 
землекор исту вання

маш. руб. % маш. руб. %
Ґрунтообробні знаряддя 35,112 17,3 180,687 17,4
Сівалки 17,55 8,7 39,22 3,8
Збиральні машини і знаряддя 70,53 20 391,647 37,7
Молотарки 87,99 43,4 351,66 33,8
Зерноочисні машини 9,456 4,7 66,8 6,5
Машини для обробки кормів 12,013 5,9 8,24 0,8
Всього: 202,651 100 1038,254 100

Групи сільськогосподарської 
техніки і знарядь

1922 р. 1923 р.
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продажу техніки і знарядь спеціалізованою машинотор-
гуючою організацією, якою була ,,Село-Техніка”,
видаються зовсім незначними. Цей висновок підкріп-
люється й тим, що на ,,Село-Техніку” в той час припадало
майже 70 % усіх операцій з продажу сільськогоспо-
дарської техніки і знарядь техніки.

Характерною особливістю було те, що, одночасно
з придбанням різноманітної сільськогосподарської тех-
ніки і знарядь для збирання та переробки врожаю, в
середині 1920-х рр. починають впроваджуватися трак-
тори. Зокрема, в 1924/1925 сільськогосподарському році
в Україну із США було завезено 3070 тракторів і закуп-
лено 120 тракторів ,,Запорожець”, вироблених Укрсіль-
маштрестом. За розподілу одержаних тракторів, най-
менше їх дісталося одноосібним господарствам – всього
30, найбільше машинним товариствам – 1036 одиниць.
Колективні господарства отримали 798, сільськогоспода-
рські кредитні товариства – 576, різні сільськогосподар-
ські установи – 315, земельні громади – 136 тракторів [4, 6].

При цьому, більшим попитом користувалися від-
носно дешеві трактори, що зумовлювалося низькою
купівельною спроможністю селян. Так, у 1926 р. най-
більшою популярністю користувався американський
,,Фордзон”, який з плугом коштував 1770 руб. З перших
українських тракторів найменшу ціну мав ,,Запоро-
жець” – 1450 руб. Стільки ж коштував ,,Карлик” та
,,Фордзон путиловський”. Інші ж вітчизняні трактори
коштували дорожче: ,,Комунар” (Харківського парово-
зоремонтного заводу) без плуга та ,,Більшовик” без плуга
– 8000 руб., ,,Коломенець” з плугом – 2500 руб.

Розподіл тракторів між районами діяльності сільбан-
ків і округами здійснював Укрсельбанк, за погодженням
з Наркомземом. Остаточно план розподілу затверджу-
вав Тракторний Комітет і передавав його Агропромтор-
гові. Про таку практику можна судити з розподілу чер-
гової партії з 1396 тракторів в 1926 р., коли Одеському
Сільбанкові було виділено 324 трактори і комітетам
взаємодопомоги – 9, АМРСР – 101, Донецькому Сіль-
банкові – 690 і комітетам взаємодопомоги – 10, Катери-
нославському Сільбанкові – 189, Радгосптрестові – 31 і
державним племінним господарствам – 32. Крім цього,
трактори виділялися цукротрестам, спиртотрестам та
іншим організаціям і відомствам.

Порядок розподілу тракторної техніки серед селян-
ських господарств 1926 р. у різних регіонах мав свої особ-
ливості. Однак в усіх випадках бралися до уваги вказівки
Укрсільбанку, які були направлені на місця. Згідно цих
вказівок, трактори в першу чергу відпускалися кому-
нам, артілям, товариствам для спільного обробітку зем-
лі, сільськогосподарським та машино-тракторним това-
риствам і комітетам незаможних селян. При цьому вно-
силося 25 % ціни, а решта виплачувалася впродовж 2 –
3 років. Інші кооперативні організації і державні уста-
нови відразу мали сплачувати 40 % авансу, решту – впро-
довж року. Селяни-фермери та інші приватні особи мали
найбільш невигідні умови придбання тракторів. По-
перше, їм виділялося не більше, ніж 5 % одиниць техніки
з усієї партії. По-друге, вони мусили відразу виплатити
50 % вартості при оформленні заявки і 50 % при
отриманні трактора [5, 33 – 35].

Таким чином, у першій половині 1920-х рр., коли
сільськогосподарське виробництво розвивалося на заса-
дах, проголошеної більшовиками, нової економічної
політики, забезпечення селянських господарств техні-
кою відбувалося в складних умовах. Давалася взнаки
повоєнна розруха, в тому числі і в сільськогосподарсь-
кому машинобудуванні, незбалансованість фінансової
системи, а також несприятливі погодні умови окремих
років.

Найбільшим попитом на початку 1920-х рр. на селі
користувалися техніка і знаряддя для збирання і обробки
врожаю. Водночас набуває поширення тракторна
техніка, передусім відносно дешеві трактори. Порядок
забезпечення тракторами, відповідно до державної
політики, передбачав більш вигідні умови для колек-
тивних об’єднань селян. Водночас селяни-фермери та
інші індивідуальні господарі ставились при цьому у
відверто невигідні умови.
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Â ÓÊÐÀ¯Í² 1920-õ ðð.

Динамічні соціально-економічні та політичні
процеси, що протікали в українському селі протягом
1920-х рр. спричинили виникнення неформальних
громадських рухів у селянському середовищі. Деякі з
них навіть отримали певне організаційне оформлення.
Селянський рух коливалися від збройних форм опору
владі – до демократичних спроб співпраці через обго-
ворення комплексу соціальних проблем. У радянській
історіографії панувала думка про всенародну підтримку
заходів радянської влади селянством та наявності опору
курсу партії лише з боку «куркулів» [1]. Сучасні наукові
праці спростовують це твердження. При цьому, проблеми
загострення відносин «держава-селянство» досліджують
сьогодні М. Безотосний [2], О. Ганжа [3], Г. Капустян [4].

Вже на початку існування радянської держави влада
систематично узагальнювала суспільні настрої селян
за допомогою органів ЧК-ОДПУ. Донепівський період
характеризується в них «виступами ображених револю-
цією елементів – куркулів та сільської буржуазії – під
керівництвом антирадянських партій і груп» [5, 780].
Селяни вимагали зміни аграрної політики, ліквідації
диктату РКП(б), скликання Установчих зборів. Тому вже
у травні 1922 р., тобто, на початку непу, українські чекіс-
ти одержали наказ ігнорувати кримінальний бандитизм
і боротися лише з «політичним бандитизмом селянства,
який несе загрозу радянському ладу» [6, 65].

Після запровадження непу, який в цілому задоволь-
нив інтереси сільського населення, повстанський рух
пішов на спад. Проте, залишився прошарок селянства,
який продовжував чинити опір більшовизму. Так, у
червні – серпні 1923 р. в Черкаській окрузі органи ОДПУ
зафіксували 3 збройні формування – Грищенка, Луньє-
ва, Стригуна, які спрямовували свою діяльність на руй-
націю радапарату та підрив податкової кампанії. Учас-
ники загонів паралізували роботу голів сільрад, підпалю-
вали сільради, знищуючи податкові списки [6, 72]. У с. Са-
вустьянівка Уманського округу 1925 р. загін повстанців
переслідував членів КНС, котрі брали участь у розкурку-
ленні [7, 137 – 137а]. В 1926 р. на території України діяли
близько 25 повстанських формувань різного спрямуван-
ня. Більшість повстанців були бідняками та наймитами,
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хоча були випадки, коли група повстанців складалася
винятково з комсомольців [8, 252].

Із середини 1920-х рр. з’являються нові форми гро-
мадської активності селянства: агітація за створення селя-
нських організацій (союзів), заклики до масового селян-
ського руху, захоплення (через вибори) низових органів
влади, спроби організувати селянські політичні партії,
розповсюдження листівок, які містили критику дій радян-
ського активу та заходів влади тощо [5, 780]. У більшості
випадків ці протести мали економічне підґрунтя та мали
на меті опір грабіжницькому фіскальному визиску. Серед
тогочасних селянських рухів панувало прагнення різних
соціальних спільнот села спрямувати зусилля на поліпшен-
ня економічних умов життя через вплив на владні структу-
ри, шляхом підвищення політичної активності селян.

Показовим, відносно ставлення радянської влади до
суспільно-політичної активності селянства, є звіт про хід
перевиборів до сільрад в Могилевському та Тульчинсь-
кому округах 1926 р., де уповноважений комісії ЦК
КП(б)У, зазначив: «Керівництво залишається за нами
лише тому, що зараз немає інших політичних організацій,
які можуть відкрито (легально) очолити село, немає
оформлених політичних груп, які б організовано вели
боротьбу на виборах та розвивали діяльність щодо
обробки виборця» [9, 12].

Розповсюдженим явищем стали селянські листівки
та прокламації антирадянського змісту. Так, 1925 р. в
Каневі масово розклеювалися листівки із закликом до
протестних дій проти несправедливих кроків влади [10,
320]. На адресу Борщівської сільради Радомишльського
району Волинської округи 1926 р. надійшов лист-заклик,
який агітував усіх селян об’єднатися та створити Україн-
ську радянську селянську республіку. Лист був підписа-
ний від Організаційного комітету селянської республіки
(УРСР) та був надісланий з Києва [11, 10]. Автори іншого,
широко розповсюдженого по селах Київщини листа під
назвою «Земля і воля», зазначали, що їх можна знайти в
Золотоноші, Ірклієві, Великому Хуторі, Бойківщині та в
Драбово. Вже в перших рядках листа звучить заклик до
єднання: «Селяни організовуйтесь в тім наша сила!
Земля і воля селянам! Селяни єднайтесь!» [11, 285 –
286а]. Якщо відкинути емоційне забарвлення цих
закликів, то проглядаються цілком типові для настроїв
більшості селян вимоги: землевпорядкування, вирішен-
ня проблеми нестачі земель через переселення, ліквіда-
ція диктатури пролетаріату.

Ще один лист, який надійшов до ЦК КП(б)У від імені
«Селянсько-робітничої республіки», звинувачував вла-
ду, що вона підпорядковується партії, а не населенню:
«Кажуть, що влада наша. Бачте, ми її обираємо. А хіба
вона робить нашу волю, хіба вона думає про нас, селян.
Що вона нам дала. Відібрали у нас землю та обклали
таким податком, що аж небо вовною покажеться. Колись
ми мали податки тільки земельні – державні, земські та
волосні брались від землі, а тепер податки і державні, і
окружні, і сільрадівські. Та усіх їх не перепишеш, а робіт-
ники податку не платять. Влада тепер робить те що скаже
якась компартія, вона слухає її, а не нас» [12, 48]. Слід
підкреслити, що подібні листівки та заклики мали доволі
широке розповсюдження, а тому були виявлені в бага-
тьох округах України.

Протягом березня 1928 р. в с. Ново-Економічному
були розповсюджені 5 прокламацій з підписом «Гурток
№ 57», в яких йшлося про гніт більшовиків і тяжке стано-
вище селянства, а також містився заклик до збройного
повстання, причому вказувалось, що в травні по всій
країні пройде хвиля заворушень [13, 23]. 3 грудня 1928 р.
у Сумах з’явилися 2 листівки із закликом до боротьби,
підписані «Виконкомом друзів народу», наступного

змісту: «1. Товариші! Об’єднуйтесь. Бийте ворогів. Ви-
магайте вільної мануфактури та хлібу. Проти маси влада
не піде. Скоро наша закордонна влада звільнить нас; 2. То-
вариші. Чого ви мовчите. Хіба ви не знаєте, що влада, від-
чуваючи кінець, вивезла хліб (на випадок втечі буде золо-
то на дорогу), а нас змушують їсти якийсь хліб, яким рані-
ше свиней кормили, та й такого дають мало…» [14, 50].

У жовтні 1928 р. Секретний відділ ОДПУ підготував
звіт «Антирадянський рух на селі», де наводилася харак-
теристика руху за створення селянської класової партії.
Слід зазначити, що масовий селянський рух середини
1920-х рр., однією із основних вимог до влади мав не ли-
ше створення селянської спілки як виразника економіч-
них інтересів села, але наголошував на необхідності ор-
ганізації селянської партії, яка б захищала права селян-
ства в умовах диктатури пролетаріату. Так, у звіті згаду-
ється Українська мужицька партія, яка «має яскраво
виражений куркульсько-буржуазний характер, а в дея-
ких питаннях (зокрема щодо земельної політики) пред-
ставляла есерівську платформу» [5, 798 – 799] та Україн-
ське селянське об’єднання як «спроба української інте-
лігенції, очолюваної емігрантськими контрреволюціо-
нерами, створити антирадянську селянську організа-
цію» [5, 801]. Тобто, розповсюдження ідей необхідності
консолідації селянства проходило не тільки стихійно з
низів, а й через сільську інтелігенцію, яка працювала в
Києві, Харкові, Одесі та інших містах [15, 7].

Більш небезпечною для влади стала поширена серед
населення думка про можливість опору, при чому не
одиночного, стихійного, а масового та централізова-
ного. В листі, надісланого С. Косіору, читаємо: «Хоч
Денікіна давай, однаково будемо згодні, щоб була інша
влада, але щоб було що їсти. Скоро у нас буде контррево-
люція і комуністів усіх переб’ємо» [16, 54]. У с. Дов-
галівка Криворізької округи селяни відверто говорили:
«Радянська влада – це банда, це здирники, раніше у нас
був один збірник та один староста з писарем, а тепер
сидять 100 осіб і толку ніякого нема, продподаток
стягують по 100 – 150 рублів…і колектив у мене забрав
3 десятини землі. Хіба це колектив, це якась банда села
на трудовій землі» [17, 26].

У листі мешканця с. Рівне Зінов’ївської округи до
редакції газети «Вісті» (жовтень 1927 р.) наводяться
характерні настрої населення: «Тепер кожний селянин
зробився звіром для радянської влади. Він уже не надіється,
що йому радвлада допоможе, бо вже на факті доказали,
що в господарстві не він господар, а хтось інший. Він уже
своїм власним трудом, добром, своєю кривавицею не
має права розпоряджатися» [18, 6]. В Глухівському районі
селяни на безпартійній конференції накинулися на
партійців: «Ви їздите до нас тільки голови дурити і комуни
будувати. Вас потрібно гнати в шию, щоб не їздили до нас
брехати, нам ваші комуни не потрібні» [11, 43].

Агітація проти відверто грабіжницької хлібозаготі-
вельної компанії 1927 – 1928 рр. переросла у прямий
протест проти влади із закликом чинити їй збройний
опір. Так, на зібранні, з приводу хлібозаготівлі, лунали
такі висловлювання: «Потрібно зробити так, щоб вони
подохли, якщо б настав той час, коли можна було б
влаштувати комуністам Варфоломіївську ніч» [14, 18]
або «всю кооперацію потрібно перебити або спалити
по всій нашій країні, тільки тоді буде для нас життя
вільним і все буде по-старому» [13, 50]. Тобто, частина
селян була не тільки вороже налаштована щодо держави,
а й навіть готова була застосувати зброю.

Яскравим прикладом таких настроїв селянства є
листи, адресовані до ВУЦВК Г. Петровському: «Я,
Макієнко Микола, йду проти радянської влади. Прихо-
дять до мене селяни й кажуть – підіймай війну, то ми й
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поможемо тобі воювати. Я призначив війну у березні
місяці 25 числа 1929 року. У мене є військо в 1972 чоло-
вік» [19, 3]. Інший лист від селянина з Уманщини: «Нам
селянам закрили очі й кажуть, що «це наша влада» і му-
симо терпіти всі ці знущання і вимагання. Селяни нетер-
пляче чекають війну, аби тільки дали зброю в руки се-
лянам, то була б друга революція з комуністичною пар-
тією і з тими радянськими пузами, що ссуть кров з бідно-
го трудового селянина» [19, 4а].

Доведені до відчаю, селяни бачили тепер захист своїх
інтересів не в організації спілки чи союзу, а у прямій
збройній боротьбі з кривдниками: «Ми всі підемо в бан-
ди, а то заберуть хліб у селянства і ми будемо сидіти го-
лодними» [14, 46]. Про це переконливо свідчать мате-
ріали таємних офіційних зведень. У першому півріччі
1928 р. було зафіксовано 117 терористичних актів, а з
жовтня 1928 до серпня 1929 рр. – 348. Щоправда, влада
висвітлювала це у контексті загострення класової бо-
ротьби на селі, списуючи все на «куркульські елемен-
ти», закриваючи очі на те, що це була безкласова акція
протесту проти знущань держави над своїм населенням,
що включала представників як заможних та середняць-
ких, так і бідняцьких господарств.

Таким чином, архівні дані засвідчують факт надзви-
чайної активності суспільної думки селян, аналіз якої
займав важливе місце в політичних технологіях більшо-
вицької влади. Чисельні спеціальні обстеження, таємні
звіти та доповіді окресленого періоду показують що,
незважаючи на те, що в різних регіонах України існували
певні відмінності у причинах, перебігу, учасниках не-
формальних громадських осередків, простежувалася за-
гальна тенденція наростання селянського громадського
руху, який мав широкий спектр різновидів. Так, опози-
ційні настрої населення коливалися від збройних методів
опору владі на початку та наприкінці 1920-х рр. до де-
мократичних спроб співпраці через обговорення комп-
лексу соціальних проблем та утворення незалежних
громадських селянських організацій. Спрямування та
характер громадського руху були яскравими показника-
ми реакції сільської спільноти на ті чи інші кроки
радянської влади. Процес виникнення таких рухів мав
доволі складну природу та обумовлювався багатьма, ін-
коли доволі несподіваними, чинниками, в тому числі й
суто суб’єктивного характеру. Ігнорування ж вимог та
нехтування інтересами більшості населення спричинило
критичне загострення взаємовідносин держави та
селянства наприкінці 1920 – на початку 30-х рр.
___________________
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ÏÅÐÅÒÂÎÐÅÍÜ 1921 – 1927 ðð.

Переживаючи досить складні моменти у процесі
розбудови національної держави, Україні потрібен
досвід минулих епох, однією з неоднозначних сторінок
яких був неп. Саме у цей період радянському керів-
ництву вдалося реалізувати нову суспільно-політичну
модель, створивши у свідомості сучасників принципи май-
бутнього суспільства, головною ідеєю якого став кому-
нізм. Ряд заходів у сфері економічного життя, аграрних
відносин, освітній галузі, українізації партійного апарату
призвели до остаточного реформування масової психо-
логії, менталітету українського населення у 1920-х рр.

Життя та діяльність українського селянства в період
непу знайшли своє відображення у творчому доробку
вчених, починаючи з 1920-х рр. До найбільш ґрунтовних
робіт того часу, присвячених селу, слід віднести дослід-
ження М. Гуревича [1], В. Якиманського [2], О. Осліков-
ської [3]. Серед наукових праць 1950 – 70-х рр., в яких
спеціально досліджувалася аграрна політика радянської
влади відбудовчого періоду, варто виділити доробок
Б. Мигаля [4], І. Ганжі [5], Р. Ляха [6], В. Сидорова [7],
В. Марочка [8] та ін. Серед сучасних напрацювань яв-
ним кроком уперед стали дослідження С. Кульчицького
[9], О. Ганжі [10] та ін. У цілому, здобутки вітчизняної та
закордонної історіографії дають можливість виявити взає-
мозв’язки економічного спротиву селянства, пов’язаного
з аграрною політикою більшовиків і натуралізацією селян-
ського господарства, а також подіями, що, зрештою, приз-
вели до політичних трансформацій ленінської доктрини і
нової економічної політики радянської влади.

Революція та громадянська війна стали каталізато-
рами, з одного боку, тотальної ідеологізації народів ко-
лишньої Російської імперії, а з іншого – стали базою, на
основі якої відбувалася руйнація традиційних основ
народної культури. В період революційних подій 1917 –
1920 рр. та на етапі появи УРСР національна свідомість
українських селян зазнала впливу ідеологічних чинників,
що пропонували злиття особистості, її індивідуальності
з загалом, з масою класу. Це відбувалося в руслі двох
доктрин, одна з яких претендувала на поліконфесійність,
намагаючись замінити собою православну церкву, а
інша – проголошувала загальнопланетарний інтернаціо-
налізм. Однак цей напрям відчутно послабився в очах на-
родних мас після української незалежності 1917 – 1919 рр.,
оскільки ігнорував питання національної держави.

Основна маса населення спрямовувала своєї реф-
лексії у більш матеріальному напрямі – до землі-матін-
ки, яка на думку Д. Ібрагімової, в очах селян одвічно
була тотожною землеробству, яке виступало космічним
процесом, що поєднує час і простір, духовну і матері-
альну сфери, людський світ і природу [11, 109]. Попри
усі настанови більшовиків, селянин залишався практи-
ком, і тому, якими б не були привабливі і багатообіцяючі
комуністичні гасла, вони залишалися для нього порож-
нім відволіканням, якщо не базувалися на найважли-
віших для нього економічних інтересах.
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Вихід був один: скінчити грабунок селянства, зміни-
ти екстремістський руйнівний підхід до завдань будів-
ництва в місті і селі, що перешкоджав підйому вироб-
ничих сил і виявився основною причиною поглибленої
економічної і політичної кризи, з якою зіткнулися біль-
шовики на весні 1921 р. Тому на Х десятому з’їзді РКП(б)
Ленін зауважив, що тільки взаємодомовленість із селян-
ством може врятувати соціалістичну революцію [19,
342]. Цей з’їзд дав поштовх не тільки до реорганізації
класових підходів у створенні більшовицької держави, а
і до реформування всієї державної політики. З огляду
на національні особливості українських селян, комуніс-
тична доктрина потребувала негайного перегляду, що
якнайкраще охарактеризувала промова на з’їзді В. За-
тонського: ”Національний рух був пробуджений рево-
люцією. Цього ми не добачили, певним чином проґа-
вили. Ми проґавили той момент, коли піднялося абсо-
лютно природне почуття власної гідності в масах, і той
селянин, який звик раніше дивитись на себе з презирс-
твом, дивитися з презирством на свою мужицьку мову,
почав підводити голову і вимагати значно більше від
того, що він вимагав раніше, за царату” [13, 127].

Від кооперування села до кооперування ідеологій
та психології – така була теоретична настанова, розпоча-
того непом, напряму. Оскільки попередній період вій-
ськового комунізму вже не вбачався зразковим, треба
було переглянути певні тактичні підходи радянської
влади до подальшого розвитку суспільства. В. Ленін зміг
це зробити, незважаючи на те, що лише за декілька міся-
ців до проголошення в країні рад всезагальної коопе-
рації, відстоював зовсім інші позиції. ”Капітуляція” біль-
шовиків перед ринком, економічними законами озна-
чала капітуляцію на теоретичному, доктринальному
рівні, що створило вакуум у психічній оболонці свідомо-
сті не тільки селянської ментальності, а й ментальності
членів ВКП(б).

Соціальна революція, що надала можливість втілен-
ня комуністичної парадигми в реальне життя, не при-
звела до виникнення необхідної психічної установки –
стереотипу. Натомість залишався живучим стереотип
власника, господаря, що не могло не відобразитися
навіть на такій стійкій організації, як ВКП(б). “Серед
повітових міських організацій, – зазначено в приписі до
звіту про діяльність Одеського губкому за 1922 р., – один
з проявів нової економічної політики, явище господар-
чого нагромадження комуністів, намагання створити
більш тривке матеріальне становище, всмоктування в
міщансько-обивательське середовище і, як наслідок, від-
ставання від партжиття, обмеження розумових інтере-
сів” [14, 21]. Такі прояви прямої оберненості інсталяцій-
них процесів в ментальності не тільки членів ВКП(б), а й
українського селянства, були пов’язані з прорахунками
не тільки в ідеологічній площині.

Ідеологічний принцип, навколо якого обертався
весь процес інтегрування кооперації в селянське середо-
вище, тісно пов’язувався з перетворенням кооперації
дрібнобуржуазної – в кооперацію соціалістичну. Проте,
якщо теоретично концепція кооперативного руху була
вже відпрацьована і розглядалася як проміжна на шляху
експорту пролетарської революції в найширші верстви
населення, то практична сторона її реалізації, пов’язана
з класовою переорієнтацією кооперування, була ще по-
переду і мала забезпечуватися політично виваженою ро-
ботою кооперативних органів і відданими радянській
владі працівниками. Про цю запобіжну міру йдеться у
зразковому плані роботи губкомів партії, схваленому
на засіданні організаційно-інструкторського відділу ЦК
КП(б)У 14 жовтня 1921 р., де пропонувалося розпочати
кампанію з оволодівання комуністами і членами комне-

замів низовими, сільськими й волосними осередками коо-
перації, прийняттю партійними осередками рішень про
обов’язковість вступу комуністів до кооперативів, ознайо-
млення широких партійних і безпартійних мас із завданням
кооперації та її організаційним будівництвом [15, 34].

За даними ЦСУ УРСР, до 1923 р. було кооперовано
45,5% господарств, які вирощували цукрові буряки, 62%
– хміль, до 30% – постійних постачальників молока.
Сільськогосподарські кооперативні товариства користу-
валися правами: відчужувати шляхом продажу та
обміну сільськогосподарські продукти, купувати необ-
хідні їм матеріали і засоби, відкривати майстерні, заводи
і підприємства, складати умови договорів, мати предста-
вництво в судових органах [16, 1]. Це були роки справ-
жнього “ренесансного” підприємництва і достеменно
бурхливого господарювання селянства. На кінець непу
в українських селах діяли близько 70 тис. невеликих під-
приємств з переробки сільськогосподарської продукції.
Серед них продовольчі культури займали 35,3 % оброб-
люваної землі, кормові – 25,1 %, круп’яні – 11,7 %, куку-
рудза – 10,6 %, технічні – 8,2 %. На початок 1927 р. сільсько-
господарських товариств в Україні було 10875 одиниць,
що об’єднували 1541687 селянських господарств [17, 11].

Сільськогосподарська кооперація на 1928 р. охопила
82,5% селянських господарств України. Крім спеціалізо-
ваних та кредитних, існували змішані кооперативні
товариства, в яких разом функціонували індивідуальні,
заможно-середняцькі та колективні господарства. Такі
товариства були досить диференційовані. Серед членів
сільськогосподарських кооперативів незаможні селяни
становили 43%, середняки – 48%, заможні – 9%. Частка неза-
можних господарств в коопсоюзах протягом 1920-х рр.
постійно збільшувалася, чому сприяла державна полі-
тика в галузі сільськогосподарського безповоротного
кредиту, який тільки у 1926 – 1927 рр. становив: на земле-
впорядкування – 1360000, на боротьбу з посухою –
3000000, на переселення – 2000000, з фонду бідноти –
5125000, пільгового кредиту по лінії сільськогоспо-
дарської кооперації – 3750000 [17, 22].

Отже, незважаючи на економічну політику більшо-
виків у 1921 – 1927 рр., політику та ідеологію кооперації,
селяни сприймали її суперечливо. Не останню роль у
цьому процесі зіткнення менталітетів відіграла і дифере-
нціація селянської свідомості. Якщо запропонована ко-
муністами селянська рівність мала б допомогти проле-
таризації села, то економічні підходи не могли не визива-
ти відрази. Приватна власність завжди була невід’ємним
елементом селянського менталітету й як тільки більшови-
цька влада вичерпала мирні засоби боротьби з нею, то
розпочала чергову війну з селянством – колективізацію.
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ÊÐÈÇÈ ÒÀ ÇÃÎÐÒÀÍÍß ÍÅÏÓ

Зі зростанням ролі товарно-грошових відносин,
популяризації дрібного виробництва не лише у містах,
а й на селі, постає питання врегулювання фінансової
сторони взаємовідносин між владою та виробником. З
гостротою це питання постало ще за часів радянської
влади, коли із введенням нової економічної політики уряд
пішов на ряд поступок виробникам, в тому числі й се-
лянству. Сьогодні у цих взаєминах між виробником та
владою мало що змінилося. Тому, на наш погляд, фінан-
сове регулювання відносин між владою та виробником
є важливим й актуальним завданням сьогодення.

Прикладом таких взаємовідносин може служити
фінансова політика радянської влади напередодні хлібо-
заготівельної кризи та в роки згортання НЕПу щодо го-
ловного джерела продовольчого забезпечення країни
– селянства. До питання економічної історії українсь-
кого села неодноразово зверталися такі вчені, як С. Кор-
новенко, В. Лазуренко [4], Г. П’ятаченко [6], Т. Козацька
[3], О. Кириленко [2] та ін. З огляду на це, мета статті –
дати оцінку подіям, що показують фінансове становище
українського села в умовах наростаючої хлібозаготівель-
ної кризи та в роки згортання НЕПу.

Політика всебічного розвитку кооперації, яка лягла
в основу соціалізації радянського села, мала значні ус-
піхи в першій половині 20-х рр. ХХ ст. Поступки, які тим-
часово були надані селянству із запровадженням непів-
ських змін йшли у розріз із основною союзною еконо-
мічною політикою. Із другої половини 20-х рр. за пла-
нами уряду основний вектор економічного розвитку
мав переміститися у бік націоналізованого промисло-
вого виробництва. Це пояснювалося тим, що із запровад-
женням НЕПу приріст промислової продукції зростав
із надзвичайно швидкими темпами: у 1921 р. становив
42,1 % від довоєнного, а 1925 – 66,1 % [10]. Таке швидке
зростання темпів промисловості та зміна владних орієн-
тирів на прискорені, а не поступові темпи індустріалізації
вимагали значного фінансового ресурсу. Одним із таких
джерел фінансового ресурсу було обрано радянське
селянство, серед якого помітне місце (за рядом причин)
посіло селянство українське. Основною ж сферою регу-
лювання фінансового зростання ресурсу стала подат-
кова система з її множинними виплатами.

До початку 1926 р. сільське господарство за своїми
найважливішими показниками впритул наблизилося до
довоєнних показників: посівні площі досягли 92,5% (від
1913 р.), чисельність худоби – 88,2 % (від 1916 р.), валовий
збір зернових становив 88,1 % [11, 9]. Важливим етапом
у становленні фінансової основи радянського села стало
рішення квітневого 1926 р. пленуму ЦК ВКП(б), який
намітив вирішення завдань, що стояли на шляху

побудови сільськогосподарського податку. Зокрема
пропонувалося побудувати податок таким чином, щоб
в основу визначеного прибутку включити в об’єкт опо-
даткування прибутки від неземлеробських заробітків, а
також побудову податку за прогресивним принципом
та посилення оподаткування «куркульських» госпо-
дарств. 26 квітня 1926 р. приймається положення «Про
єдиний сільськогосподарський податок», який визначав
якісно новий принцип податкової системи – принцип
стягнення податку, виходячи із фактичного прибутку.

Ведення колективного господарства, що зародилося
у непівські роки, у другій половині 1920-х рр. набуває
свого поширення. Це пов’язувалося ще й з тим, що у
податковій системі надавався ряд пільг для колгоспів,
зокрема за законом 1926 р. діяла 25 % знижка. Повністю
від сплати податку були звільнені бідняцькі господарст-
ва, щодо середняцьких одноосібних господарств, то
навпаки, діючим законом встановлювався посилений
контроль за виконанням норм податку. Тиск на заможні
верстви селянства («куркулів») чинився не лише
забороною купівлі і продажу землі, обмеженням оренди
і найму робочої сили, розгортанням сільськогоспо-
дарської і споживчої кооперації, посиленням державної
допомоги бідноті, але й збільшенням оподаткування,
«обмежуючи його експлуататорські прагнення» [8, 135].

Характерним явищем для економічного розвитку
протягом усього існування СРСР стало відведення
значної ролі Україні у формуванні державного бюджету.
Зокрема, з 280 млн. крб. сільгоспподатку на частку
України припадало 70 млн. крб. [8, 136]. При цьому на 1
січня 1926 р. у СРСР входили 6 республік, отже частка
республіканських бюджетів у загальносоюзному не була
однаковою. У другій половині 20-х рр. дедалі відчутніше
виявлялася диференціація селянства, село було поділено
за класами, що визначалися за розміром податкових
стягнень (див. табл. 1).

Табл. 1
Сільськогосподарський податок

за групами селянства [10, 262]

З таблиці випливає, що розмови правлячих кіл про
боротьбу лише із заможними верствами були неодно-
значними, збільшення податкового тягаря для «курку-
лів» майже вдвічі не означало повної відміни чи звіль-
нення від сплати сільськогосподарського податку
бідняцького господарства. Відповідно до закону, оподат-
куванню єдиним сільськогосподарським податком під-
лягали господарства колгоспників, одноосібні селянські
господарства (як середняцькі, так і більш заможні) та
бідняцькі господарства, розмір податку визначався з
господарства, а не з окремого члена сім’ї. Об’єктом
оподаткування за новим законом були площі земельної
ділянки незалежно від прибутку з однієї сотої гектару.

На думку можновладців, сільськогосподарський
сектор економіки у другій половині 1920-х рр. продов-
жував значно відставати від основних потреб суспіль-
ства, зокрема акцент робився на розвиток технічних
галузей сільського господарства. Саме цим цілям був
підпорядкований «єдиний сільськогосподарський

1925/1926 р . 1926/1927 р .
Бідняки 1,83 0,9

Серядняки 
(одноосібники)

13,25 17,77

Куркулі 
(заможні 
селяни)

63,6 100,77

Групи селян
Податок на одне господарство (у  крб.)
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податок на 1927/28 рр.», затверджений ЦВК та РНК СРСР
від 2 квітня 1927 р. [6, 22]. Він зберіг ставки оподаткування
та норми прибутковості господарств, було збільшено
пільги колгоспам та бідняцьким господарствам з тех-
нічних культур і тваринництва. Хоча було внесено й ряд
змін, зокрема в порядок звільнення за неоподатковува-
ний мінімум. Відтепер неоподатковуваний мінімум
визначався не з прибутку на їдока, а з прибутку на госпо-
дарство. Для колективних господарств було встановлено
норми оподаткування, які не могли перевищувати се-
редні розміри стягнення податку з одноосібних госпо-
дарств по району. Що стосується прибутків від неземле-
робських занять, то вони підлягали обов’язковому обліку.

Сільськогосподарський податок на 1927/28 р. був
узаконений «Положенням про єдиний сільськогоспо-
дарський податок» від 21 квітня 1928 р. За Законом, опо-
даткуванню підлягало все населення, яке займалося сіль-
ським господарством, а також комуни, артілі, този і рад-
госпи, які мали прибуток від: рільництва та спеціальних
галузей сільськогосподарської діяльності (городництва,
виноградарства, садівництва, бджільництва), неземлеро-
бських заробітків (зарплати, кустарних промислів),
використання власних тракторів. Оподаткуванню підля-
гало кожне господарство, виходячи із сумісного прибут-
ку, одержаного грішми чи натуральним показником [7,
467]. Новим у податку стало визначення рівня доходу з
однієї десятини посіву, чи робочої та продуктивної худо-
би. Це значно обмежувало права селян. Відповідно до
закону, для УСРР встановлювалися наступні норми до-
ходу: з десятини посіву – 52 крб., орної землі – 36,5 крб.,
– 26 крб., городини – 150 крб., виноградників – 220 крб.,
саду – 140 крб., тютюну – 200 крб.; з одного коня –
26 крб., великої рогатої худоби – 21 крб., вола – 20 крб.,
свині – 7 крб. [7, 471].

Класовий принцип оподаткування мав місце й в
новому Законі на 1927/28 сільськогосподарський рік.
Так, ст. 28 передбачала оподаткування одноосібних
господарств не за нормами прибутковості, а за «наявни-
ми у них даними», тобто за матеріалами експертного
обстеження кожного селянського двору інспекторами
фінвідділу та активістами сільрад. Таким чином, з квітня
по червень діяли так звані «надзвичайні заходи» хлібо-
заготівель, а селяни-експертники підлягали подвійному
оподаткуванню [3, 153].

Поряд із одноразовим сільськогосподарським по-
датком, швидкими темпами укорінюється ще одна важ-
лива форма стягнення – самооподаткування. Із виникне-
нням самооподаткування, ця форма стягнення діяла як
додаткова, добровільна форма податку, але з часом, ма-
буть завдяки своїй ефективності, радянська влада ввела
це стягнення в обов’язкові виплати. На початковому
етапі функціонування самооподаткування діяв порядок,
згідно з яким, кожна особа, яка не брала участі у голосу-
ванні або голосувала проти щодо додаткових внесків на
задоволення культурних потреб, не повинна була спла-
чувати внески за самооподаткуванням [2, 87]. Така сис-
тема дозволяла певним категоріям селянства або зовсім
ухилятися від сплати своєї частки самооподаткування,
або брати в них найменшу участь [1, 87].

У 1927 р. прийнято Закон, яким чітко визначалися
напрями витрат коштів, зібраних за рахунок самооподат-
кування: культурно-господарські витрати для задоволе-
ння потреб усього села та певних груп селян. Новий
закон про самооподаткування забороняв «рівночасно
збирати будь-які додаткові кошти на місцеві потреби»
[11, 13]. При цьому, самооподаткування стає обов’язко-
вим, якщо рішення про його запровадження приймає-
ться більшістю голосів. Проте, Закон для окремих груп
селянства зберігав форму добровільності [2, 87].

Порядок визначення розмірів внесків кожного плат-
ника залежали від загальної суми коштів необхідної на
задоволення певної культурної потреби (наприклад, ре-
монт хати-читальні, дороги, лікарні тощо). Ця сума роз-
поділялася між окремими платниками. Розподіл виплат
відбувався відповідно до прибутковості кожного госпо-
дарства, при цьому встановлювалося максимальне
обмеження платежів – 35 % від сільськогосподарського
податку. Спеціальний Закон «про самооподаткування»
від 2 січня 1928 р. дозволяв «проводити самооподаткува-
ння повністю в розмірі 35 % сільгосподатку, допускаю-
чи в окремих місцях перевищення цього показника,
залежно від потреб села, можливостей обкладання і
бажань самого населення» [3, 155].

Таким чином, проаналізувавши особливості запро-
вадження та стягнення двох основних форм оподаткува-
ння – єдиний сільськогосподарський податок та самооп-
одаткування – напередодні хлібозаготівельної кризи та
в період згортання НЕПу, було виявлено, що влада через
посилення податкового тягаря намагалася збільшити
бюджетні надходження для задоволення потреб в інду-
стріалізації країни Рад. Українське селянство, що роками
прагнуло отримати право на самостійне управління
своїми господарствами та право на витрату отриманого
прибутку на власний розсуд, було знову позбавлене цих
прав. Водночас надмірне оподаткування, якому підля-
гали всі засоби господарської діяльності, призвело до
відмови господарів добровільно віддавати надприбуток,
що викликало хлібозаготівельну кризу, появу «ножиць
цін», а згодом і штучний Голодомор.
___________________
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Þ. Â. Áàðàáàø

ÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÕ
ÊÎÌÓÍ²ÊÀÖ²É ÍÀ ÄÎÍÁÀÑ² Ó 1920-õ ðð.

Бурхливий розвиток транспортної галузі у сучас-
ному світі відображає високі показники забезпечення
комунікаційними мережами. Виробнича інфраструк-
тура, яка включає в себе створення шляхів сполучення,
транспортних засобів усіх видів, технічних пристроїв і
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споруд на шляхах сполучення, що забезпечують процес
перевезення людей і вантажів різного призначення, про-
йшла довгий еволюційний шлях становлення. Доцільним
є висвітлення цих питань у площині дослідження розвит-
ку промислово розвинених центрів, адже, передусім у
часи індустріалізації, подібні регіони, зокрема Донбас,
були чи не головними осередками найбільшої концент-
рації виробництва, внаслідок чого спостерігалося збіль-
шення кількості населення, що, у свою чергу, спричиню-
вало необхідність у посиленні заходів щодо будівництва
шляхів сполучення та забезпечення населення усіма
видами транспорту. Однак історичні аспекти розвитку
транспортної галузі майже не досліджені. Тому акту-
альність теми беззаперечна і спонукає дослідників до
нових розвідок у контексті цього питання.

Метою статті є аналіз особливостей становлення та
розвитку транспортних комунікацій у промисловому
Донбасі 1920-х рр. Завданнями дослідження є: 1) вис-
вітлення умов необхідності створення комунікаційних
мереж у Донецькому басейні досліджуваного періоду;
2) зображення процесу становлення мережі міського транс-
порту; 3) дослідження розвитку шляхового будівництва.

Питання розвитку транспортної галузі у вітчизняній
історіографії майже не висвітлено. Деяких аспектів проб-
леми в рамках досліджень з історії Донбасу торкалися
А. Михненко [1], Р. Манекін [2], автори краєзнавчого
видання «Історія Луганського краю» [3]. Тому вважаємо
за доцільне звернутися насамперед до архівних доку-
ментів та місцевої преси.

Отже, індустріальна епоха, яка спричинила револю-
цію у транспортній галузі, призвела до появи нових видів
засобів пересування, особливо у промислово розвине-
них регіонах. Хоча у дореволюційні роки на Донбасі
переважаючими були залізничний та гужовий транс-
порт. Така скудна класифікація в одному з найголовніших
центрах розвитку промисловості зі становленням інфра-
структури крупних міст потребувала у 1920-х рр. загост-
рення уваги на вирішенні питання забезпечення місце-
вим транспортом.

Слід зауважити, що станом на 1920 р. становище
виробничої та соціальної сфер в Україні значно погірши-
лося, що помітно вплинуло й на розвиток транспорту,
який, по суті, зазнав занепаду, особливо залізничний,
річковий та морський. Помітно відчув на собі катастро-
фічні збитки Донбас, адже вони глибоко виявилися у
промислово-економічній сфері. Відтак, на порядку
денному постали питання розв’язання проблем шляхо-
вого будівництва, транспортних засобів і технічних спо-
руд на цих шляхах, тобто створення комунікаційної ме-
режі регіону. До того ж бурхливе зростання населення
в Донецькому басейні, яке переймалося пошуком
робочих місць, спричинене припливом особливо у
міську площину, звертало увагу місцевого керівництва
на потребу в будівництві доріг, мостів-переправ та
закупівлю місцевого транспорту, аби полегшити процес
потрапляння робочих до місць праці, та подолання
незручності у перевезенні вантажів.

Питання розвитку місцевого транспорту були пос-
тавлені на порядок денний ВУЦВК м. Харкова у 1921 р.
У його постанові «Про місцевий транспорт» зазнача-
лося, що «з метою об’єднання керівництва та обліку
усіх засобів місцевого транспорту, встановлення основ-
них принципів його використання, радикальної єдино
образної постановки експлуатації, постачання, виробни-
цтва та ремонту постановлялося створити при Уповно-
важеному Народному Комісаріату шляхів сполучення
України Управління місцевого транспорту. Об’єднанню
у вказаному управлінні та його місцевих органів підляга-
ли такі види транспорту: автомобілі, гужовий транспорт,

а також процеси ремонту, завантаження/розвантаження,
експедиція та збереження транзитних вантажів» [4, 73].

Місцевий транспорт, на який робилася ставка міс-
цевими органами влади, передбачав розвиток трамвай-
ного та автобусного забезпечення. Хоча трамвайне бу-
дівництво у роки непу в країні майже не велося. На
жовтень 1924 р. в Україні було лише 8 міст з умовно-
діючими трамваями із загальною довжиною шляхів 617,2
км [3, 225 – 226]. Дещо змінилася ситуація у другій
половині 1920-х рр., коли з бурхливим зростанням кіль-
кості населення проблема перевезення громадян стала
однією з головних, поряд із забезпеченням їх житлом.
Та в цілому, суттєвого покращення в цій галузі не спосте-
рігалося, а крім того, постійно не вистачало матеріалу
для будівництва ліній.

Як зазначив дослідник А. Михненко, перший електри-
чний трамвай на Донбасі з’явився 1924 р.: «Думка про
побудову трамваю мiж Берестовським рудником i го-
ловною шахтою Щегловського куща зародилася у травнi
1924 р. Її висловив iнженер Донвугiлля тов. Бояришин.
Управлiння копалень жваво вiдгукнулося на його пропо-
зицiю. Думка про побудову трамваю тепер здiйснений
факт: трамвай вiдкрито! Це перший трамвай в Донбасi.
23 листопада цiлий день трамвай возив дiтей i робiтникiв,
а в клубах, на честь святкового пуску трамваю, усiм трудя-
щим було роздано по бутерброду i по кружцi пива» [1].

У 1920-х рр. розпочали виготовлення проекту трам-
ваю і в Луганську, завершення якого передбачалося до
1.10.1926 р. Відповідно до проекту передбачалося, що
трамвай вміщатиме 12 тис. пасажирів на день. Планува-
лося 30 моторних та 30 причіпних вагонів. Проектува-
лася довжина шляху у 26 км. Будівлі, що проектувалися
для трамвайних парків, за площею та кубатурою сягали:
вагонних парків – 600 кв. с., куб с. – 2100, депо – 100 кв. с.,
куб. с. – 300. Передбачалося користування енергією від
Штерівської електростанції, але оскільки це було можли-
вим лише наприкінці 1926 чи на початку 1927 рр., то й
влаштування трамваю розраховувалося на період 1926
– 1930 рр. [5, 246].

1929 р. у місті постало питання про будівництво
трамвайних шляхів, які б з’єднували робітничі поселення
з паровозобудівним заводом. Приводом для цього
послугувало звернення Державного електротехнічного
треста до Луганського окружного виконавчого комітету
про можливість трамваїзації Луганської округи [6, 114]. В
результаті було спроектовано грандіозний план, втілення
якого не відбулося через брак коштів. Країна не могла
одночасно розвивати будівництво великого заводу та
шляхів сполучення. Тому постала необхідність пошуку
альтернативного вирішення цього гострого питання, але
декілька спроб його вирішення виявилися невдалими.

“Трамвайний план” був справді грандіозним.
Основою мережі була 25-кілометрова головна лінія, що
перетинала місто із заходу на схід. За межами центру
лінія повинна була бути одношляховою, з роз’їздами.
Друга лінія іменувалася круговою. Оскільки ж доку-
менти, що з’явилися в 1929 р., носили характер пропо-
зицій, то подробиці трасування ліній відсутні, вказані
були лише основні відправні пункти.

У цілому на Донбасі будівництво перших трамвай-
них ліній розпочалося з 1927 р. До 1940 р. були побудо-
ванi трамвайнi лiнiї в десяти найбiльших мiстах регіону
загальною довжиною майже 300 км [7, 575]. Хоча в
Луганську ще навіть у 1929 р. транспортна проблема
на рівні трамваїзації так і не була вирішена, а перший
трамвай у місті було запущено у 1934 р.

Щоб пом’якшити проблему місцевого транспорту,
в якості альтернативи трамваю були запущені кілька
автобусів, але і це не вирішило проблеми. Ще у травні
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1927 р., прибувши до Луганська, член правління Донець-
ких залізничних шляхів повідомив, що перші два авто-
буси прибудуть у місто до 11 липня вказаного року.
Передбачалося пустити їх по лінії вокзал-завод «ОР» [8].
Міськрада розраховувала на отримання 2-х автобусів
по 29 місць кожен. Плату за проїзд від вокзалу до Пушкін-
ської вулиці передбачалося встановити у розмірі 25 – 30
коп. У подальшому вона передбачалася у розмірі не 25
– 30 коп., а 20 коп. максимум. Йшла мова й про можливу
плату у розмірі 10 коп. В такому разі прибуток для міськ-
ради міг скласти 2000 крб. За підрахунками, автобуси
мали приносити 80 тис. крб. прибутку на рік [9].

Однак Північно-Донецька залізниця відмовилася
пускати автобуси в Луганську, допоки у місті не з’явиться
відповідне приміщення-гараж. Невдовзі з’ясувалося, що
у серпні згадані два автобуси прибули для Луганських
копалень, а не у місто [10]. На початку 1928 р. управління
Донецької залізниці придбало для Луганська за кордоном
через Росавсторг 4 нових автобуси, що знаходилися в Ізю-
мі у головних майстернях Донецької залізниці, де на них
ставили спеціальні кузови. З 1 лютого все ж таки передба-
чалося відкриття автобусного руху в Луганську [11].

Керівництво Донбасу переймалося й проблемами
автобусного сполучення між різними населеними пунк-
тами регіону. Так, вирішувалося питання автобусного
сполучення «Алчевськ – Лозовопавлівка». Шосейна
дорога, що сполучала Лозову Павлівку зі станцією Ал-
чевськ, протяжністю у 7 верств, була в поганому стані,
що ускладнювало сполучення між цими пунктами. У
1927 р. на ремонт цієї дороги Лозово-Павлівському
районному виконавчому комітету було асигновано
більше, ніж 25 тис. крб., але для повного ремонту потре-
бувалося 48 тис. крб. Частину ремонтних робіт передба-
чалося здійснити самим населенням [12]. У серпні 1927 р.,
нарешті, автобусне сполучення між Алчевськом та Ло-
зовопавлівкою вже було встановлено. Проїзд в обидві сто-
рони коштував 80 коп. У найближчий час передбачалося
встановлення сполучення з Брянським та Криворізьким
рудниками, а також зі станцією «Орловка» [13; 14].

Вже на середину 1920-х рр. у Луганську спостерігав-
ся підйом рівня народного господарства. Це було пов’я-
зано з зацікавленістю керівництва країни у розвитку
Луганського регіону як основного осередку промисло-
вості. Луганським підприємствам не вистачало ква-
ліфікованих робітників, хоч це була не єдина проблема.
З розгортанням робіт на підприємствах, загострювалась
ситуація з постачанням на виробництва матеріалів, що
ускладнювалося через погані шляхи сполучення між
різними місцевостями.

Як зазначає Р. Манекін, з переходом до нової еконо-
мічної політики, влада усвідомлювала необхідність воз-
з’єднання розірваних у ході громадянського протистоян-
ня 1918 – 1920 рр. ключових технологічних ланцюжків і,
перш за все, «вугілля» – «кокс» – «метал» – «транс-
порт». Так, на початку 1920-х рр. на Донбасі з’явився
трест «Транспорткопі» (до залізниці були прикріплені
Байрацькій і Рівненське рудоуправління) [2].

Більша частина існуючих у 1920-х рр. шляхів на Дон-
басі була ґрунтовими, їх постійно затоплювало, відтак,
восени і навесні рух блокувався. Тому постало питання
прокладення нових, більш придатних для пересування
доріг. Розпочалося проведення інспектування ґрунто-
вих доріг, складання планів їх реконструкції. На ці заходи
виділялися кошти, складалися плани та строки віднов-
лення доріг. Економічний контроль стану шляхів мав на
меті виявити навантаженість, характер та розподіл по
шляхам вантажних потоків. Так, у 1925 р. Луганським
окружним місцевим господарством було розроблено
5-річний план шляхового будівництва в окрузі. Згідно з

ним, передбачалося у перші три роки прокласти дороги
Луганськ – Щастя – Петровське та Луганськ – Успєнка
– Дмитрівка [15].

Окрім будівництва шляхів місцевого значення, керів-
ництво країни приділяло значну увагу сполученню Дон-
басу з іншими розвинутими центрами СРСР. Так, з ме-
тою подальшого розвитку вугільної промисловості та
металургії регіону Рада народних комісарів СРСР видала
постанову «О сооружении железодорожной магистра-
ли Донбасс – Москва». Цей документ був спрямований
на масове будівництво залізничних шляхів сполучення,
з метою забезпечення підприємств Москви паливом та
металом. Строк закінчення будівництва усієї залізничної
магістралі Донбас – Москва було призначено на
1 серпня 1933 р. На цьому будівництві значну увагу
надавали контролю за темпами будівництва та поста-
чанням коштів [16, 123,124].

Отже, проблеми місцевого транспорту та будів-
ництва шляхів сполучення на Донбасі у 1920-х рр. вирі-
шувалися поступово, часом навіть пришвидшеними
темпами. Це було зумовлено потребами країни у шля-
ховому сполученні з регіоном як осередком промисло-
вості та технічної бази. Були закладені основні напрями
транспортної мережі та налагоджено сполучення з
іншими центрами. Завдяки проведеній роботі збільшив-
ся вантажообіг та покращилось постачання промисло-
вих підприємств. За вказаний період були досягнуті
значні результати, але запланованого рівня досягти на
100% не вдалося. Зоставалася гострою й проблема
місцевого транспорту, хоча й постійно обговорювалася
під час засідань місцевих органів управління. Головною
причиною не вирішення цього питання було недостатнє
фінансування.
___________________
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Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ ÑÀÌÎÂÐßÄÍÈÌÈ
ÓÑÒÀÍÎÂÀÌÈ Ñ²ËÜÑÜÊÎÃÎ

ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ ÒÀ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ ÄÎÐ²Ã
ÍÀ ÂÎËÈÍ² Ó Ì²ÆÂÎªÍÍÈÉ ÏÅÐ²ÎÄ

Незважаючи на законодавчі обмеження, несприят-
ливу економічну ситуацію в країні та слабке фінансуван-
ня державою самоврядних установ, доробок їх праці у
таких важливих сферах, як підтримка сільського госпо-
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дарства та шляхове будівництво був досить вагомим.
Досвід роботи самоуправ саме в цих галузях є особливо
цінним та актуальним.

Слід відмітити, що найбільший внесок у вивчення
окремих питань, пов’язаних з діяльністю інституту само-
врядування як на Волині, так і загалом у Другій Речіпос-
политій зробили польські вчені – історики та правознавці.
В сучасній польській історіографії є низка публікацій з
окремих проблем історії краю в період між двома світо-
вими війнами, а також статті, присвячені конкретно діяль-
ності органів міського та територіального самовряду-
вання. Особливу цінність у цьому контексті мають моно-
графічні дослідження А. Айненкеля [1], А. Лучака [2],
Р. Шведа [3]. Окремо можна виділити групу праць, у
яких висвітлюється діяльність органів міського і терито-
ріального самоуправління та їх особливості в інших
регіонах Другої Речіпосполитої [4 – 9]. Вміщений у них
науковий матеріал дає можливість зробити порівняль-
ний аналіз методів та напрямів роботи самоуправ на
території різних польських воєводств.

Огляд наукової літератури дає підстави для висновку,
що, незважаючи на наявність праць польських науков-
ців, у яких висвітлюються проблеми діяльності само-
врядних інституцій на Волині у міжвоєнний період, у
вітчизняній історіографії на сьогоднішній день немає
спеціальних комплексних досліджень, у яких би розгляда-
лися ці питання. З огляду на зазначене вище, автор
ставить мету висвітлити окремі аспекти роботи само-
врядних установ, виконуваної заради підтримки сільсь-
кого господарства краю у міжвоєнний період.

Широкий обсяг завдань, які виконувало самовряду-
вання для підтримки сільського господарства та проми-
словості на Волині, мали кінцевою метою загальне підне-
сення господарчого розвитку економічно відсталого ре-
гіону. Прибутки, одержувані самоуправами від проми-
слових підприємств, давали можливість для фінансува-
ння діяльності самоврядних інституцій щодо підтримки
сільського господарства як основної галузі економіки
аграрної Волині [10, 15]. “Територіальна самоуправа, –
зазначалось в одному із тогочасних часописів, – має
широкі завдання в справах підтримки хліборобства, го-
дівлі худоби, торгівлі й промислу. Утримання штату агро-
номів, що знали б терен і володіли українською мовою,
будова машинових станцій, підтримка кооперативних і
господарчих установ, – усе це широкі завдання, що при
належному виконанні могли б у значній мірі спричини-
тися до поправи положення українського населення
Волині” [11, 4].

Насамперед для багатьох повітів воєводства важливе
значення мала справа меліорації. Відсутність необхідно-
го дослідження краю робило неможливим опрацювання
детального плану проведення масштабних меліоратив-
них робіт, але зусиллями самоуправ у цьому напрямі
було виконано значний обсяг робіт. Передусім це допо-
мога населенню кваліфікованими спеціалістами, так
званими техніками меліорації, котрі б “могли надавати
поради місцевому населенню не лише в справах меліо-
рації, а також при будівництві водяних млинів, експлуата-
ції торф’яників, створенні рибних ставків тощо” [12, 7].

Актуальність проведення меліораційних робіт була
зумовлена й тими змінами, що відбувались в аграрному
устрої воєводства в міжвоєнний період, насамперед пар-
целяцією ґрунтів та комасацією [13, 37]. Наприклад, ме-
ліорація, проведена виконавчим відділом сеймику Горо-
хівського повіту протягом 1931 – 1939 рр., охопила
територію площею понад 1200 га, на котрій було прокла-
дено 85 км спеціальних осушувальних ровів. Окрім того,
горохівське самоврядування, за допомоги державного
фонду меліорації, шляхом будівництва 156 км ровів,

осушило близько 5000 га боліт та заболочених ґрунтів
на території усього повіту, в тому числі 600 га болотистих
ґрунтів у басейні ріки Стохід [14, 29]. Цифрові дані досить
вражаючі, особливо якщо враховувати той факт, що
Горохівський повіт не належав до найбільш заболочених
територій воєводства.

Перед повітовими союзами самоуправління були
поставлені завдання, вирішення яких сприяло б розвитку
аграрного сектора економіки краю. Серед них, наприк-
лад, створення селекційних станцій для добору і очищен-
ня насіння, а також фінансування витрат необхідних для
його репродукції, будівництво й утримання кінних заво-
дів та ферм, які б займались виведенням нових порід
домашньої худоби. Завданням союзів була пропаганда
нових, прогресивніших форм ведення сільського госпо-
дарства, зокрема застосування мінеральних добрив.
Для допомоги селянам слугували створені самоупра-
вами установи, котрі надавали їм у позику реманент та
сільськогосподарський інвентар.

Успішно втілювати ці завдань в життя було можли-
вим лише у випадку наявності відповідних коштів та
кваліфікованих спеціалістів. Документи свідчать, що вит-
рати на підтримку сільського господарства щодо за-
гальної суми бюджетів повітових союзів самоврядуван-
ня на 1927 – 1928 рр. були такими: Любомльський повіт
– 41,10%, Ковельський повіт – 21,06%, Кременецький
повіт – 19,24%, Здолбунівський повіт – 14,58%, Володи-
мирський повіт – 14,40%, Луцький повіт – 13,63%, Горо-
хівський повіт – 10,42 %, Костопільський повіт – 8,90%,
Дубнівський повіт – 7,27%, Рівненський повіт – 6,43% [15, 7].

Ці витрати постійно зростали, про що зазначалось і
в господарському плані волинського самоврядування
на 1930 – 1931 рр., і в директиві воєводи про планування
бюджету самоуправ на цей же період, у котрій, зокрема,
наголошувалось: “Це позитивна тенденція, тому що на
Волині сільське господарство – єдина підстава її
господарчого життя” [16, 3].

У цьому ж документі відмічалось, що розвиток сіль-
ського господарства краю вимагає кваліфікованих спе-
ціалістів (агрономів, ветеринарів тощо) [17, 12]. Брак фа-
хівців у сільському господарстві мали ліквідувати так
звані рільничі школи, а також створення гмінних агрономі-
чних районів, за прикладом Люблінського, та їх утримання
за рахунок повітового та гмінного самоуправлінь.

Недостатня кількість та поганий стан доріг воєвод-
ства змусив державну адміністрацію вдатися до всіх
можливих засобів, що знаходились у її розпорядженні,
в тому числі й залучення органів територіального само-
врядування до будівництва та ремонту доріг. У 1928 р. у
Волинському воєводстві на кожен кв. км його площі
припадало в середньому близько 27 м доріг, тоді як у
сусідньому Люблінському воєводстві на 1 кв. км прихо-
дилось 55 м доріг, Львівському – 163 м, Тернопільському
– 181 м [15, 3].

Статистичні дані переконливо свідчать про нерівно-
мірність розподілу доріг на території воєводства. Напри-
клад, найбільша їх протяжність на 1 кв. км площі припа-
дала на Рівненський та Дубнівський повіти (63 і 54 м), а
співвідношення довжини доріг до площі таких повітів,
як Володимирський, Костопільський, Горохівський,
Здолбунівський було явно недостатнім для забезпечення
потреб їх населення (від 2 до 8 м на 1 кв. км ) [15]. Саме
тому в рішенні одного із засідань воєводської ради наго-
лошувалось: “Справу розбудови доріг на Волині воєводсь-
ка рада вважає справою першочерговою не лише з гос-
подарчої точки зору, але й загальнодержавної” [18, 5].

Цією важливою справою займалися ради сільських
гмін. Згідно із законом від 10 грудня 1920 р., гмінними
вважались дороги, котрі належали до категорії держав-
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них, воєводських чи повітових [19, 27]. Їх будівництво,
зміна чи ліквідація могла здійснюватись згідно з ухвалою
гмінної ради, яка, однак, підлягала затвердженню повіто-
вим відділом. Рада складала бюджет витрат на будівни-
цтво і утримання гмінних доріг, встановлювала з цією
метою спеціальні грошові та натуральні повинності.
Якщо гмінна рада не вносила до бюджету необхідних
статей витрат, повітовий відділ міг здійснити це приму-
сово. Одночасно загальне керівництво дорогами, згідно
із згадуваним вище законодавчим актом, виконувалось
не радою гміни, а повітовими союзами самоврядування,
котрі для цього використовували гмінні кошти, що було
виявом певної недовіри до гмінного самоврядування, а
на практиці ж призводило до непорозумінь між гмін-
ними та повітовими самоуправами.

Раціональне утримання доріг вимагало об’єднання
зусиль самоуправ та державних установ, які відповідали
за стан їх збереження. У зв’язку з цим виникала проблема
підбору необхідного кваліфікованого технічного персо-
налу, наприклад дорожних інженерів, та оплати їх праці,
що, як правило, здійснювалося із фондів самовряду-
вання. Останні, у свою чергу, поповнювались за рахунок
стягнення повітовими органами самоуправління спеці-
альних поборів та податків. Так званий дорожній податок
становив 100% усіх додатків до державних податків,
сплачуваних населенням на користь самоврядування.

Інвестування самоврядуванням коштів на будівниц-
тво та утримання доріг значно полегшувалось тим, що
самоуправи мали право використовувати для цього так
званий шарварковий податок, врегульований законом
від 10 грудня 1920 р. [20, 76]. Згідно із цим законодавчим
актом, гмінна рада мала право затверджувати з метою
будівництва і утримання гмінних доріг повинність, що
полягала в наданні населенням транспортних засобів та
робочої сили. Виконувати цю повинність були зобов’я-
зані всі мешканці гміни, котрі сплачували податки. Розмір
шарварку залежав від розміру сплачуваних мешканцем
гміни безпосередніх податків. Шарварок міг полягати у
виконанні певного обсягу необхідних робіт, а також бути
денним. Гмінній раді також належало право заміни
шарварку грошовими оплатами.

Однак, там, де був відчутним брак будівельного мате-
ріалу та робочої сили, шарваркова повинність не вирі-
шувала проблеми, тому що на купівлю будівельних мате-
ріалів та оплату праці фахівців коштів не вистачало. В бага-
тьох повітах Волинського воєводства ситуація була подібною.

Значне місце у фінансуванні будівництва та ремон-
ту доріг відігравав податок, сплачуваний тими власника-
ми нерухомості або торговельних підприємств, котрі
“користувались вигіднішою господарчою кон’юнкту-
рою”, зумовленою близькістю того чи іншого засобу спо-
лучення. Отож, саме вони зобов’язані були брати безпосе-
редню участь у будівництві чи збереженні доріг [20, 76].

Окрім коштів, отримуваних самоуправами від плат-
ників податків, у бюджетах повітових союзів самовряду-
вання обов’язково передбачались статті витрат, пов’яза-
них з будівництвом та утриманням доріг. Наприклад,
вартість будівництва 1 км битої дороги, передбачена
бюджетом повітових союзів самоврядування на 1928 –
1929 рр., становила 50 – 80 тис. злотих. На утримання 1
км ґрунтових доріг повітовими самоуправами виділя-
лось від 150 до 200 злотих і 1000 злотих на кожен кілометр
битих доріг [15, 3]. Досить високою була вартість створен-
ня проекту будівництва нової дороги: в середньому 200
– 250 злотих за 1 км [15, 4]. План будівництва доріг
опрацьовувався для територій всього воєводства, тому
проекти окремих повітів обов’язково узгоджувались
між собою. З метою дотримання плановості у будівниц-
тві доріг, органи самоврядування діяли в тісному

співробітництві з воєводською дирекцією громадських
робіт. Наприклад, у 1929 р. дирекція, за погодженням з
воєводою, встановила черговість дорожніх робіт у
окремих повітах воєводства [16, 2].

Незалежно від перелічених вище витрат, повітовими
союзами самоврядування передбачались кошти необхі-
дні для будівництва мостів та утримання штату так зва-
ної дорожньої служби: 1 дрогомістра на 100-150 км ґрун-
тової дороги, та 1 дрогомістра на 40-60 км битої дороги.
Окрім цього, на останніх обов’язково передбачалась
посада шляхового майстра (1 на 6-8 км) [15, 4].

Отже, кошти, що виділялись самоуправами на засо-
би сполучення, становили досить значний відсоток ви-
трат, передбачених їх бюджетами. Наприклад, у 1928 –
1929 рр. відсоткове співвідношення витрат повітових
союзів самоврядування і гмін міст, виділених з повіту,
на різного роду засоби комунікації та загальної суми
бюджету було таким: Дубнівський повіт – 34,26%;
Костопільський – 33,81%; Кременецький – 29,36%;
Горохівський – 27,65%; Володимирський – 27,65%;
Ковельський – 23,53%; Здолбунівський – 23,13%;
Рівненський – 19,73%; Луцький – 18,42%;
Любомльський – 7,07%; міста Луцьк, Рівне, Ковель –
відповідно 16,83%, 14,41% та 10,63% [15, 4].

У 1936 р. було укріплено 53 км доріг, у 1937 р. – 97
км, у 1938 р. – 109 км. У цей же період Горохівський
повітовий союз самоврядування фінансує будівництво
воєводської дороги Кременець–Берестечко–Горохів–
Милятин, котра, разом з існуючою дорогою Луцьк–
Володимир, була найзручнішим засобом сполучення
у південній частини Волині. Вартість будівництва лише
однієї частини цієї дороги, протяжністю 15 км, що спо-
лучувала Горохів та Милятин, становила 1 млн 200 тис.
злотих. Так, лише Горохівський повітовий союз самовря-
дування із незначними державними інвестиціями
фінансував будівництво доріг загальною протяжністю
112 км. Витрати на їх спорудження становили 9 млн 650
тис. злотих [14, 83].

Незважаючи на досить важке фінансове становище,
в якому опинилось волинське самоврядування з ряду
об’єктивних причин, а саме: глибока економічна криза
кінця 1920-х рр., наростаюча інфляція, несприятлива
податкова політика держави та невиправдано великі
витрати на утримання штату працівників, органи
територіального та міського самоврядування проводили
на Волині власну активну інвестиційну діяльність,
здійснюючи капіталовкладення у ті галузі економіки та
сфери культурно-освітнього життя регіону, котрі потре-
бували їх фінансової підтримки. Це насамперед стосу-
валось сільського господарства, а також не в останню
чергу, шляхового будівництва.
___________________
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(îñ³íü 1933 – 1934 ðð.)

Політика розкуркулення у своєму здійсненні
пройшла три хвилі. У ході першої (грудень 1929 – квітень
1930 рр.) селяни депортувались у віддалені райони СРСР.
Друга хвиля (літо 1930 – 1932 рр.) – найбільш масова,
розкуркулені селяни депортувались на Урал. Третя
хвиля (осінь 1933 – 1934 рр.), найменш досліджена, мала
вибірково-адресний характер і жертви розкуркулення
висилались на будівництво Біломорканалу.

Чимало праць дослідників присвячено першій та
другій хвилям розкуркулення та депортації селян краю.
Є. Шаталіною було встановлено, що під час першої хвилі
розкуркулення (1930 р.) до уваги не бралися економічні
показники господарства, яке підлягало розкуркуленню,
а вже під час другої – розкуркуленими могли бути селя-
ни, які виявляли небажання увійти до колгоспу, ухиляли-
ся від сплати надмірного податку, не виконували завдань
з хлібо- або м’ясозаготівлі тощо [1]. Разом з тим, неро-
зв’язаною залишалася проблема кількості розкуркуле-
них селян та депортованих у віддалені північні райони.

П. Григорчуку вдалося ввести у науковий обіг багато
документів, особливо державного архіву Вінницької
області, які стосуються здійснення політики розкурку-
лення на Поділлі. В його праці ґрунтовно проаналізовано
механізм розкуркулення, виявлено головних виконавців
цієї акції [2]. Також він, у співавторстві з О. Мельничуком,
дослідив роль комітетів незаможних селян у проведенні
репресивної політики щодо селян [3]. Окремо слід
виділити статтю В. Войноловича, Ю. Данилюка, які, на
основі матеріалів “окремої” папки рішень Політбюро
ЦК КП(б)У, вивчили перебіг каральних акцій органів
ДПУ на Поділлі [4]. Окремі аспекти політики розкурку-
лення досліджували І. Рибак [5], А. Матвєєв [6], В. Жези-
цький [7]. І. Рибак вперше провів розрахунки чисель-
ності розкуркулених селянських родин, встановивши,
що їх більшість була вислана на Урал, в Карелію, Західний
і Східний Сибір [8]. Однак, згадані праці лише окрес-
люють контури проблеми. Відтак, метою статті є аналіз
особливостей здійснення третьої хвилі депортації, яка
залишилася поза увагою дослідників.

9 квітня 1933 р., за підписом голови Раднаркому
СРСР В. Молотова і секретаря ЦК ВКП(б) Й. Сталіна,
партійним і радянським органам, ДПУ і прокуратурі
надійшов інструктивний лист, в якому зазначалося, що
виселенню відтепер можуть підлягати ті селяни, “які ве-
дуть активну боротьбу проти колгоспів і організовують
відмову від проведення сівби і хлібоздачі”. Визначалася

контрольна цифра депортації – не більше 2000 госпо-
дарств в Україні. Депортованих слід було відправляти у
трудові табори, розташовані у віддалених районах СРСР [9, 3].

Щодо практичного здійснення цієї постанови йшло-
ся в інформації Славутського прокурора від 28 червня
1933 р., де зазначалося про створену судово-слідчу бри-
гаду, що проводить об’їзд сіл і на місцях здійснює розпра-
ву над селянами. До 25 березня бригада перевірила 9
сіл району. За цей час проведено таку роботу: “Село
Гориця: за зрив сіву куркуля Сергія Халанчука засудже-
но до позбавлення волі у далеких таборах з поразкою у
правах, конфіскацією майна і висилкою за межі України
після відбуття покарання; підкуркульника Логина Шин-
карука засуджено на 5 років далеких таборів і вислано
за межі України. С. Яблунівка: куркульську зграю (8
осіб), засуджено за ігнорування голови колгоспу двадця-
тип’ятитисячника Агапова. Серед них: Ковальського
засуджено на 10 років висилки із конфіскацією майна
(раніше був головою колгоспу, але не справився), Янка
Малиновського засуджено на 5 років ув’язнення із відш-
кодуванням завданих колгоспу збитків, Хом’яка засудже-
но на 10 років за вороже ставлення до заходів влади.
С. Красностава: куркуля засуджено на 10 років, а підкур-
кульника на 5 років ув’язнення з висилкою у далекі
табори. 17 сімей, у яких 89 їдців з 13 сіл району виселено
за межі Славутчини. Дозволено взяти з собою 100 пудів
хліба” [10, 93].

Зауважимо, що в інструкції партійним і радянським
працівникам, органам ОДПУ, суду і прокуратури від 10
травня 1933 р. вказувалося “негайно припинити будь-
які масові виселення селян. Виселення дозволити лише
в індивідуальному і частковому порядку і у відношенні
лише до тих господарств, голови яких ведуть активну
боротьбу проти колгоспів і організовують відмову від
сівби і заготівель”. Незважаючи на це, 23 жовтня 1933 р.
поступила директива наркома внутрішніх справ Г. Ягоди
“Про вислання куркулів на Біломорсько-Балтійський
канал”. Планувалося виселити з України 9546 родин.
Проте, її фактичне здійснення було перенесене на 1934 р.
і здійснювалося поетапно. Зокрема, 28 серпня 1934 р.
пропонувалося виселити у порядку репресії із західних
прикордонних округів УРСР “осіб, запідозрених у
антирадянській шпигунській діяльності, націоналістич-
ний, антирадянський елементи, помічені у крадіжці
соціалістичної власності, виключених із колгоспів,
раніше репресованих куркулів, які втекли із заслання,
осіб, які ведуть антирадянську агітацію і поширюють
провокаційні чутки” [11, 428].

В Хмельницькому облдержархіві віднайдено архівні
справи, що містять доповідні записки Славутського
прикордонного загону, в яких розкривається механізм
здійснення репресій. Так, у доповідній начальника
Славутського прикордонного загону Дергачова зазнача-
лося, що у Миньковській лісорозробці зривається виве-
зення лісу. Винуватцями цього є голова сільради с. Цві-
тоха Поліщук, син куркуля, а також секретар сільради
Семен Демчук, який служив у петлюрівській армії і під-
лягає виселенню. Парторг села Плоске Євген Олешенко
“підтримує за нашими даними зв’язки із куркулями. У
зв’язку з цим його необхідно вислати”. “Голова сільради
села Селічева Славутського району Яковчук останнім
часом помічений у пиятиці і у зв’язках із куркулями,
яким видає фіктивні довідки. Нещодавно в село повер-
нувся із заслання син куркуля Сергій Антошко, якому
Яковчук видав довідку. Яковчук тісно пов’язаний із
головою колгоспу Рапиною і вчителем Адамчуком
(разом випивають). Рапина займається розкладницькою
роботою в колгоспі, виключив із колгоспу кількох селян,
які брали участь у розкуркуленні односельчан. Цими
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фактами вкрай незадоволені колгоспники села і це
погано впливає на якість праці у колгоспі. Просимо
вислати Яковчука із прикордонної зони” [12, 13, 26, 51].

Виявлено ще 23 доповідні записки аналогічного зміс-
ту, які нерідко мали характер “списку вороже налаштова-
них елементів підприємств і установ” на території Славут-
ського прикордонного загону. Наприклад, у травні 1934 р.
було складено список вчителів, які нібито розповсюджува-
ли “антирадянські чутки”: М. Гончарова, М. Защука,
С. Семенюка, І. Богача, Н. Герасимчук, А. Дембицького,
З. Корнійчука, О. Волощука, І. Редька, І. Демедюка. Вис-
ловлювалась пропозиція вислати їх за межі прикордонної
зони [13, 143 – 144]. Як бачимо, депортації не мали соціа-
льного “куркульського” характеру, а швидше були репре-
сіями, спрямованими на “зачищення” Західного кордону.

Остання масова акція депортації селян з регіону
відбулася у відповідності до телеграми секретаря ЦК
КП(б)У “Про саботаж хлібоздачі в деяких областях
України” від 20 травня 1934 р. В ній зазначалося: “У
зв’язку із саботажем хлібоздачі, який в ряді районів і сіл
Вінницької, Чернігівської, Київської, Харківської облас-
тей організовано куркульськими елементами в одно-
осібному секторі, ми змушені поставити питання про
вислання за межі УРСР найбільш злісних нездавачів хліба
і організаторів саботажу. Головна їх кількість припадає
на прикордонні райони. Просимо вислати за межі
України 500 осіб злісного куркульського елементу і
організаторів саботажу разом із сім’ями” [11, 438].

Депортованих розглядали як дешеву підневільну
робочу силу, яку використовували на спорудженні
новобудов сталінських п’ятирічок, на лісоповалах, на
шкідливих для їхнього здоров’я хімічних об’єктах. Ріше-
ння центральних партійних органів про використання
депортованих селян на примусових роботах вражають
їхнім цинізмом і людиноненависницькою позицією. Так,
у постанові політбюро ЦК КП(б)У від 29 березня 1932 р.
за грифом “таємно” вказувалося: “1. Вважати необхід-
ним здійснити зачищення районів Полісся від куркуль-
ських господарств, визначивши кількість сімей, які підляга-
ють вивезенню у 5000 осіб. 2. Виселених використовувати
на розробці кар’єрів каміння, глини і т. ін., створивши з
цією метою постійні куркульські поселення на лівому
березі Дніпра в районах розташування кар’єрів” [14, 118].

Ще важчим було становище депортованих селян
України у трудових таборах. Жахливі умови проживання
спецпереселенців з України, у тому числі із Поділля і
Південно-Східної Волині, досить вичерпно розкрили
російські історики у документальних працях [11; 15].
Процитуємо доповідну записку оперуповноваженого
ОДПУ по Уралу А. Кирюхіна, у якій найбільш повно
відображено страждання депортованих селян України,
що відтепер іменувалися “спецпереселенцями”: “Поста-
чання продуктами харчування. Починаючи з січня 1931 р.,
у зв’язку із оголошенням ударного місячника по заго-
тівлі лісу, що фактично тривав до 1 квітня, норми вируб-
ки лісу для переселенців було збільшено на 50 % (в
порівнянні із нормами для вільнонайманих робітників).
Оскільки спецпереселенці не були забезпечені спец-
одягом або взагалі його не мали, то не могли виконати
встановлених норм виробітку, їм харчі видавалися не в
повній мірі, із зменшенням денної норми на 50 і навіть
75 %. Продовольча криза, що настала в зв’язку із цими
обставинами, остаточно послабила фізичні можливості
спецпереселенців, особливо в далеких поселеннях, які
із початком весни і бездоріжжям опинились відрізаними
від найближчих населених пунктів. Внаслідок цього
спецпереселенці цих поселень голодували в букваль-
ному розумінні, вживаючи в їжу м’ясо мертвих тварин,
мох, березове листя та інші листяні сурогати” [15, 36].

Із листів депортованих селян, які були переглянуті
оперативним відділенням ОДПУ 15 травня 1931 р.,
йдеться про таке. Адресат у селище Меджибіж, колиш-
нього Проскурівського округу, повідомляв: “Зараз ми
голі і босі і пропадаємо від голоду. Харчі погані, хліб і
мерзла капуста, ніде нічого купити. Діти помирають від
голоду і холоду. Спецодяг відібрали, а іншого не ви-
дають”. Інший розкуркулений селянин писав рідним у
село Адамівку, колишнього Кам’янецького округу: “Ніко-
му не бажаю такого горя. В тайзі тяжко, а в тюрмі ще
гірше. Працюємо на лісоповалі, робота дуже важка, від
сходу до заходу сонця, без вихідних днів. Дають хліб і окріп,
а хліб як цегла. Обносилися – соромно дивитися” [11, 981].

Отже, під час третьої хвилі розкуркулення жертвами
депортації ставали, як правило, одноосібники, які не
бажали вступати в колгосп або члени артілей, які саботу-
вали колгоспне виробництво. За своїми масштабами,
жорстокістю здійснення розкуркулення посіло “чільне
місце” у трагедії селян Поділля і Південно-Східної Волині.
Фактично владні структури розгорнули безпрецедент-
ний терор проти трудівників села з метою насадити у
краї систему колгоспно-радгоспного ведення сільського
господарства. Розкуркуленими ставали переважно
колгоспники, яких, з метою залякування загалу, піддавали
депортації у віддалені райони. Зокрема, це підтверджує
вибірково-адресний характер третьої хвилі розкуркулення.
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ÇÃÎÐÒÀÍÍß ÌÀÑÎÂÈÕ ÐÅÏÐÅÑ²É Â
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÌÓ ÑÅË² (1933 – 1936 ðð.)

 Тема сталінської модернізації аграрного сектора
кінця 20-х – початку 30-х рр. XX ст. не втрачає своєї
актуальності впродовж багатьох десятиліть. Особлива
увага до цієї проблеми не лише науковців, але й широких
кіл української громадськості зумовлена тим, що, за
виразом дослідника В. Нолла, «колективізацію в УРСР
можна класифікувати як один із найбільших злочинів
проти людства у XX ст.» [1]. Відповідно мова йде не
лише про реконструкцію подій минулого, але й про
відновлення історичної справедливості щодо сотень
тисяч жертв соціалістичного експерименту. За останні
роки, завдяки введенню до наукового обігу нових
документів з розсекречених фондів архівів, поглибилося
наукове осмислення репресивної складової сталінської
«революції згори». У працях М. Івницького [2], С. Кокіна
[3], Ю. Шаповала [4] досліджено механізм творення
партійними та каральними органами масового терору
проти сільського населення України під час суцільної
колективізації та хлібозаготівель 1932/33 р. Проте, поза
увагою істориків фактично залишився так званий
«постголодоморний період», до дослідження якого нау-
ковці долучилися порівняно недавно, що засвідчують
роботи В. Марочка [5], Ю. Мошкова [6]. Тому в пропо-
нованій статті автор ставить за мету проаналізувати
процес згортання масових репресій в українському селі
впродовж 1933 – 1936 рр.

Сигналом до припинення масових каральних акцій
проти селянства, що здійснювалися протягом 1930 –
1933 рр., стала таємна директива-інструкція ЦК ВКП(б)
і РНК СРСР від 8 травня 1933 р., яка адресувалася орга-
нам партійно-державної влади, ОДПУ, суду і прокура-
тури. Й. Сталін і В. Молотов проголошували в зазначе-
ному документі, що за три роки колгоспи стали панівною
формою господарства на селі, тож перемогу колгосп-
ного ладу вже забезпечено. Звідси випливав висновок:
«Внаслідок наших успіхів на селі наступив момент, коли
ми не маємо потреби в масових репресіях, що торкаю-
ться, як відомо, не тільки куркулів, а й одноосібників і
частки колгоспників» [7, 71].

Необхідність згортання масових репресій у другій
половині 1933 р. зумовлювалася не лише закінченням
суцільної колективізації, але й перевантаженістю місць
позбавлення волі. Так, станом на 25 січня 1933 р. у місцях
позбавлення волі УСРР (виправно-трудових установах,
камерах при райміліції, спецкорпусах ДПУ) утримува-
лося 190 956 ув’язнених, із яких 86 599 осіб були засуджені
до позбавлення волі, 100 383 особи перебували під
слідством, 3 974 осіб були пересильними [8, 44]. Хоча
БУПРи республіки були розраховані на 17 тис. в’язнів,
фактично в них перебувало 64 743 чоловік. Перевантаже-
ність окремих виправно-трудових установ досягала
1 000% [8, 48]. Ситуацію ускладнювало й те, що значну
частину ув’язнених сладали важко хворі, інваліди, особи
похилого віку, утримувати яких у БУПРах, на думку
Наркомату юстиції і Генеральної прокуратури респуб-
ліки, було «неможливо й недоцільно» [8, 45].

Ще більш критична ситуація з утриманням заареш-
тованих склалася в камерах при райміліції. Приміром, у
січні 1933 р. у камерах при Бердянській райміліції,
замість 60 – 80 осіб, перебували 420, при Долинській
райміліції – замість 50 – 60 осіб – 371 [9, 46]. У перепов-
нених камерах ніде було не лише лежати і сидіти, але й
стояти на ногах. Через надмірну тисняву серед ув’язне-
них почали поширюватися епідеміологічні захворю-

вання, зокрема сипний тиф, що створювало загрозу для
всього населення республіки.

Становище заарештованих ускладнювала й відсут-
ність належного харчування. Ув’язненим, що утримува-
лися в БУПРах республіки, виділялося лише 40 тис.
пайок, які поділяли в середньому на 75 тис. чоловік. Та-
ким чином, в’язні отримували 100 – 150 грамів хліба на
день [8, 48]. Внаслідок поганого харчування багато в’яз-
нів були сильно виснажені, що призводило до летальних
наслідків. У результаті, з 15 лютого до 6 червня 1933 р. у
камерах попереднього затримання при Долинській
райміліції померли від голоду 37 осіб, Олександрійській
– протягом березня – квітня – 37 в’язнів, при Новомос-
ковській – з 1 січня до 23 червня – 49 осіб [10, 998].
Більшість померлих – селяни, які перебували під слід-
ством за звинуваченнями у крадіжках продуктів і худоби.

На катастрофічну ситуацію з утриманням заареш-
тованих в Україні був змушений відреагувати й Кремль.
11 березня 1933 р. ЦК ВКП(б) і Раднарком СРСР ухвалили
спільну директиву «Про розвантаження місць позбав-
лення волі в УСРР», яка зобов’язала органи юстиції
республіки здійснити ретельну перевірку заарештова-
них, що перебували під слідством, і звільнити тих, хто
утримувався під вартою незаконно або позбавлення
волі яких вважалося «недоцільним». Частину засуд-
жених пропонувалося перевести на виправно-трудові
роботи без позбавлення волі. З України до північних конц-
таборів мали вивезти 25 тис. засуджених на термін від 3
років. З метою здійснення постійного контролю за кон-
тингентом заарештованих, до БУПРів прикріпили спе-
ціальних прокурорів, до камер райміліції – нарслідчих.
Реалізуючи директиву центральної влади, органи юсти-
ції УСРР протягом березня 1933 р. звільнили з-під варти
39 454 осіб, а 25 521 в’язнів вивезли на Північ [8, 69].

Іншою причиною згортання масових репресій в
українському селі була гостра нестача керівних кадрів на
колгоспному, сільському та районному рівні управління.
Як свідчать численні документи, основний репресивний
удар під час хлібозаготівель 1932/33 р. органи ДПУ, проку-
ратури та суди спрямували проти управлінського апарату
колгоспів та сільрад. Так, лише в Дніпропетровській
області з початку збору врожаю і до 10 грудня 1933 р.
було засуджено 1 778 посадових осіб колгоспів [11, 353].

Припинення репресій у другій половині 1933 р. зу-
мовлювалося й тим, що, на думку більшовицького керів-
ництва, голод уже виконав свою виховну функцію, при-
мусивши колгоспників повернутися «обличчям до кол-
госпного виробництва». Як відверто заявив партійний
очільник Дніпропетровщини М. Хатаєвич, «за які-не-
будь 3 – 4 місяці, між лютим і травнем 1933 р. в нас від-
булися кардинальні зміни до кращого в усій обстановці
на селі. Скоїлось якесь «диво»… Колгоспник узнав почім
фунт лиха. Він зрозумів, що єдиний вихід з труднощів –
це чесна робота в колгоспі» [12, 47зв.].

Поступове згортання репресій почалося в окремих
регіонах України ще до прийняття інструкції від 8 травня
1933 р. Так, 1 лютого 1933 р. бюро Дніпропетровського
обкому КП(б)У ухвалило рішення про розвантаження
арештних приміщень. Для цього планувалося створити
10 – 12 виїздних комісій у складі 3 – 4 осіб, до яких мали
ввійти «найбільш підготовлені й перевірені партпраців-
ники, працівники КК РКІ, прокуратури, суду, ДПУ.
Комісіям доручалося перевірити у 3 – 4 районах області
справи осіб, що перебували під слідством, а також вже
засуджених народними судами. Вони наділялися пра-
вами «звільняти всіх незаконно заарештованих і скасову-
вати неправильні вироки нарсудів» [13, 10 – 10зв.].

На початку березня 1933 р. Дніпропетровський об-
ком КП(б)У санкціонував перегляд справ низових парті-
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йних і колгоспних активістів, засуджених народними
судами. З цією метою в районах створили спеціальні
комісії на чолі з секретарями райкомів. До їх складу
входили голова районної контрольної комісії, прокурор,
суддя, начальник політвідділу МТС і уповноважений
ДПУ. Комісії мали право переглядати справи та пере-
давати висновки облпрокурору, який, після вивчення
матеріалів, вирішував: скасувати вирок чи залишити в
силі. Дніпропетровська облпрокуратура у своїх розпо-
рядженнях від 5 і 15 березня 1933 р. зобов’язала районних
прокурорів закінчити роботу у цьому напрямку
«протягом однієї декади» [9, 467].

Курс влади на згортання масових репресій, визна-
чений інструкцією від 8 травня 1933 р., передбачав значне
розвантаження місць позбавлення волі в СРСР з 800 –
до 400 тис. протягом двох місяців. Так, особам, засуд-
женим до 3 років позбавлення волі, строк мали замінити
примусовими роботами до 1 року, а інший строк вважа-
ти умовним. Оскільки перевантаження місць позбавлен-
ня волі було наслідком вакханалії арештів 1932 – 1933 рр.,
інструкція суворо заборонила здійснювати арешти не
уповноваженим на це законом особам: головам сіль-
рад, колгоспів, секретарям партосередків, районним і
обласним уповноваженим. Заарештовувати могли
лише працівники ДПУ, прокуратури або начальники
міліції. Заборонялося утримувати під вартою до суду
осіб, які скоїли дрібні правопорушення [7, 73].

Як свідчать документи, розвантаження місць поз-
бавлення волі в СРСР відбувалося швидкими темпами.
З 10 травня до 10 липня 1933 р. кількість ув’язнених
скоротилася майже удвічі: з 776 991 до 397 284 осіб. На
думку Президії ЦКК ВКП(б) і Колегії НК РСІ СРСР, це
дозволило «в основному, ліквідувати перевантаженість
місць ув’язнення», «впорядкувати продовольче постача-
ння і покращити умови перевезення засуджених» [10, 1].

Важче впроваджувалася в життя настанова інс-
трукції про впорядкування процедури арештів. Районне
керівництво вимагало від прокуратури надати дозвіл
здійснювати арешти головам сільрад, аргументуючи це
тим, що «міліція не може швидко реагувати», а тому
«особа, що заподіяла тяжкий злочин в далекому відда-
ленні від району може уникнути віддання до слідства і
суду». Так, у липні 1933 р. постанову про надання всім
головам сільрад права здійснювати арешти підготувало
бюро Тілігуло-Березанського райпарткому Одеської
області. Обласні й районні прокуратури у категоричній
формі забороняли робити будь-які «виключення» з
інструкції 8 травня 1933 р., розуміючи, що це знову приз-
веде до масових арештів, оскільки, «на думку голови
сільради, незначна крадіжка, «виходячи з місцевої до-
цільності», може здаватися за великий злочин, так само,
як і звичайне хуліганство може здаватися… терактом» [9, 732].

Численні повідомлення, що надходили до облкпроку-
ратур і Наркомату юстиції республіки протягом другої
половини 1933 – 1936 р., засвідчують, що швидко змінити
ситуацію на краще не вдавалося. Так, прокурор Дніпро-
петровської області Кумпікевич у доповідній записці до
обкому партії 29 липня 1933 р. повідомляв, що «майже
в усіх районах області інструкція ЦК ВКП(б) і Раднарко-
му Союза від 8/V – 1933 р. не виконується, арешти і далі
здійснюють всі (бригадири, голови колгоспів, сільрад і
об’їждчики» [14, 720]. А обіжник НКЮ УСРР від 15
жовтня того ж року констатував «переведення арештів
(та більш-менш тривале ув’язнення затриманих) робіт-
никами Політвідділів МТС та радгоспів часто-густо без
достатніх причин» [15, 134].

Реалізуючи інструкцію від 8 травня 1933 р., органи
юстиції та ДПУ мали відмовитися від «обвинувачуваль-
ного нахилу» в своїй діяльності, а саме: припинити

притягувати до кримінальної відповідальності, засуджу-
вати до тривалих термінів ув’язнення класово близьких
селян, що скоїли дрібні правопорушення. У зв’язку з
цим, на органи прокуратури покладався обов’язок
забезпечити належний нагляд за «темпами і якістю
слідства та дізнання». Народні суди, як суди першої
інстанції, повинні були уважніше ставитися до розгляду
селянських справ, а касаційні суди облсудів – припинити
«штампувати вироки нарсудів» і стати органом, «що
покликаний виправляти їх викривлення» [15, 199].
Обираючи «захід соціалістичної оборони», судді повин-
ні були враховувати не лише «обставини скоєного зло-
чину», але й «стан даного колгоспу, села, району».

Судова статистика засвідчує позитивні зрушення у
цій сфері, оскільки зменшується кількість засуджених
та кількість вироків про позбавлення волі. Так, якщо у
Київській області до 1 травня 1933 р. пересічно на місяць
засуджували 1300 осіб, то у жовтні – вдвічі менше – 700.
Також за цей період збільшилася кількість вироків з
засудженням до примусових робіт – з 30% у травні 1933 р.
до 61% у вересні [15, 199].

Проте, незважаючи на певний прогрес у діяльності
органів юстиції, їм було важко перебудувати свою
роботу, згідно з новим курсом влади. Постанова колегії
НКЮ УСРР від 1 листопада 1933 р. і директива НКЮ
УСРР від 14 листопада 1933 р. констатували, що більшість
судових інстанцій продовжували працювати за принци-
пом, згідно з яким, «будь-яка справа, що потрапляє до
суду, мала закінчитися тільки обвинувачувальним виро-
ком», а тому формально ставилися до її розгляду. Через
це 65% вироків Київського облсуду, винесених у травні
– жовтні 1933 р., «Найвсудом касувалося, пом’якшува-
лося або змінювалося, а в деяких випадках справи взагалі
закривалися за відсутністю складу злочину» [15, 199].

У 1934 р. ситуація суттєво не змінилася. Обіжник
Наркомату юстиції УСРР від 11 квітня 1934 р. визнавав,
що органи прокуратури, суду продовжували притягу-
вати до судової відповідальності велику кількість рядових
колгоспників та службових осіб колгоспів (членів
правлінь, агрономів, бригадирів та ін.) за незначні
вчинки, часто механічно застосовуючи надто суворі
заходи соціальної оборони, як то позбавлення волі на
термін 4 – 5 – 8 років [16, 12].

 «Обвинувачувальний нахил» у своїй діяльності не
могли подолати й органи ДПУ. Через «це переважна
більшість справ, що надходили до прокуратури з деяких
райвідділів ДПУ припинялися через відсутність складу
злочину або через недостатність доказів». Так, у
другому кварталі 1933 р. було припинено 100% всіх
справ по Костянтинівському і Люксембурзькому райвід-
ділах ДПУ. Значний відсоток припинених справ надавали
Чернігівський й Харківський облвідділи ДПУ [15, 97].

Реалізуючи курс центральної влади на недопу-
щення масових репресій щодо місцевого керівництва,
Генеральна прокуратура і Народний Комісаріат юстиції
республіки беруть під особливий контроль справи,
пов’язані з притягненням до кримінальної відповідаль-
ності посадових осіб районної, колгоспної і сільської
ланки управління. Так, згідно з директивою НКЮ УСРР
від 27 травня 1934 р., всі обвинувачувальні висновки в
справах голів сільрад, райвиконкомів, членів президії
райвиконкомів підлягали обов’язковому затвердженню
облпрокурором. До того ж «про кожний факт затверд-
ження обвинувачувального висновку або непогодження
з ним» мали повідомляти Генеральному прокурору
республіки [17, 75].

Наступна директива Наркомату юстиції УСРР від 7
липня 1934 р. встановила, що «всі кримінальні справи по
звинуваченню у службових злочинах директорів радгоспів,
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радгоспних трестів, МТС, МТМ та їхніх заступників»
підлягають до підсудності лише обласних судів. Передача
ж до нарсудів справ зі звинувачення у службових та госпо-
дарських злочинах голів колгоспів могла здійснюватися
виключно з санкції обласного прокурора [17, 98].

Підсумовуючи, зазначимо, що збереження «обви-
нувачувального нахилу» в діяльності органів юстиції і
ДПУ у 1933 – 1936 рр. зумовлювалося тим, що влада,
задекларувавши згортання масових репресій, продовжу-
вала використовувати надзвичайні методи впливу під
час проведення основних сільськогосподарських кам-
паній. Тому працівникам юстиції і ДПУ було важко до-
тримуватися «золотої середини» й одночасно виявляти
та карати «ворогів народу»: куркулів, шкідників в рамках
чергової репресивної акції, не перекручуючи при
цьому так званої «революційної законності».
___________________
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На початку 1930-х рр. політика радянського уряду
стосовно села спрямовувалася на колективізацію та
запровадження нового поземельного устрою. Як свід-
чать джерела, зміна пріоритетів у будь-якій сфері діяль-
ності держави в подальшому призводить до появи нових
методів управління або тиску на новостворену систему.
Новий колгоспний устрій села, що утвердився на почат-
ку 1930-х рр. зумовлював не лише зміни в адміністратив-
ному апараті аграрного сектору, а й модифікацію фінан-
сових важелів. Науковий інтерес до окресленої теми
зумовлений також відсутністю робіт, у яких би з’ясовува-
лися ці питання. Окремі моменти щодо цієї теми дослід-
ження знайшли своє висвітлення у роботах таких істо-
риків, як Г. Мар’яхін [5], М. Піскотін [6], Н. Тепцов [8],
Г. Сургай [7], В. Даниленко, С. Кульчицький [2], А. Толку-
шин [9], І. Комарова [4]. З огляду на це, автор статті ста-
вить за мету дослідити форми та методи, які включала
фіскальна політика радянського уряду в 1930-х рр.

Для українського селянства 1930-ті рр. стали одними
з найтрагічніших в його історії. Радянське керівництво,
вважаючи аграрний сектор економіки УСРР основним
джерелом надходжень до союзного бюджету, виробило
і втілило на практиці репресивно-каральну фіскальну
політику. Фактично в 1930-х рр. громадянська війна –
війна держави із селянством – не закінчилася, незважа-
ючи на гучні гасла про „перехід до мирного соціалістич-
ного будівництва”. Змінилися засоби й методи цієї війни.
Багнети і гармати поступилися, на перший погляд,
„миролюбнішим”, а насправді – більш жорстким мето-
дам – податковій політиці. Саме завдяки їй протягом
незначного періоду радянській владі вдалося перетво-
рити українське селянство на кріпаків як у соціально-
економічному, так і в суспільно-політичному відношен-
ні. Без перебільшення можна твердити, що селянство, у
тому числі й Радянської України, стало основним будівн-
ичим індустрії СРСР. Ціною величезних утрат, як матеріа-
льних, так і людських, воно звело промислову базу
Радянського Союзу.

Причиною зростання ролі податкового тиску в
умовах формування колгоспної системи стали явища
індустріалізації та згортання непу в другій половині
1920-х рр. Саме ці економічні перспективи розвитку
радянського народного господарства потребували пере-
будови, оскільки на „побудову соціалізму” необхідна
була певна кількість коштів, а із розвитком ринкових від-
носин держава позбавлялася права вільно володіти май-
ном приватного сектору, тому радянськими урядовця-
ми було взято курс на обмеження приватного сектору
народного господарства шляхом згортання непівської
політики господарювання та переведення селянства на
нову колгоспну систему. Податкова політика в таких умо-
вах відіграла роль перехідного фактора, пришвидшивши
темпи колективізації, й водночас, ставши основним
джерелом фінансування державної програми індустріа-
лізації економіки. Податкова реформа 1930 – 1932 рр.,
спричинена загальноекономічною потребою перебудо-
ви народного господарства, стала важливим кроком
радянської влади у створенні зовсім іншої, ніж непівська,
системи оподаткування. На початок 1930 р. радянське
керівництво вибудувало систему законодавчих змін у
сфері оподаткування. Незважаючи на те, що податкова
реформа переважно стосувалась усуспільненого секто-
ру народного господарства, вона значною мірою впли-
нула на зміну форм та методів фіскальної політики на
селі [5, 131]. Щоб полегшити умови утвердження колгос-
пної системи та залучити якомога більше селян до нової
державної системи, на думку В. Дьяченка, необхідно було
виробити та запровадити систему пільг, зокрема
звільнялася від оподаткування на 2 роки вся робоча худоба
в колгоспах, поголів’я корів, свиней, овець, уся птиця, що
перебували як у колективному володінні колгоспів, так і в
приватному володінні колгоспного селянства [3, 251].

У ході податкової реформи селянство було поділено
на чітко структуровані групи платників податків: колгос-
пники, одноосібні та так звані куркульські господарства.
Ці нововведення в системі оподаткування спричинили
як позитивні, так і негативні зміни. З одного боку, це
значно полегшувало державі проведення податкової
кампанії, а з іншого – призвело до ще більшого бюрокра-
тизму та створення системи масового вилучення
селянських коштів і майна. Протягом 1930 – 1932 рр. по-
датки набули політико-правового забарвлення, тобто на
селі було вибудовано систему обов’язкових стягнень:
сільськогосподарський податок, культжитлозбір, само-
оподаткування, поземельний податок та ін. Нововведен-
ням в оподаткуванні сільського населення у період
реформування податкової системи (1931 р.) став податок
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із кон’юнктурних прибутків [6, 20], тобто було встанов-
лено оподаткування так званих кон’юнктурних прибут-
ків від продажу сільськогосподарської продукції на при-
ватному ринкові. Утвердження планової системи вико-
нання народногосподарських завдань спричинило пов-
ну узурпацію адмінресурсом податкової системи. Нар-
комфін СРСР як головний орган здійснення податкової
політики наділяв районні й обласні виконкоми, а також
(за необхідності) сільські та селищні ради правом зміню-
вати республіканські, обласні та районні плани із мобі-
лізації коштів. У такий спосіб уряд уміло розрахував
практику застосування „стаханівського руху” в системі
мобілізації податкових стягнень.

Заміна чинної форми господарювання в українсь-
кому селі на колгоспну, небажання селян вільно залуча-
тися до процесу колективізації, а також відмова здавати
на умовах контрактації збіжжя призвели до запровад-
ження надзвичайної форми боротьби з українським
селянством – Голодомору 1932 – 1933 рр. Поряд із
вилученням зерна та майна у селян шляхом надмірного
оподаткування, було конфісковано всі грошові заощад-
ження. Репресивні методи оподаткування, уперше зас-
тосовані в роки Голодомору, набувають постійного ха-
рактеру. Основними ознаками оподаткування українсь-
кого селянства в роки голодомору є: нівеляція відміннос-
тей між різними групами платників податків, збільшен-
ня податкового тягаря одних груп за рахунок інших,
стрімке зростання норм оподаткування, запровадження
надзвичайної системи адміністративного тиску на селян-
ство, створення системи штрафів та недоплат із податків,
запровадження додаткових видів оподаткування.

Унаслідок використання репресивних методів здійс-
нення податкової політики в першій половині 1930-х рр.
у Радянській Україні план колективізації селянських
господарств було виконано на 73 %. Це свідчило про
застосування класового принципу оподаткування селя-
нства, оскільки надання пільг одній групі платників
компенсувалося збільшенням норм стягнень для іншої.
Під тиском адмінсистеми селянство піддалося процесу
усуспільнення й передало своє майно в колективні гос-
подарства. Таким чином, радянська влада засобами по-
даткового тиску реалізовувала завдання соціалізації аг-
рарного сектору економіки УСРР. Характерною оз-
накою податкової системи 1930 – 1933 рр. стало повер-
нення її до „воєннокомуністичних”, а в окремих момен-
тах – царських форм оподаткування селянства. У
результаті було сформовано подвійну систему стягнень:
грошову й натуральну. У 1933 р. уряд удався до повер-
нення в систему оподаткування продподатку як сталої
форми добровільної здачі зерна, а пізніше й інших видів
сільськогосподарської продукції, що стало наслідком
політики насильницького вилучення зерна [2, 144]. Нор-
ми й терміни здавання натурподатку залежали від кате-
горії платників податку, платоспроможності госпо-
дарств, тому розмір натурподатку збільшувався від ко-
лективних до куркульських господарств. Податкові нара-
хування здійснювали в кілька етапів. Спочатку їх сплачу-
вали поквартально, а протягом 1932 р. встановилася така
система сплати податку: 20 % до 1 вересня, 30 % до 1 жов-
тня, 40 % до 15 листопада, решта 10 % – 15 грудня [1, 18].

У 1934 – 1936 рр. радянська податкова система на
селі зазнала значних змін. Зокрема, було запроваджено
нові види податків: податок на коней, податок на розваги
та видовища, прибутковий податок із колгоспів. Про
репресивний характер фіскальної політики свідчать не
лише методи стягнення, але й система штрафних санкцій
та терміни виконання грошових зобов’язань, що прак-
тично нічим не відрізнялося від податкової політики
першої половини 1930-х рр. Боротьба радянського

керівництва із залишками одноосібних господарств та
„куркулями” у другій половині 1930-х рр. набула нового
характеру. Із 1934 р. відновлюється оподаткування селян
в індивідуальному порядку [4, 97].

Класовий принцип нарахування податків для сіль-
ського населення, був покликаний реалізувати суто фіс-
кальне завдання. Поєднання фінансових заходів тиску із
судовими вироками у формі позбавлення волі терміном
від 5 років зумовило виконання державних норм. Хоч,
незважаючи на всі репресивні заходи, виконати їх так і
не вдалося. У середньому по Україні, після проведення
каральних заходів, інтенсивність сплати податку збіль-
шилася. Так, наприклад, у с. Семаки Жмеринського
району, після засудження куркуля Зайця до позбавлення
волі строком на 8 років із конфіскацією всього майна,
виконання завдання з 27 % відразу зросло до 60 %. Якщо
селянин по закінченню терміну не сплачував податок,
на розмір недовиконаного зобов’язання накладалася пе-
ня недоплати, що зростала кожної доби. Крім того, селя-
нин зобов’язувався сплатити штраф за несвоєчасне ви-
конання податку в розмірі норми, у гіршому випадку селя-
нин міг бути позбавлений волі з конфіскацією усього майна.

Натурподаток, що став обов’язковим у другій поло-
вині 1930-х рр., селяни сплачували у вигляді продуктів
тваринного й рослинного походження. Якщо господар-
ство з тих чи інших причин було не в змозі сплатити на-
туральний податок, то існувала можливість замінити
натуреквівалент на грошовий за встановленими держа-
вою ринковими цінами. Важливим фактом у визначенні
репресивного характеру натурподатку можна вважати
тезу, яка практикувалася в деяких регіонах України:
„Якщо одноосібник або колгоспник живності не має,
він її купує і здає в зазначений термін”. Велике значення
в системі натурподатків мав м’ясоподаток, що стягував-
ся з усіх видів худоби. Перетворення цього виду стягнен-
ня на обов’язковий вид податку неодмінно було пов’яза-
не з регулюванням розвитку підсобних господарств кол-
госпників та одноосібників (які дозволи утримувати се-
лянину з 1935 р.). Розмір податку визначався в еквіваленті
– кілограми живої ваги на господарство [11, 22].

Примусово-насильницький характер заготівель, що
проводилися в українському селі, підвищений відсоток
надходжень від господарств колгоспників та одноосібни-
ків стали свідченням подальшої політики „викачування”
коштів із села як у грошовій, так і в натуральній формі.

У 1937 р. у податкове законодавство було внесено
деякі корективи, необхідність яких обґрунтовувалася
„зростанням”, на думку компартійного керівництва, до-
бробуту радянського села, унаслідок чого було змінено
суть сільськогосподарського податку. Колективні госпо-
дарства як основна форма соціалістичного існування ра-
дянського села перейшли на іншу форму оподаткування
– прибутковий податок [10, 286]. Із цими змінами колгоспи
оподатковувалися за фіксованими минулорічними
показниками загального річного прибутку з господарства.

Щодо регіональних відмінностей у системі оподатку-
вання, то протягом 1930 – 1939 рр. на теренах Радянської
України окреслилася певна тенденція щодо стягнення
повинностей із селян. Найбільші обсяги податкових ви-
плат припадали на східні та південні області республіки.
Це було пов’язано з наявністю в цих регіонах великої
кількості одноосібних господарств. Центральна Україна
мала менший відсоток податкового тиску, оскільки
процес колективізації в цих областях відбувався з
найбільшим приростом.

Таким чином, фіскальна політика радянського
керівництва, що здійснювалася у 30-х рр. ХХ ст. носила
неприхований загарбницький характер, а українське
селянство як основна верства суспільства потрапило у
кріпацьку залежність, але вже не від пана, а від держави.
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У нинішньому році виповнюється 70 років з дня
віроломного нападу фашистської Німеччини на Радян-
ський Союз, що започаткувало Велику Вітчизняну війну.
Враховуючи, що ця тема знайшла досить широке відо-
браження у науковій літературі, автор статті зосередився
на висвітленні маловивченого питання становища півден-
ного села на початку війни та в роки німецько-румунської
окупації, базуючись на невикористаних досі джерелах
Державного архіву Миколаївської області, зокрема фондах
окупаційних органів влади – сільських управ.

У перші дні війни, виконуючи рішення Миколаїв-
ського обласного комітету КП(б)У, мобілізаційний план
військовозобов’язаних, а також план надання матеріаль-
ної допомоги частинам Червоної Армії, у Миколаєві на
збірні пункти з’явилось 100% військовозобов’язаних [1,
83]. Також було подано кілька тисяч заяв з проханням на-
правити їх на фронт [2, 53]. До лав Червоної Армії влилось
понад половину комуністів Миколаївської області [1, 17].

Водночас необхідно кілька слів сказати про настрої
населення України у зв’язку з початком Великої Вітчиз-
няної війни, зокрема селянства південних областей. У
працях істориків радянської доби обстоювалася позиція,
що весь радянський народ став на захист соціалістичної
вітчизни як на фронті, так і в тилу. Сучасні ж дослідники
стверджують, що на початковому етапі війни (та й у
період окупації) настрої українського селянства були
далеко неоднозначними: від розпачливих, тривожних і
гнівних – до злорадних і байдужих.

На всіх промислових підприємствах, у колгоспах і
радгоспах 23 червня відбулися мітинги, на яких трудящі
висловлювали глибоке обурення, гнівно таврували
агресора, клялися зробити все для прискорення розгро-
му гітлерівських банд. Так, у селі “Радсад” Варварівсько-
го району трудівники радгоспу “Радсад” і колгоспу
ім. Т. Шевченка заявили, що добре підготуються і без
втрат зберуть урожай.

Звістка про розбійницький напад фашистів глибоко
вразила трудівників Мостівського району. На мітингу
колгоспників, робітників і службовців райцентру висту-
паючі закликали із зброєю в руках виступити на захист
своєї Батьківщини [3]. З початком Великої Вітчизняної
війни 340 мостівчан були мобілізовані до Червоної

Армії. Мешканці села працювали на спорудженні обо-
ронних об’єктів. Навколо Мостового були викопані про-
титанкові рови, бліндажі, окопи та інші схованки. Майно
МТС і колгоспів евакуювали до східних районів.

У селах області практично все чоловіче населення
призовного віку було мобілізовано до армії. Їх місце
зайняли жінки й підлітки. Повернулися до праці також
літні люди, які знаходилися на заслуженому відпочинку.
Вони не тільки працювали, а й вступали до винищуваль-
них загонів, які мали виловлювати шпигунів і дивер-
сантів, боротися з панічними чутками і діями серед
населення. Колгоспники, робітники радгоспів і МТС,
не дивлячись на брак механізаторів, автотранспорту,
докладали всіх зусиль, щоб вчасно зібрати врожай. Люди
працювали від зорі до зорі. У багатьох колгоспах була
організована цілодобова робота збиральних машин.
Збирати врожай колгоспникам допомагали робітники,
службовці, учні. У першій половині липня в цих роботах
брали участь 15 тис. мешканців міст і районних центрів
області. До 25 липня більшість колгоспів достроково
виконали план хлібозаготівель.

Багато господарств Баштанського району до 7 лип-
ня перевиконали річні плани продажу державі м’яса та
інших продуктів харчування, а колгоспи Тілігуло-Бере-
занського району до 15 липня виконали план м’ясопос-
тавок за 1941 – першу половину 1942 рр. У Софіївській
МТС Новобузького району 58 дівчат сіли за кермо трак-
торів і комбайнів. Підтримавши цю ініціативу, Мико-
лаївські обком КП(б)У і виконком обласної ради депу-
татів трудящих ухвалили підготувати з жінок тисячу трак-
тористів і комбайнерів [4, 49].

Трудящі села брали участь у створенні фонду обо-
рони країни. Селяни здавали грошові збереження, облі-
гації державних позик, матеріальні цінності (вироби з
дорогоцінних металів і каменів). За кілька днів було
зібрано 53 тис. крб.

Почалась евакуація вглиб країни населення, техніки,
майна колгоспів, радгоспів, МТС. Водночас слід зазна-
чити, що евакуація сільського населення не була масо-
вою, виїжджали в основному ті особи, які супроводжу-
вали худобу, техніку, а також окремі партійні і радянські
працівники. Близько 95% сільського населення залиша-
лося на місці. Одночасно, з нинішньої території області
почалася депортація німецького населення з населених
пунктів Ландау, Рорбах, Карлсруе, Ватерлоо, Катери-
ненталь, Рорбах, Леленталь, Раштадт, Шенфельд, розта-
шованих на території Веселинівського, Миколаївського
і Тілігуло-Березанського районів (всього – 15 – 20 тис.
осіб), а також болгар із села Тернівка.

У серпні 1941 р. на території Миколаївщини
встановився румунсько-німецький окупаційний режим.
Червона Армія залишала південноукраїнські села
фактично без бою, інколи виставляючи біля сіл невеликі
загони, які чинили нетривалий опір. Так, Остапівку
Семенівської сільради Арбузинського району захищав
загін червоноармійців на чолі з капітаном (прізвище
офіцера джерело не вказує). В ході збройної сутички 4
бійці загинули, а решту взяли у полон [5, 14].

Частина Миколаївської області, яка розташову-
валася на правому березі Південного Бугу, відійшла до
Трансністрії, решта – до рейхскомісаріату “Україна”. В
окупованих селах створювалися сільські управи на чолі
зі старостами, які вербувалися як з місцевого населення
(в більшості випадків), так і прибулих з інших регіонів
України (часто це були фольксдойче). Староста одер-
жував грошове утримання в сумі 80 марок щомісяця і
ще 20 марок на дружину й дітей, його заступник – 55
марок, а секретар управи – 90 марок [8, арк.н/н.]. З
місцевих жителів рекрутувалися поліцаї, керівники
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громадських господарств, шкіл, сільських підприємств і
установ. Так, у с. Агрономія Арбузинського району
керуючим місцевого радгоспу став син колишнього
управителя економії Окснера [6, 13].

У Баштанці з перших днів окупації був призначений
старостою репресований радянською владою В’язов-
ський, начальником поліції – нікому не відомий Руденко.
Запропонував свої послуги колишній багатій Гордій
Черничко, і хоча його не допустили до власного госпо-
дарства, він став вірно служити фашистам [7].

У с. Костянтинівка Арбузинського району була
організована адміністрація в основному з місцевих меш-
канців, хоча сільську управу очолював фольксдойче Вайс-
кенберг. Всі інші посади (перекладачі, заступник старос-
ти, начальники поліції, пошти, зав. магазином, директо-
ри маслозаводу, млина і МТС, зав. каменоломнями, вет-
фельдшер) займали в основному місцеві мешканці [8, 3 – 4].

Щодо українського населення Півдня України був
запроваджений жорстокий окупаційний режим. Так, у
Мостівському районі в 1941 – 1944 рр. фашисти знищили
35 тис. радянських громадян. 28 вересня 1941 р. на тери-
торії Колосовської МТС був організований концентра-
ційний табір для мирних радянських людей. Вони жили
у двоповерховому будинку на конюшні, частину з них
відправляли в Раштадт, Веселе, Градівку, Доманівку і
там розстрілювали. Під час холодної зими 1941 – 1942 рр.
багато замерзло в дорозі і в цьому страшному таборі
смерті. Протягом усієї зими у дворі МТС спалювали
трупи замерзлих, померлих і розстріляних. Це робилося
наступним чином: клали рядок трупів, зверху їх покри-
вали коноплею і спалювали. Після цього жандарми
рилися в попелі у пошуках золотих зубів та інших цінних
речей. До табору приїжджали німці на машинах і виво-
зили людей у с. Акацатове (Воєводське), де їх розстрі-
лювали по 10 осіб. Розстрілювали біля ями, де раніше
випалювали вапно. На дні ями горів вогонь, куди падали
після розстрілу поранені люди. Тільки за один день 20
грудня 1941 р. спалили трупи 1500 людей.

6 лютого 1942 р. німці пригнали на аеродром у с. Ку-
дрявцеве 770 радянських громадян і розстріляли їх. 18 лю-
того через Кудрявцівську сільську Раду гнали під конвоєм
1500 радянських людей. В цей час з’явився німецький
каральний загін. Німці відокремили 150 громадян, віді-
брали в них речі, роздягли і по 10 осіб розстрілювали з авто-
матів. Серед розстріляних – 67 дітей [9]. Всього на
території Миколаївської області від рук фашистів загинуло
74660 мирних жителів і 30699 військовополонених [4, 50].

Колгоспи і радгоспи були перетворені на “громадсь-
кі господарства”, інколи не змінюючи їхніх радянських
назв. Колишні колгоспники навіть обирали голів цих
“громадських господарств”. Так, у с. Новокрасне Арбу-
зинського району “Победой красных партизан” керував
Григорій Юхимович Тарасов, “Широким ланом” – Оле-
ксандр Петрович Кравченко, ім. Чкалова – С. Головань,
“Грудневим пленумом” – Іван Родіонович Єльников,
“Листопадовим пленумом” – Микола Миколайович
Кондрацький, “Червоним Жовтнем” Григорій Йоси-
пович Агарков [10, 10]. В інших селах “громадські госпо-
дарства” мали цифрову нумерацію. У Мостовому коле-
ктивні господарства перетворилися у “трудові общини”,
наприклад, трудова община № 1 – колишній колгосп ім. Мо-
лотова (старшина – Михайлов, число дворів – 142, їдців –
474, в т.ч. чоловіків від 16 до 60 років – 78, понад 60 років –
12, жінок від 16 до 55 років – 152, понад 55 років – 30, дітей
до 12 років – 143, підлітків 12 – 16 років – 59 [1, арк. н/н].

У Маринівці Доманівського району “громадські
господарства” мали такий склад: № 271 – 460 осіб,
№ 272 – 433, № 273 – 557, № 274 – 494, № 275 – 216, № 276
– 349 осіб. Окремо обліковували євреїв, які залишилися

живими: їх було 76 осіб. Всі радгоспи району були пере-
творені в державні господарства (ферми) під назвами
“Маршал Антонеску”, “Александру Чел-Бун”, “Богдан
Воде”, “Бессарабія” та ін. У “Бессарабії”, на вересень
1943 р. одержували зарплату 108 постійних робітників,
28 трактористів, 19 комбайнерів і 612 сезонних робіт-
ників [12, 79; 8, арк. н/н.].

Головне завдання окупаційних властей – збір подат-
ків, продовольства для армії. Встановлювалися численні
побори. З кожної сім’ї окупанти стягували особливий
сільськогосподарський податок, податки – шкільний, з
тварин і птиці, поліцейський та ін. Так, община с. Реп’яхи,
яка нараховувала 40 сімей (141 їдець, в т.ч. 68 праце-
здатних), сплачувала сільськогосподарський податок в
сумі 3440 грошових одиниць (в документі не вказано,
яких одиниць, очевидно, марок) [14, 1].

Великою бідою для сільського населення Півдня
України був угон юнаків і дівчат до Німеччини. Практи-
чно не залишилось жодного села, яке б не постраждало
від цього лиха. Так, з Агрономії вивезли 26 осіб (11 юна-
ків і 15 дівчат) [15, 11]. Десять юнаків і дівчат с. Садове
вивезли до Німеччини [8, 5]. У 1942 – 1943 рр. із Семе-
нівки, Остапівки і Булацелево були угнані 98 осіб, серед
яких не тільки місцеві жителі, а й військовополонені.
Фашистська адміністрація спочатку намагалася умовити
молодь поїхати до Німеччини добровільно, але погоди-
лися всього 8 осіб. Тоді фашисти примусили сільську
управу скласти список всієї молоді 1924 – 1926 років
народження [8, 8]. За приблизними розрахунками, з сіл
Миколаївщини було угнано до 26 тис. молодих людей.

Мешканці сіл Причорномор’я різними способами
боролися з ворогом: саботували розпорядження німе-
цьких властей і старост, ховали молодь від угону до Німе-
ччини. Почало створюватися підпілля. В роки війни у
Баштанці діяла підпільна організація, яку очолював
колишній інструктор Баштанського райкому КП(б)У І. Ка-
лініченко. Разом з І. Ткачовим, який був залишений При-
вільнянським райкомом КП(б)У для підпільної роботи,
патріоти почати поступово залучати населення для бо-
ротьби проти ворога. Ядром підпілля стали 10 комуністів
і 27 комсомольців – в основному випускники Баштан-
ської середньої школи. До послуг підпільників були са-
диби Марії Біденко, Олени Гайдук, Надії Семиліт, Галини
Цариковської, Єфросинії Важливцевої, Марії Балдук,
Ольги Ткачової, Палажки Забари, Катерини Слизько,
Георгія Степанова, Олександри Караульної, Любові Ро-
манцової, Єлизавети Трошиної, Василя Томаша, Поліни
Янковської, Олександри Матюшенко, Арена Яковлєва,
Меланії Кравець, Євдокима Бриля, Єлизавети Самой-
ленко та ін. [7].

З початку осені 1942 р. у Баштанці був створений
єдиний партизанський центр на чолі з командиром І. Калі-
ніченком (Назаром Миколайовичем Сергєєвим), комі-
саром – Федотом Савелійовичем Гапоном (Савельє-
вим). Командирами взводів були Іван Сербу, Іван
Чорний, Степан Єцур, Іван Кравченко, Іван Ткачов [16].

Не скорилися ворогу і мешканці Костянтинівки.
Механізатори, які залишалися на окупованій території,
хоронили інструмент, чимало запасних частин від трак-
торів. Люди ховали у себе радянських воїнів, які виходили
з оточення на схід, щоб перейти лінію фронту, допома-
гали партизанським зв’язковим. Як відомо, по лінії р. Пів-
денний Буг проходив так званий кордон між Трансніст-
рією, областю з румунським управлінням, і територією,
яка знаходилась у підпорядкуванні німецької адміністра-
ції. “Кордон” охоронявся з обох берегів ріки, це для ба-
гатьох радянських воїнів і партизанських зв’язкових було
чималою перешкодою. Федір Іларіонович Чепілко, літня
людина, яка до війни працювала у гранітному кар’єрі,
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мав власний човен. І часто ночами, ризикуючи життям,
перевозив людей з берега на берег. Не один раз смі-
ливець потрапляв під рушнично-кулеметний вогонь, але
завжди все закінчувалося благополучно [17, 72].

У с. Садове діяла підпільна група у складі Василя
Івановича Курдасова, Омеляна Андрійовича Кобзова,
Михайла Івановича Лапка, Тимофія Васильовича Сари-
чева, Марії Яківни Колбасовської, Ганни Семенівни
Курдасової, Андрія Кобзова. Група збирала зброю і
готувалася до виступу проти ворога, але знайшовся
зрадник. Всі учасники групи були схоплені і замучені у
Вознесенську [18, 19].

Фашистські окупанти нанесли величезну шкоду
країні, кожному народу, місту, селу, підприємству, уста-
нові, кожній родині. У Миколаївській області загальні
збитки становили 17519 млн. крб., у т.ч. сільське госпо-
дарство і село – не менше третини від цієї суми, знищено
148 тис. голів великої рогатої худоби, 101 тис. коней, 70%
тракторного парку, 80% комбайнів та іншої техніки. У
кожному селі були зруйновані виробничі й житлові
приміщення, заклади освіти і культури, історичні пам’ят-
ки, твори літератури і мистецтва [4, 52].

Отже, на початковому етапі війни державні і пар-
тійні органи Миколаївської області до її окупації у серпні
1941 р. провели відповідну роботу із призову до Черво-
ної Армії, переводу промислового і сільськогосподарсь-
кого виробництва на військові рейки, мобілізації сіль-
ського населення на дострокове завершення здачі дер-
жаві зерна і продуктів тваринництва, на створення вини-
щувальних загонів і загонів народного ополчення, збору
коштів для потреб оборони країни. Більша частина
сільського населення висловлювала свій гнів і обурення
нападом фашистської Німеччини на Радянський Союз,
проте, частина селян, зокрема німецьких і болгарських
сіл, ті, хто зазнав репресій від радянської влади, чекали
на прихід німецьких військ.

В роки німецько-румунської окупації фашисти
встановили на Миколаївщині жорстокий терористичний
режим (на території Трансністрії трохи ліберальніший),
який супроводжувався знищенням десятків тисяч людей,
в основному євреїв, комуністів і радянських військово-
полонених, матеріальних і духовних цінностей. Меш-
канці південноукраїнських сіл чинили опір окупантам,
саботуючи розпорядження їх адміністрації, перехову-
ючи євреїв, радянських солдатів і офіцерів, рятуючи
сільську молодь від угону в Німеччину. Однак цей опір
не набув масового характеру, більшість сільського насе-
лення займала вичікувальну позицію.
___________________
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Â 1943 – 1944 ðð.

У сучасній історіографії неодноразово зверталася
увага на Велику Вітчизняну війну та повоєнну відбудову,
але першим осібно виокремив матеріально-побутові
проблеми населення і шляхи їх вирішення силами гро-
мадськості М. Коваль [1], ініціювавши згодом спеціальне
колективне видання із цієї проблеми [2]. Крім цього,
заслуговують на увагу праці М. Головка, О. Лисенка
[3], П. Чернеги [4 – 5], О. Ісайкіної [6]. Відтак, метою цієї
статті є аналіз управління процесом нормованого поста-
чання міського населення, а також особливості його
співіснування з іншими джерелами забезпечення місько-
го населення Центральної України на визволеній території.

Досліджуючи різні аспекти нормованого постачан-
ня, необхідно зупинитись на діяльності власне тих уста-
нов, через які здійснювалася реалізація того обмеженого
асортименту продуктів, який можна було придбати за
картками закладів торгівлі. Останні зазнали у роки оку-
пації досить серйозних руйнувань. Тому їх відновлення
вважалося пріоритетним у роботі місцевої влади.

На осінь 1943 р. у містах Центральної України скла-
лася ситуація, коли вже готові для відкриття магазини
не працювали через відсутність у них товарів. Так, у
єдиній із визволених областей Центральної України –
Полтавській – функціонували лише 63 магазини нарко-
мату торгівлі і 730, що належали до мережі Укркооп-
спілки [7, 123]. Остання виділяла товари зі своїх фондів
для міст Центральної України за залишковим принци-
пом: з виділених восени 1943 р. продуктів харчування та
промислових товарів на загальну суму 14, 7 млн руб.,
перевага надавалася Ворошиловградській (4,5 млн),
Харківській (6,1 млн) і Сталінській (1,3 млн) областям.
Решта товарів на загальну суму 0,79 млн руб. була
розподілена між Полтавською, Київською і Дніпропет-
ровською областями [7, 126].

Наприкінці 1943 р. ситуація дещо покращилася і
торговельні установи у визволених містах УРСР, які мали
республіканську та союзну підпорядкованість, стали
розгортати свою мережу оперативніше, періодично до-
повідаючи про це своєму керівництву. На всій території
Полтавської і Київської областей у містах функціонувало
вже 23 % довоєнної кількості торговельних установ. Асо-
ртимент товарів був небагатим, здебільшого хліб, кон-
серви, цукор та тютюнові вироби. На початку 1944 р.
процентні показники відновлення державної торгівлі у
9 визволених областях України, порівняно з 1941 р.,
становили 18,5%. Проте, такий низький відсоток був
пов’язаний з тим, що місцеві торги передавали значну
частину своїх уже відновлених точок ОРСам [8, 39]
(отделы рабочего снабжения; беремо російськомовну
абревіатуру як найбільш вживану).

Із квітня 1944 р. почали працювати державні мага-
зини і ресторани, де можна було вільно придбати про-
дукти за «комерційними» (і, зрозуміло, вищими) ціна-
ми, що давало можливість городянам понад пайкові нор-
ми купити продукти. Досвід перших місяців торгівлі цих
установ довів, що вже назріли умови для того, аби за
нормованого розподілу сприяти продажу товарів без
карток. У складі наркомторгу СРСР було організовано
Головне управління з комерційної торгівлі – Головособ-
торг. Комерційні магазини вже наприкінці війни й
особливо у перші повоєнні роки знайшли певну кількість
своїх покупців серед городян і, за образним висловом
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російського дослідника О. Любимова, «стали свого роду
економічною розвідкою» [9, 179] перед скасуванням
карткової системи і переходом до вільної торгівлі.

У Києві, порівняно з іншими містами Центральної
України, налагодження роботи закладів торгівлі йшло
жвавіше. В цілому по регіону на травень 1944 р. у мережі
роздрібних підприємств державної і кооперативної
торгівлі стали до ладу: у м. Києві – 376 закладів (з 2510,
що працювали до війни), Київській області – 1571 з 5085,
Полтавській – 1665 з 5091, Вінницькій – 623 з 4591,
Кіровоградській – 408 з 2708 [10, 112].

Аналізуючи забезпечення міського населення
УРСР із різних джерел постачання, варто зосередити ува-
гу на відділах робітничого постачання. У містах із розви-
неною промисловістю ОРСи взяли на себе основний
тягар нормованого постачання, оскільки могли краще
організувати роботу магазинів та їдалень, підпорядку-
вавши їх інтересам виробництва, здійснюючи цільове
забезпечення тих, хто був задіяний у відбудовчих про-
цесах. Непрацюючі на тому чи іншому підприємстві не
могли потрапили до орсівських магазинів та їдалень. Уже
наприкінці війни 48 % всіх робітників, що знаходилися
на нормованому постачанні, обслуговувалися в ОРСах.
В одному лише Києві у травні 1944 р. нараховувалося
38 ОРСів. У цей же час були відновлені й активізували
свою роботу у визволених містах УРСР 82 підсобні під-
приємства, з яких 27 випікали хліб для населення, 13 ви-
готовляли алкогольні напої [11, 81]. Ці організації були
самостійними (госпрозрахунковими) підприємствами,
з власними рахунками у держбанку і користувалися
банківськими кредитами, маючи при цьому подвійне
підпорядкування: директорові підприємства та голов-
ному управлінню робітничого постачання.

Головні управління першочергово отримували з
централізованих фондів значну частину товарів, плану-
вали і контролювали їх розподіл серед підпорядкованих
їм ОРСів. У І кварталі 1945 р. частка цих організацій у
державних ринкових фондах м’яса і риби становила
55,5%, тваринних жирів – 42%, рослинних жирів – 46,7%,
цукру 34%, що виводило їх практично на «передній край
торгівлі» [9, 62 – 63]. Специфікою останніх було те, що,
крім товарів, які вони діставали з державних резервів, їм
дозволяли залучати й децентралізовані фонди. Вони
створювали власну продовольчу базу за допомогою
переданих їм радгоспів. Окрім цього, ОРСи стали влас-
никами підсобних господарств, городів, теплиць і пар-
ників, організовували вилов риби та виробництво різних
товарів, проводили децентралізовані заготівлі і закупівлі.
Зацікавленість підприємств та організацій у розвитку
підсобних господарств підсилювалася встановленим
порядком розподілу продукції, що надходила від них:
50% м’яса, зерна, риби й усі інші продукти спрямовували-
ся тільки на потреби робітників і службовців понад карткові
норми [12, 13 – 14]. Скажімо, підсобні господарства
ОРСів у Полтаві і Кременчуці займали 665 га [13, 35].

Підприємства та установи, які вирішили займатися
колективним городництвом, місцева влада підтримувала
шляхом наділення посівною картоплею, насінням ово-
чевих культур і розсадою. Навесні 1945 р. кількість людей,
які володіли ділянками землі, збільшилася, порівняно з
1944 р., на третину і наприкінці війни підсобні госпо-
дарства підприємств, колективне та індивідуальне город-
ництво відіграли позитивну роль у розширенні асорти-
менту продуктів харчування, які надходили до міських
жителів. Колективними й індивідуальними городами в
УРСР 1945 р. було зайнято 385,5 тис. га землі, їх оброб-
ляли 2 630 тис. виробничників [14, 178].

Ще одним джерелом забезпечення продуктами хар-
чування городян стали заклади громадського харчуван-

ня, частка яких у загальному обсязі роздрібного товаро-
обігу збільшилася в УРСР з 13% довоєнного часу до
24% у 1944 р. [12, 17]. Це було пов’язане з тим, що
робітникам та службовцям вигідніше було харчуватися
у їдальні, ніж готувати вдома, за умов відсутності необ-
хідного набору продуктів. Мережа їдалень у визволених
містах відновлювалася досить швидкими темпами. Якщо
наприкінці 1943 р. на визволеній території УРСР функ-
ціонувало лише 1 753 заклади громадського харчування,
з яких 308 належали місцевим торгам, 755 – ОРСам, 329
– тресту їдалень, то вже у лютому 1944 р. їх кількість до-
сягла 2192, що становило 38,1% від кількості функціо-
нуючих у 1941 р. [8; 5, 40]. У травні 1944 р. ситуація щодо
громадського харчування мала такий вигляд: у м. Києві
працювали 265 їдалень (до війни 828), Київській області
– 76 з 1042, Полтавській – 153 з 980, Вінницькій – 62 з 919,
Кіровоградській – 65 з 470 [15, 113]. Проаналізувавши
стан справ у громадському харчуванні України, РНК
УРСР 2 грудня 1944 р. видав розпорядження, згідно з яким,
на території республіки планувалося «відновити діяльність
раніше існуючих трестів їдалень Наркомату торгівлі УРСР
в містах», а також Сумське, Миколаївське, Полтавське
обласні управління громадського харчування, перейме-
нувавши їх у відділи робітничого постачання [16, 98].

Треба наголосити, що організація громадського
харчування на базі ОРСів була виправданою і дозволила
виконати завдання щодо постачання населення продук-
тами харчування. Незважаючи на недоліки у роботі, зу-
мовлені як об’єктивними умовами воєнного часу, так і
окремими суб’єктивними обставинами, вони стали
важливою ланкою у зусиллях держави щодо задоволення
нагальних потреб населення великих міст та промис-
лових центрів України. Вже першого повоєнного літа
1945 р. їдалень, закусочних і буфетів налічувалося в
цілому 9158, що становило 51% їх довоєнної кількості в
Україні [17, 139].

Ведучи мову про громадське харчування, слід зга-
дати і «пільговиків» цієї сфери – номенклатуру, на ре-
гулярне забезпечення якої держава протягом війни звер-
тала особливу увагу. Промовистим є той факт, що пору-
шення в організації харчування керівних працівників
промислових підприємств спеціальною постановою
РНК СРСР від 17 вересня 1942 р. навіть передбачало
відповідальність «за законами воєнного часу» в умовах
скороченого слідства [18, 13]. Так, влітку 1944 р. «особ-
ливих» відвідувачів (партійних працівників, військових,
науковців) приймали спеціальні торговельні заклади
Києва – 11 магазинів Воєнторгу, 17 – Спецторгу, 6 рес-
торанів [19, 37]. Окремі категорії населення столиці
України забезпечувалися продуктами харчування через
мережу спеціальних магазинів системи Гастрономтор-
гу, що дає чітке уявлення, за якими принципами
здійснювалося нормування в ті роки.

На відміну від привілейованих городян, звичайні
жителі, у зв’язку з мізерністю, малою альтернативністю
і вибірковістю державного постачання, високими цінами
комерційної торгівлі, змушені були шукати додаткові
джерела самозабезпечення. І тому чи не найголовні-
шим джерелом для них ставали базари, де можна було
виміняти або купити продукти харчування. Для тих же,
хто не потрапив до числа «гарантованих споживачів»,
базар був узагалі єдиною можливістю добути якісь про-
дукти. Однак, якщо роздрібні ціни у державних мага-
зинах були незмінними і порівняно низькими, то на
базарах ціни встановлювалися стихійно. Наприкінці 1943 р.
ціни на колгоспному ринку стали запаморочливими.
Так, за середньомісячної зарплати у центральному регі-
оні УРСР 227 руб., кілограм м’яса коштував від 200 руб.
у Києві, 90 – в Кіровограді (до війни – 7 – 14 руб.). Літр
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молока на базарах столиці коштував 75 руб., Полтави –
40, Кіровограда – 30 (до війни – 1,4 – 2), ціна на десяток
яєць коливалася від 58 руб. у Києві – до 20 у Вінниці (до
війни – від 3,5 до 5,8), масла тваринного – від 1100 до 300
руб. (до війни – від 21,5 до 30,0) [20, 124 – 127]. Отже,
цілком очевидно, що забезпечити себе базарними про-
дуктами на зарплату було практично неможливо.

Іншим додатковим джерелом забезпечення у цей
час стали т.зв. «мінки», коли міські жителі вирушали до
сільської місцевості з метою виміняти речі на будь-які
харчі. Такого роду «мандри» практикувалися городя-
нами й до окупації, й під час неї. Для тих, хто мав здоров’я
і можливість дістатися села, щоб там видобути вже
випробуваним часом способом картоплю чи навіть сало,
це ставало відчутним «приварком» до скромного ра-
ціону. Наприкінці війни до міських жителів почасти стали
доходити і продукти ще з одного джерела – по лінії ЮНРРА,
коли вони справді стали більш-менш відчутними.

У цілому ж протягом останніх повоєнних років асор-
тимент нормованого постачання продуктами був украй
обмеженим. Зміст споживчого кошика, калорійність
харчування залежали від кількості карток у родині, рівня
заробітної плати, пенсій, допомоги, оскільки ціни у дер-
жавній торгівлі, комерційних магазинах, на базарі іс-
тотно різнилися поміж собою. Хліб залишався головним
продуктом харчування. Збільшилося споживання круп,
макаронів і картоплі (майже вдвічі). Харчовий раціон
міських жителів, порівняно з довоєнним, зазнав суттєвих
змін у бік скорочення майже вдвічі, а по цукру
зменшився на 80% [21, 130]. Жителі міст Центральної
України, зарплата яких встановлювалася за нижчою
шкалою, ніж в індустріальних центрах чи столиці, ще й
за умови постачання за зниженим рівнем, могли тільки
зводити кінці з кінцями, будуючи свою стратегію вижи-
вання з розрахунку на власну ініціативу та винахід-
ливість. Обласні міста регіону, який сам виступав поста-
чальником центрального фонду, зокрема продовольчим
зерном, були явно дискриміновані. Сама ж республі-
канська влада сприяла тому, що городяни центру УРСР
мусили міцніше затягати паски.
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Історично склалося так, що повоєнні геополітичні
перетворення на теренах областей західного регіону
Українських Карпат створили передумови реформуван-
ня сільського укладу згаданих територій. Про це
засвідчують матеріали наукових досліджень, викладені
в публікаціях О. Гуцуляка, А. Третяка, В. Яремчука,
І. Кравченка та ін. Мета цієї статті полягає в оцінці і обґрун-
туванні аграрних перетворень у карпатських областях
України в перші роки становлення радянської влади,
початкового етапу колективізації сільського господарства.

З початком Другої світової війни, у вересні 1939 р.
радянські війська, згідно з таємним додатковим протоко-
лом до Пакту Молотова-Ріббентропа, вступили на тери-
торію Польщі і першим зайняли Станіславське воєвод-
ство [1, 31]. Згодом, у жовтні 1939 р. у Львові відбулися
Народні збори Західної України, які прийняли рішення
про встановлення Радянської влади на території Західної
України (крім Закарпаття та Буковини), а також прого-
лосили конфіскацію поміщицьких земель, націоналіза-
цію банків та промисловості. До кінця 1939 р. було
конфісковано й перерозподілено між селянами понад
2 млн га земель.

Після приєднання Прикарпаття до Радянської
України, тут було швидкими темпами проведено масову
примусову колективізацію. Вона розпочалася у 1940 р.
створенням перших колгоспів та ліквідацією великої
кількості сільськогосподарських кооперативів. Якщо у
1940 р. створили 26 колгоспів, то у травні 1941 – їх налічу-
валося вже 250 [2, 6]. Аналогічні соціалістичні перетворе-
ння щодо аграрної сфери були здійснені у Північній Бу-
ковині та на Закарпатті, які увійшли до складу Радянської
України, відповідно 2 серпня 1940 р. та 29 червня 1945 р.

У новоствореній Чернівецькій області (до складу
якої увійшли Північна Буковина, частина Хотинського
повіту та Герцаївський район) відразу було проведено
політично-адміністративну реформу, а згодом розпоча-
то і земельні перетворення. Згідно з Указом Президії
Верховної Ради СРСР від 15 серпня 1940 р., здійснено
націоналізацію землі та майна:
1. «Встановити, що з 28 червня 1940 р. вся земля з її

надрами, лісами, водами на території північної
частини Буковини є державною власність, тобто
народним добром.

2. Доручити Раді Народних Комітетів Української РСР
негайно провести в життя на території північної
частини Буковини всі заходи, пов’язані з передачею
землі трудящим селянам у безстрокове і безплатне
користування…»

Однак, незважаючи на те, що згідно Указу було
націоналізовано 191 тис. га землі, селяни її не одержали.
В північній частині Буковини швидкими темпами органі-
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зовувалися колгоспи і радгоспи. Вже на середину 1941 р.
тут налічувалося 63 сільськогосподарські артілі [3, 103].

Після завершення Великої Вітчизняної війни
колективізація продовжилася. Як наслідок, до початку
1950 р. 98,7 % орної землі зосередилося у колгоспах.

В перші повоєнні роки в Львівській та Івано-Фран-
ківській областях було відбудовано МТС, відновлено кол-
госпи. Держава всіляко сприяла «масовому розгортан-
ню колгоспного руху», надаючи довгострокові кредити,
насіннєві позики, техніку, готуючи спеціалістів сіль-
ського господарства. У відповідності до постанов Політ-
бюро ЦК КП(б)У «Про заходи з підготовки масових кад-
рів для західних областей УРСР» (1945 р.) та «Про заходи
з підготовки масових кадрів для західних Ізмаїльської та
Закарпатської областей УРСР» (1949 р.) [4, 85] здійсню-
вали підготовку спеціалістів середні, вищі сільськогоспо-
дарські учбові заклади, одно- та дворічні сільськогоспо-
дарські школи. Завдяки масовій організаційній роботі
державних органів влади у всіх напрямках аграрного
господарювання, суцільну колективізацію в областях
Українських Карпат (крім Закарпаття) було завершено
на початок 1950 р.

Певні особливості, характерні для аграрних пере-
творень радянського періоду на Закарпатті, започатку-
вав Перший з’їзд Народних комітетів (26 листопада 1944 р.),
який ухвалив постанову «Про наділення селян, робітни-
ків, службовців Закарпатської України землею і лісом».
Згідно постанови було конфісковано «всі землі і помістя,
що належали мадярським і німецьким поміщикам і во-
рогам народу». З’їзд доручив Народній Раді «виробити
практичні заходи і передати безплатно через місцеві
Народні Комітети конфісковані землі в особисту влас-
ність безземельних і малоземельних селян» [5, 81].

28 лютого 1945 р. Народна Рада прийняла постанову
про порядок розподілу земель, у якій зазначалося:
«…землі, конфісковані у німецько-угорських поміщиків,
чужоземних фірм, акційних спілок, зрадників народу
тощо, підлягають конфіскації, передачі безплатно в осо-
бисту власність безземельним і малоземельним селя-
нам, а також робітникам і службовцям під особисті го-
роди». Декрети Народної Ради визначили максимальну
норму землекористування на одне селянське господар-
ство – до 2,2 га, а в гірських районах – до 2,8 га.

Внаслідок копіткої і широкомасштабної роботи
Народних комітетів за час проведення реформи, землю
одержали 54463 із 145196 господарств Закарпаття, тобто
37,5%. Їм було передано 52737 га, в тому числі 35019 га
поміщицьких земель і розподілено 17718 га земель за раху-
нок обмеження землекористування [6,67]. 15 грудня 1945 р.
Народна Рада прийняла декрет про передачу землі трудя-
щим селянам «у безстрокове і безплатне користування».

Отже, земельна реформа 1945 р. в краї усунула со-
ціальну несправедливість, що століттями супроводжу-
вала закарпатське селянство. Наділення землею малозе-
мельних і безземельних селян стало першим зародком
формування справжнього власника на селі, бо землю
отримав той, хто її обробляв. Земельна реформа стала
важливим соціально-економічним заходом народної
влади. Однак, колишні безземельні та малоземельні се-
ляни господарювали на закріплених землях тільки непов-
ні три роки. Докорінні перетворення на селі, здійснена
земельна реформа 1945 р., яка фактично вперше закрі-
пила право власності селянина на землю, не виправдали
розрахунків трудового селянства щодо вільного госпо-
дарювання на власній землі. В 1946 – 1950 рр. в Закар-
патті розгорнувся новий етап реформування в аграр-
ному секторі – суцільна колективізація, яка була завер-
шена до середини 1950-х рр.

Колгоспна форма організації сільськогосподарсь-
кого виробництва одержала більше поширення в

областях Українських Карпат, ніж радгоспна. Станом на
1950 р. у Закарпатті, наприклад, налічувалося 294 колгос-
пи та 12 радгоспів [7, 28], у Чернівецькій області відповід-
но 487 та 8 [8, 55]. Більшість останніх були приміськими
господарствами плодово-овочевого та молочного нап-
рямів, у Закарпатті ще й виноградарськими.

У перші повоєнні роки особливу роль у становленні
й утвердженні колгоспного ладу в регіоні відіграли
машинно-тракторні станції (МТС). З організацією та
відновленням роботи колгоспів постало питання їх тех-
нічного обслуговування, запровадження механізованих
способів обробітку ґрунту і вирощування сільськогос-
подарських культур. Адже, раніше в аграрному секторі
всі процеси у сільськогосподарському виробництві
здійснювалися з використанням ручної праці.

У всіх областях створювалися МТС. До прикладу, в
Закарпатті у 1953 р. їх працювало 11 та 2 машинно-тва-
ринницькі станції. Функціонували вони до кінця 1958 р.
Весною 1958 р. розпочалася реорганізація МТС, яка
передбачала зосередження техніки в колгоспах та рад-
госпах. Власне про це йшлося у постанові ЦК КПРС
«Про дальший розвиток колгоспного ладу і реоргані-
зацію машинно-тракторних станцій». Згідно з нею, тех-
ніка МТС передавалась у власність колгоспів шляхом
викупу. Лише на Закарпатті протягом 1958 р. колгоспи
викупили 788 тракторів різних марок, а також значну
частину сільськогосподарських машин [9, 14]. Ця акція
створила і певні труднощі для колгоспів та радгоспів.
Одночасні великі фінансові витрати на купівлю і об-
слуговування техніки стали надто обтяжливими для гос-
подарств. Зрештою, в наступні роки цей крок посприяв
скороченню ручної праці, збільшенню можливостей
впровадження механізованого обробітку і вирощування
сільськогосподарських культур, зростанню продуктив-
ності праці, галузі господарства ставали на промислову
основу. Вже на початку 1950-х рр. у колгоспах було меха-
нізовано найбільш трудоємні та найважливіші польові
роботи. У 1958 р. близько половини зернових, третину
цукрових буряків та понад 10% картоплі збирали за до-
помогою комбайнів. Кількість зайнятих (працездатного
віку) у сільському господарстві знижувалася. Так, в
західних областях України у 1939 р. вона становила майже
3 млн. осіб, а до 1950 р. скоротилася на третину. Постійно
вдосконалювалася структура посівних площ. Площі під
малопродуктивними культурами зменшувалися, під еко-
номічно ефективними – збільшувалися. Структура по-
сівних площ була приведена до відповідності з природ-
ними та економічними умовами окремих географічних
зон Карпатського регіону. Все це викликало необхід-
ність в наступне десятиріччя поглибити поділ праці, за-
безпечити внутрігосподарську спеціалізацію і концен-
трацію виробництва, головно шляхом переозброєння
аграрного виробництва.

Із приєднанням західноукраїнських земель до Радян-
ської України, було розпочато і процес експропріації
поміщицьких земель, з розподілом їх між селянами.
Однак, уже з 1940 р. в областях Українських Карпат (на
Закарпатті з 1945 р.) починають організовувати колгоспи.
До середини 50-х рр. ХХ ст. суцільна колективізація се-
лянських господарств завершилася. У цілому, колекти-
візація сільського господарства була проведена грубо й
насильницькими методами, внутрішньо обірвала одно-
осібну господарську діяльність десятків тисяч селян, не
замінивши її розгорнутою участю останніх в управлінні
колгоспними артілями. Будучи формально господарями
артілі, а насправді в чиновницькій залежності, колгосп-
ники практично втратили мотивацію до праці та право
розпоряджатися її результатами.

У перші роки після колективізації селянам регіону
господарювалося важко. Колгоспи здавали вироблену
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продукцію державі за низькими заготівельно-закупі-
вельними цінами, тому їх власні нагромадження були
обмеженні, а колгоспники, оплата праці яких залишалася
низькою (здебільшого натуральна), вимушені були жити
за рахунок особистих господарств. Останні обкладалися
надмірними податками: на землю, вироблене м’ясо,
молоко, вовну, яйця. Був встановлений навіть податок з
кожного фруктового дерева.

Тож, незважаючи на певні позитивні наслідки колек-
тивізації, вона не сприяла швидкому піднесенню сільсь-
кого господарства й не привела селянство до заможного
життя. І, як засвідчила історія, аграрне питання на те-
ренах областей Українських Карпат не було розв’язане
ні через насильницький процес колективізації в перші
роки радянізації, ні шляхом проведення аграрних
реформ в наступні роки.
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Оновлення національної економіки, зокрема однієї
з її провідних галузей – аграрної, сьогодні неможливе
без урахування досвіду модернізації господарства
країни в минулому. Особливо актуальним є вивчення
цього досвіду у регіональному вимірі, оскільки умови
господарювання в регіонах мають свою специфіку,
зумовлену природно-кліматичними, соціокультурни-
ми, історичними особливостями їх буття. Осмислення
причин сучасних проблем, що виникають в аграрному
секторі регіональних економік, змушує по-новому гля-
нути і дати зважену, адекватну оцінку спробам радян-
ського керівництва модернізувати сільське господарст-
во країни в ході його колективізації. Останніми двад-
цятьма роками у вітчизняній історіографії наголошува-
лось на недоліках і прорахунках влади в ході реалізації
цієї аграрно-економічної програми [1; 2], що замислюва-
лась як нечуваний економічний експеримент із модерні-
зації аграрної галузі, перетворення її, по суті, на складову
радянської індустрії, передусім з метою забезпечення
продовольчих потреб населення країни [3, 89]. Нато-
мість сучасні дослідники майже не звертають уваги на
успіхи і реальні досягнення в ході колективізації, які, безу-
мовно, слід оцінювати з урахуванням історичних обста-
вин, що в них опинилась країна загалом, та специфіки
розвитку кожного регіону зокрема.

Одним з регіонів, досвід колективізації сільського
господарства якого потребує ретельного дослідження,
є Українське Подунав’я або Буджак, розташований у
дунай-дністровському пониззі Північно-західного
Причорномор’я. В історичній літературі цей край тра-
диційно називають Південною Бессарабією, хоч це є
штучною назвою. Її поява пов’язана з геполітичними
змінами передодня Другої світової війни, радянсько-
німецькими домовленостями 1939 р. і приєднанням у
1940 р. краю до УРСР. Радянськими істориками досвід
колективізації сільського господарства Подунав’я вив-
чався у контексті соціалістичних перетворень в економіці
регіону у цілому і подавався в наукових розвідках сте-
реотипно, копіюючи чисельні історіографічні штампи
радянської епохи, в рамках моністичного погляду на події
та явища у відповідності з радянською візією історичного
процесу [4; 5]. Сучасні вітчизняні дослідники активно
працюють над вивченням історії розвитку аграрної
галузі краю [6; 7]. Натомість поза увагою залишились
питання відповідності перетворень, що їх зазнав аграр-
ний сектор економіки регіону в умовах радянізації, со-
ціокультурним традиціям Подунав’я. Не претендуючи
на всебічне висвітлення проблеми, спробуємо проана-
лізувати аграрно-культурні аспекти колективізації сіль-
ського господарства Подунав’я в контексті його соціо-
культурного розвитку.

Для сталінського керівництва на початку Другої
світової війни Подунав’я мало стратегічне значення.
Важлива комунікаційна артерія Європи – річка Дунай
відкривала для Країни Рад чергову європейську браму:
звідси йшов шлях у Південне Причорномор’я, на
Балкани і Близький Схід. До того ж, з включенням краю
до складу Радянської України, кордони СРСР наближа-
лись до нафтових промислів Румунії – головного
енергетичного джерела фашистської Німеччини [8, 157].
Радянський режим мусив закріпитись у цьому регіоні.
Це диктувало необхідність «соціалізувати» край, у
короткий термін створити потужну економічну базу для
соціалістичного розвитку. Відсутність перспективних для
розвитку промисловості природних копалин змушувало
звернути особливу увагу на аграрне господарство. Втім,
специфічні природні умови краю (періодичні посухи,
особливі ґрунти, що потребували глибокої оранки,
меліорації, використання добрив тощо) вкрай
утруднювали вирішення цього завдання, вимагали
застосування значних організаційних і фізичних зусиль
та капіталовкладнень [7,162].

Як і решта українських регіонів, включених до складу
СРСР на початку Другої світової війни, у радянський
період своєї історії Подунав’я виступало аграрним
краєм. За висловом румунського вченого Штирбу, край
«нагадував Сахару» [5, 17]. Його господарське стано-
вище оцінюється вченими як вкрай зубожіле, порівняно
з попереднім періодом історії Подунав’я, коли воно пере-
бувало у складі Російської імперії (з 1878 р. до 1918 р.).
Тоді, завдяки розвитку місцевого (земського) самовря-
дування, успішно відбувалась модернізація аграрної
галузі краю [9; 7, 157]. Сумна спадщина, що залишилась
від румунського панування 1918 – 1939 рр., була підсум-
ком недолугих аграрних реформ румунського уряду.
Чимало проблем зумовлювалось низьким рівнем куль-
тури господарювання на селі. Сучасний вчений В. Ма-
ленко зазначає: «В аграрній Румунії виробляли літаки,
але не виробляли такі необхідні трактори» [10, 103].
Більшість селянських господарств краю хоча і володіла
чималою кількістю землі, проте праця їх була малоефек-
тивною, оскількі велась архаїчними методами, з викори-
станням тяглової сили тварин і допотопного реманенту
(сохи, дерев’яні плуги), майже без меліорації та добрив,



   265Óêðà¿íà â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä

вручну. В Акерманському повіті ручний посів у 1940 р.
становив 84%, а в Ізмаїльському – 94%. Використовувати
залізний реманент могли лише великі та заможні влас-
ники землі [11, 2]. Нагальною потребою було створення
у краї системи зрошування, розбудова водосховищ,
технічне озброєння аграрної галузі у цілому.

1940 р. в Подунав’ї радянським режимом було роз-
почато аграрні перетворення. Разом з націоналізацією
землі та організацією на селі перших колективних госпо-
дарств надзвичайні зусилля докладались для технічного
переозброєння аграрної праці, для чого передусім утво-
рено широку мережу державних машинно-тракторних
станцій (МТС). Основним їх завданням було обслугову-
вання колгоспів сільськогосподарською технікою [12, 10].
МТС забезпечували комплексну механізацію збирання
хліба та обробки ґрунтів, інші види спеціальних робіт.
Протягом першого року існування у їх розпорядження
в Ізмаїльську область зі Сталінградського та Харківського
машинобудівних заводів поступили 419 тракторів, 174
комбайни, косарки, бурякокомбайни, картоплекопальні
і картоплезбиральні машини тощо [13, 48]. А протягом
1946 – 1950 рр. машинно-тракторний парк місцевих МТС
збільшився у 42 рази, з них кількість комбайнів зросла у
68,2 рази [4, 38]. Приміром, Суворівська МТС у 1950 р.
отримала 1088 тракторів, 250 комбайнів, 620 тракторних
плуги, 840 культиваторів, 400 лущильників [14, 4].
Фінансування МТС здійснювалось за рахунок всесоюз-
ного бюджету, а плани роботи затверджувались Радою
Міністрів УРСР [15, 2]. З часом МТС були реорганізова-
ні у ремонтно-технічні станції (РТС), а техніку передано
колгоспам. Запровадження МТС та РТС стало потужним
чинником техніко-технологічного переоснащення аграр-
ної галузі краю. У 1948 р. механізація основних сільсько-
господарських робіт у краї досягла 78%, зокрема обро-
бітку ріллі – 83%. Тракторами було оброблено більше
1 млн дес. ріллі [14, 4; 16, 118 – 119]. Загалом механізація
аграрної праці в Ізмаїльській області на кінець 1940-х рр.
досягла 80 – 90%, тільки у 1948 р. за рахунок механізації
додатково було освоєно 153 тис. га землі [17, 177].

Надзвичайно важливе значення для розвитку аграр-
ної галузі краю мали, здійснювані у ході колективізації,
меліоративні роботи. Без створення потужної системи
штучного зрошування у цій степовій зоні підвищення
ефективності праці на землі було неможливим. На
водогосподарське будівництво колгоспи Ізмаїльської
області отримали чималі кошти з держбюджету: лише у
1951 р. поступили 12 млн. 215 тис. крб., усього разом з
колгоспними були витрачені 20 млн 720 тис. крб. Площа
зрошувальних ділянок постійно зростала, вступали до
ладу зрошувальні системи, канали, водосховища. У краї
постали будівничо-монтажна контора «Меліоводбуд»,
Кілійська машинно-меліоративна станція, Лиманський
магістральний канал, Ніколаївсько-Новоросійське водо-
сховище, Васильївська зрошувальна система. Дві ос-
танні були здатні зрошувати більше 1 тис. га землі. У ба-
гатьох районах було споруджено ставки. Запроваджува-
лись новітні способи меліорації: обводнення пасовиськ,
підґрунтове зрошення та дощування, лиманне зрошен-
ня сінокісних угідь, комплексне використання підземних
вод, поверхового стоку, обводнюючих каналів. У ході
цих робіт активно використовувалась техніка (насоси,
двигуни потужністю до 590 кінських сил). Зрошувальні
площі у краї постійно зростали: у 1947 р. вони становили
2194 га, у 1948 р. – 2513 га, у 1949 р. – 5090 га, а у 1952 р.
– 10068 га. Це дозволило не тільки підвищити ефектив-
ність праці, а й запровадити у сільськогосподарське
виробництво нові цінні технічні культури: бавовник,
базилік, герань, багатолітні трави. Значно підвищилась
врожайність картоплі, соняшника, овочевих культур.

Прибуток колгоспів від зрошувальних ділянок по області
становив у 1951 р. більше 25 млн крб. Зокрема, у кол-
госпі ім. С. Кірова Болградського району з площі 20 га
було отримано прибуток у 450 тис. крб., тобто 22,5 тис.
крб. з 1 га [18, 31 – 34; 19, 2 – 4].

У роки колективізації в краї зростав загальний рівень
аграрної культури, впроваджувались новітні методи
сільськогосподарської праці: активно застосовувались
мінеральні добрива, нові способи агротехніки (паропро-
пашна і травопільна сівозміни, квадратно-гніздовий спо-
сіб обробки кукурудзи, глибоке розпушування, підго-
товка ґрунту і насіння до сівби тощо) та боротьби з пара-
зитами, використовувались досягнення агротехнічної
науки, пов’язані з іменами Докучаєва, Тимірязева, Віль-
ямса, Костичева. Були і власні, місцеві винаходи: агроно-
мами Бородинської МТС було сконструйовано маркер
нової конструкції для квадратно-гніздової обробки кукуру-
дзи, який дав можливість колгоспам Ізмаїльської області
отримував 50 – 60 ц кукурудзи з га [20, 26; 21, 47; 22, 3].

Чимале значення для підвищення аграрної культури
у Подунав’ї мала активна просвітницька робота на селі,
здійснювана як господарськими установами (МТС, спе-
ціалізовані курси з підготовки кадрів для сільського гос-
подарства краю), так й освітніми закладами регіону. Зо-
крема, одним з завдань МТС було сприяти правильній
організації сільськогосподарської праці та впроваджен-
ню на селі досягнень аграрної науки. У колгоспах пра-
цювали школи механізаторів, курси з підготовки шо-
ферів, механіків, комбайнерів [23, 18]. Плідну роботу з
підготовки кадрів для аграрної галузі регіону вели Біл-
город-Дністровський сільськогосподарський технікум,
Ізмаїльський технікум механізації та електрифікації
сільського господарства, Ізмаїльська школа садівництва
і виноградарства, Теплицька та Кілійська школи меха-
нізації сільського господарства тощо [4, 182].

Техніко-технологічне переоснащення аграрного
виробництва у Подунав’ї в ході колективізації сільського
господарства краю сприяло господарському відроджен-
ню регіону, створювало умови для його культурної
розбудови, піднесення добробуту місцевих мешканців.
___________________
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ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÑÈÑÒÅÌÈ ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß Ó Ñ²ËÜÑÜÊ²É
Ì²ÑÖÅÂÎÑÒ² (1947 – 1950-ò³ ðð.)

У переліку подій історії України, котрі потребують
глибокого, об’єктивного і комплексного дослідження та
висвітлення, важливе місце займають наслідки для
українського народу Великої Вітчизняної війни, зокрема
питань, пов’язаних з особливостями функціонування
медичних закладів у сільській місцевості. В останні роки
опубліковано ряд праць, присвячених дослідженню цієї
проблематики, авторства Г. Конопенка, А. Голяченка
[1], І. Перехрест [2], Т. Терещенко [3]. Остання, наприк-
лад, зосередила увагу на медичному обслуговуванні
сільського населення впродовж 1943 – 1950 рр. Проте,
запропонована тема залишається слабко дослідженою
й передусім це стосується питання реформування систе-
ми надання медичної допомоги населенню в 1947 – 1950-
х рр. Тому метою статті є аналіз цієї реформи та її впливу
на медичне обслуговування сільського населення.

За роки Великої Вітчизняної війни німецькі оку-
панти фактично знищили медичну і господарську базу
охорони здоров’я УРСР. Багато лікарень та поліклінік
були зруйновані. Загальний збиток, нанесений гітлерів-
цями охороні здоров’я УРСР, склав 2764 млн. крб. [2, 8].
Відтак, одним з першочергових завдань першого пово-
єнного періоду стало відновлення належного рівня за-
безпеченості населення медичним обслуговуванням.
Особливо гостро це питання стояло на селі, адже і до
війни цей рівень у сільській місцевості був значно ниж-
чим, ніж в містах [4, 158]. Так, на 1940 р. в Україні налічу-
валося 152 тис. лікарняних ліжок, з яких у містах – 119
тис., а у селах лише 33,9 тис. Із загальної кількості лікарів,
які працювали на 1940 р. в УРСР, 30,2 тис., у сільській
місцевості працювали лише 4 тис.

Після війни ситуація стала ще гіршою – зменшилася
кількість лікарняних ліжок, лікарів і середніх медичних
працівників. Тому зрозуміло, що проблема відновлення
роботи мережі медичних установ стала головним зав-
данням Міністерства охорони здоров’я УРСР. Варто
відзначити, що, незважаючи на відсутність коштів і спе-
ціалістів, до завершення четвертої п’ятирічки рівень роз-

витку системи охорони здоров’я в Україні вийшов на
довоєнний, а за деякими показниками навіть пере-
вершив його [5, 10].

Паралельно з процесом відновлення мережі лікар-
ських установ розпочався пошук нових форм медич-
ного обслуговування. Це змусило радянське керівницт-
во у сфері охорони здоров’я провести докорінну ре-
форму щодо лікарняно-поліклінічної ланки. Значні ус-
піхи в науковому розв’язанні багатьох проблем лікуваль-
ної медицини, досягнуті за минулі десятиріччя, забезпе-
чували швидке піднесення діагностичної і лікувальної
роботи у лікарнях. На жаль, це стосувалося насамперед
стаціонарів. Тому рівень діагностичної і лікувальної ро-
боти в поліклініках згодом відчутно відставав, внаслідок
недостатньої кваліфікації їхніх працівників [1, 67]. Тому
саме життя вказувало на необхідність проведення
реформи, яка забезпечила б підтягування кваліфікації
поліклінічного лікаря до рівня кваліфікації лікаря стаціо-
нару і якісно б покращила лікувально-профілактичну
роботу в поліклініці і на дільницях.

Постанова лютневого Пленуму ЦК ВКП(б) від 1947 р.
«Про заходи по підйому сільського господарства в по-
воєнний період» мала істотне значення для поліпшення
справи охорони здоров’я. Одним із його рішень було
покращення спеціалізованої медичної допомоги сіль-
ському населенню. В здійсненні цього значну роль мали
також постанова “Про підготовку лікарів-фахівців для
сільських районних лікарень» і наказ Міністерства охо-
рони здоров’я СРСР від 15 вересня 1947 р. «Про структу-
ру і нормативи лікувально-профілактичних установ в
сільських районних центрах і типових штатах медичного
персоналу сільських дільничних і районних лікарень»
[6, 105]. Цими актами зумовлювалося об’єднання амбу-
латорних та поліклінічних установ, створення стрункої,
раціональної системи надання спеціалізованої медичної
допомоги сільському населенню, встановлено струк-
туру медико-санітарної організації в районному центрі,
основною ланкою якої була районна лікарня.

Кількість ліжок у сільських районних лікарнях була
встановлена від 35 до 100, залежно від кількості населення
в районі, причому 35-ліжкові районні лікарні розгорта-
лися в районах з населенням від 10 до 20 тис. осіб; в
районах з населенням від 21 до 35 тис. – 50-ліжкові, з на-
селенням від 36 до 50 тис. – 75-ліжкові, а з населенням
понад 50 тис. – 100-ліжкові [8, 76]. Хоча значним недолі-
ком стало те, що через брак коштів у сільській місцевості
розгорталися лікарні лише на 10 – 15 ліжок у різних при-
міщеннях, а не за рахунок нового будівництва, що нега-
тивно впливало на якість медичної допомоги.

Був чітко встановлений перелік спеціалізованих від-
ділень з вказівкою числа ліжок в них: у всіх сільських ра-
йонних лікарнях – терапевтичне, хірургічне, інфекційне
та пологове відділення, а дитяче відділення лише в лікар-
нях районів з населенням понад 21 тис. Крім відділень в
стаціонарі і кабінетів за основними спеціальностями,
передбачалося розміщення в кожній районній лікарні
рентгенівського та фізіотерапевтичного кабінетів, клі-
ніко-діагностичної та зубопротезної лабораторій. До
складу районної лікарні включено протитуберкульозні
та венерологічні диспансери й інші лікувально-профіла-
ктичні установи, які раніше існували окремо [8, 37]. До
складу медико-санітарної організації в районному цент-
рі входили також: аптека, санітарно-епідеміологічна та
протималярійна станції, жіночо-дитяча консультація (в
районах з населенням від 10 до 35 тис.). Якщо в районі
було понад 50 тис. населення, то в його районному цент-
рі організовувалася і станція швидкої допомоги [9, 110].

Наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від
15 вересня 1947 р. були встановлені й типові штати медич-
ного персоналу (лікарів і середніх медичних працівни-
ків) для всіх сільських лікарень з амбулаторіями (поліклі-
ніками) при них. При цьому, у сільських лікарнях (15 –
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25 ліжок) передбачалися з окремих спеціальностей лише
пологові й інфекційні ліжка, а ліжка з терапії й хірургії
включалися до так званих загальних ліжок (тобто, за всіма
спеціальностями), і лише в лікарнях, що мали більше 25
ліжок, вони виділялися окремо, а з 35-ліжкової лікарні
виділялися ще й дитячі ліжка, а також створювалися
окремі хірургічне й терапевтичне відділення [6, 118].
Крім цього, було встановлено, що завідуючі терапевтич-
ними і хірургічними відділеннями стаціонару одночасно
були завідуючими відповідними кабінетами амбулато-
рії, що сприяло збереженню тяглості в лікарському наг-
ляді за хворими (в містах це з’явилося пізніше). Крім то-
го, завідуючий дитячою консультацією був одночасно і
районним педіатром, який керував всією лікувально-
профілактичною допомогою дітям в районі. Навіть
найменші сільські лікарні (до 15 ліжок) повинні були
мати терапевта-інфекціоніста, зубного лікаря, 0,5 посади
лікаря-гінеколога. В штат медичного персоналу для ве-
дення профілактичної роботи включалися патронажна
сестра, дезінфектор і вакцинатор [10, 243].

Значну роль у забезпеченні спеціалізації медиків
відіграла розгалужена система удосконалення лікарів.
У той же час об’єднання лікарень з поліклініками і амбу-
латоріями в багатьох випадках було проведено формаль-
но, без урахування наявності приміщень і кількості ліка-
рів-спеціалістів. При цьому, не було досягнуто основної
мети – покращення якості медичної допомоги хворим.
Більше того чимало сільських дільничних лікарень і са-
мостійних дільничних амбулаторій взагалі не мали лі-
карів. Так, на 1950 р. зафіксовано 26 дільничних лікарень
та 129 дільничних амбулаторій, в яких не було жодного
лікаря. Така ситуація збереглась і в наступній п’ятирічці
– на 1955 р. лікарів не було в 116 дільничних лікарнях і в
52 дільничних амбулаторіях [11, 86].

Таким чином, реформа мережі медичного обслуго-
вування населення країни, внаслідок якої в СРСР утвер-
дилася трирівнева система організації охорони здоров’я,
що включала дільничні, районні, міські й обласні лікарні,
призвела до зростання кількості дільничних лікарень, що
стали ключовою ланкою в медичному обслуговуванні
сільського населення. Відчутно зріс і рівень кваліфікації
лікарів, а сільська місцевість стала більш забезпеченою
спеціалізованими медичними кадрами. Незважаючи на
доволі формальний підхід під час реалізації, передбачених
реформою заходів, зокрема об’єднання лікарень і поліклі-
нік, подальше вдосконалення і підвищення кваліфікації
медичних кадрів, необхідно визнати її позитивний вплив
на систему охорони здоров’я у сільській місцевості.
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ÎÐÃÀÍÈ ÂÍÓÒÐ²ØÍ²Õ ÑÏÐÀÂ ÓÐÑÐ
Â 1956 – 1962 ðð.

Актуальність вказаної теми полягає у тому, що вона
становить важливу частину історії вітчизняних органів
внутрішніх справ. Її наукова розробка має важливе
теоретичне і практичне значення, оскільки у сучасній
історіографії еволюція органів внутрішніх справ УРСР
у 1955 – 1962 рр. комплексно ще не вивчалася. Дослідже-
ння змісту і спрямованості реформ органів внутрішніх
справ СРСР і УРСР, що відбулися в 1956 – 1962 рр.,
розширить не тільки обсяг наших історичних знань, але
і дозволить осмислити досвід минулого, врахувати його
в сучасній практиці. З огляду на це, автор ставить за
мету дослідити сутність та напрямки реформування
органів внутрішніх справ УРСР у 1956 – 1962 рр.

Реформи у структурі органів внутрішніх справ 1956
– 1962 рр. відбувалося у період лібералізації суспільно-
політичного життя країни, що було зумовлено об’єктив-
ними причинами. Зокрема, у визначений період демо-
кратизація державного управління торкнулася і функці-
онування системи органів внутрішніх справ. Насам-
перед важливим елементом реформування тогочасної сис-
теми органів внутрішніх справ УРСР стала масова участь
громадян в охороні громадського порядку й утворення
нових організаційних форм сприяння населення органам.
Однією з особливостей таких суспільних об’єднань було
те, що вони створювалися з ініціативи самих громадян.

У 1955 р. в Україні було попереджено 4,4 % злочинів
від загальної кількості зареєстрованих (у 1954 р. – 3 %).
Серед попереджених злочинів – вбивства, грабежі, вели-
ка кількість крадіжок. Найбільше злочинів попередили
співробітники міліції Запорізької області – 14,3 %,
м. Києва – 11,7 %, м. Дніпропетровська – 10,5 %. Ці
показники свідчать про активну роботу, яка проводи-
лася співробітниками міліції [1, 85].

З метою безпосереднього впливу на органи МВС
через місцеві партійні комітети в 1956 р. було ліквідовано
відомчі політоргани, які, на думку влади, перестали бути
ефективними. Громадськості було запропоноване інше
роз’яснення: ця робота проводиться відповідно до здійс-
нення загальної лінії уряду на скорочення державного і
партійного апарату, а також курсу на розширення внут-
рішньопартійної демократії. Формально, керуючись
цими мотивами, ЦК КПРС 5 червня 1956 р. прийняв
постанову «Про скасування політорганів міліції», яка
зобов’язувала місцеві партійні органи вжити конкретні
заходи щодо проведення партійно-політичної роботи в
міліції для поліпшення оперативно-розшукової діяль-
ності. У підрозділах міліції, які мали значну кількість
працівників, встановлювалися посади звільнених
секретарів партійних організацій [2, 408 – 409].

Важливим кроком у десталінізації органів внутріш-
ніх справ став XX з’їзд КПРС [3]. Постановою ЦК КПРС
і Ради Міністрів СРСР від 25 жовтня 1956 р. «Про заходи
щодо поліпшення роботи Міністерства внутрішніх справ
СРСР» було ухвалено рішення про об’єднання органів
МВС і міліції на місцях в єдине управління внутрішніх
справ виконкомів рад депутатів трудящих. У такий спосіб
було оформлене відновлення принципу «подвійного
підпорядкування» органів внутрішніх справ – по
відомчій лінії (вищестоящим органам МВС), та по лінії
«радянській» (з підпорядкуванням виконкомам
місцевих рад на правах їх відділів) [4, 189].

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 30 грудня
1956 р. розпочалася децентралізація органів внутрішніх
справ. Відтепер обласні управління МВС підпорядкову-
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валися обласним радам депутатів трудящих, а управлін-
ня, відділи (відділення) міліції в містах і районах перетво-
рювалися в управління, відділи (відділення) міліції викон-
комів місцевих рад депутатів трудящих. Крім цього, у
відповідному Указі Президії Верховної Ради Української
РСР зазначалося: «1. Перетворити управління Міністер-
ства внутрішніх справ Української РСР при обласних
Радах депутатів трудящих в управління внутрішніх справ
виконавчих комітетів обласних Рад депутатів трудящих.

2. Перетворити управління, відділи (відділки) міліції
в містах і районах в управління, відділи (відділки) міліції
виконавчих комітетів міських і районних Рад депутатів
трудящих» [5, 168].

Освітній рівень працівників органів внутрішніх
справ був на досить низькому рівні, що істотно познача-
лося на організації боротьби зі злочинністю. Так, на
початку 1960 р. в карному розшуку кількість співробіт-
ників з середньою і вищою освітою становила 54,5 %,
серед начальників міських і районних органів міліції біля
третини не мали середньої освіти. Низьким був і рівень
освіти дільничних уповноважених, з яких 30 % мали
незакінчену середнью освіту.

Частково вирішенню цього питання сприяла поста-
нова ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 9 жовтня 1962 р.,
яка передбачала направлення для роботи в міліції здіб-
них та підготовлених комуністів і комсомольців. Усього
в 1962 р. до органів міліції було прийнято на роботу
3927 осіб. Міністерство охорони громадського порядку
(далі – МОГП) УРСР 11 листопада 1962 р. внесло пропо-
зиції на розгляд ЦК КПУ і Ради Міністрів України про збі-
льшення плану набору до Вищої школи МОГП на 200 слу-
хачів та до середніх шкіл міліції - на 400 курсантів [6, 215].

Оскільки фінансування внутрішніх військ МВС
СРСР скоротилося на 50 млн крб., це дало можливість
частину коштів направити на забезпечення міліції
технікою, устаткуванням і приміщеннями. Таким
чином, уряд почав брати на озброєння концепцію
підвищення матеріально-технічного рівня міліції як
одного із засобів боротьби зі злочинністю.

У цілому органи внутрішніх справ активно боро-
лися зі злочинністю. У своїй діяльності вони керувалися
як радянським законодавством, так і директивами ЦК
КПУ та ЦК КПРС, що періодично виявляли чергові
слабкі місця у цьому виді діяльності. Так, прагнучи
зменшити кількість злочинів у сфері економіки, вжива-
лися організаційні заходи заборонного характеру. Про
це свідчать плани наведення порядку в організаціях
заготівельної кооперації. З метою посилення боротьби
з розкраданнями і спекуляцією в цій системі, передба-
чалося створити орган збутової кооперації із закупівлі
надлишків сільськогосподарської продукції у колгос-
пників, щоб не давати можливості їм реалізовувати її
самостійно, так як це могла бути спекуляція, коли один
продає своє, а інший купує і везе продавати. Це спекуля-
ція, з якою борються та за яку засуджують [7, 547].

Відзначимо, що специфіка діяльності органів внут-
рішніх справ визначалася першочерговим вирішенням
завдання забезпечення тотального контролю за населе-
нням країни. Найважливішим інструментом у виконанні
такої роботи була паспортна система. Незважаючи на
перші ознаки лібералізації внутрішньополітичного жит-
тя в СРСР після 1953 р., система у своїй основі залиша-
лася незмінною. Так, згідно з новим Положенням про
паспорти, затвердженим постановою Ради Міністрів
СРСР, зберігалося фактичне прикріплення селян до
колгоспної землі. Положення 1953 р. встановлювало, «що
особам, які вибувають із сільської місцевості на сезонні
роботи, на тимчасову роботу в промисловості по трудо-
вих договорах чи залучаються на інші тимчасові роботи

за межі даної області, краю, республіки, видаються
короткострокові паспорти, але лише на термін дії
договорів. Такий порядок видачі паспортів сезонним
робочим виключає можливість «витоку» населення з
колгоспів в промислові центри» [8, 69].

Стало очевидним, що потреба у вирішенні паспорт-
ної проблеми є невідкладною. Влада наполегливо
прагнула зберегти існуючу систему. Однак, на наш
погляд, у цій системі мали місце й позитивні моменти.
Зокрема жорстка паспортна система дозволяла ефекти-
вніше боротися зі злочинністю. Так, у 1957 р. при видачі
та обміні паспортів і оформленні прописки було вияв-
лено 9483 злочинців, які переховувалися від органів
влади (в тому числі чимало вбивць і грабіжників).

Незважаючи на всі зусилля з децентралізації відом-
ства, демократизації внутрішньополітичного життя в краї-
ні, тенденція до зростання злочинності з 1955 р. продовжу-
валася. У 1957 р. карним розшуком були зафіксовані 532734
злочинів, що на 13 тис. перевищувало показники 1956 р.
За півроку 1958 р. зростання зареєстрованих злочинів
тривало. Карним розшуком було зафіксовано 277527
злочинів, що на 22512 більше, ніж за той же період 1957 р.

Аналізуючи причини недостатньої ефективності ро-
боти відомства, керівники дійшли висновку, що суттєвим
недоліком було нераціональне використання кадрів
МВС. У 1958 р. МВС СРСР мало в розпорядженні дос-
татньо могутній потенціал. У країні налічувалося бли-
зько 6 тисяч міських, районних і селищних відділів і від-
ділень міліції. Ними керували 200 управлінь міліції і УВС
країв, областей і 45 міськвідділів. Таким чином, МВС
СРСР мав 245 органів чисельністю біля 20 тис. осіб. Це
були управлінські апарати, в яких були найдосвідченіші
та кваліфіковані оперативні працівники. Головна проб-
лема полягала в тому, що вони мало займалися безпосе-
редньою боротьбою із злочинністю, а в основному
надавали допомогу місцевим працівникам. Відряджен-
ня, інспектування, що проводилися ними, були недостат-
ньо продуктивними. Все це перешкоджало головному
– організації агентурної роботи. Попри всі зусилля,
поліпшення справ у цій сфері не спостерігалося [9, 114].

Наприкінці 1958 р. за ініціативою робітників Дон-
басу були створені добровільні народні дружини. Робіт-
ники заводів м. Єнакієве організували народну дружину,
до складу якої увійшло 7 тис. осіб. У співпраці з органами
міліції дружинники брали активну участь у проведенні
виховної роботи серед населення. Створення ДНД було
юридично оформлене постановою Уряду від 2 березня
1959 р. «Про участь трудящих в охороні громадського
порядку в країні» [10].

У той же час широкого розповсюдження набула і
така форма участі громадськості у боротьбі з правопору-
шниками і злочинністю, як товариські суди, яким, згідно
з Положенням про товариські суди, затвердженим Пре-
зидією Верховної Ради УРСР від 15 серпня 1961 р., були
надані значні повноваження [11, 416]. Характерною ри-
сою залучення громадськості до вирішення завдань
перевиховання осіб, які вчинили злочини, стала
практика передачі їх на поруки трудовим колективам.

Співпрацюючи з громадськістю, органи міліції пос-
тійно докладали зусилля у напрямі запобігання злочин-
ності та бродяжництва серед неповнолітніх. Тяжкі наслі-
дки війни спричинили зростання дитячої безпритульно-
сті та бездоглядності. Утворилися групи підлітків,
орієнтовані на вчинення злочинів. Разом з інспекторами
дитячих кімнат міліції, карного розшуку, дільничними
інспекторами міліції велику профілактичну роботу
серед підлітків і молоді, неблагополучних родин вели
співробітники міліції, ДАІ, позаштатні співробітники мі-



   269Óêðà¿íà â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä

ліції, члени бригад сприяння міліції, народні дружин-
ники. У містах України, за досвідом робітників м. Лєнін-
града, почали створюватися дитячі кімнати на громадсь-
ких засадах, спеціалізовані народні дружини, загони
юних друзів міліції. Так, наприклад, на кінець 1962 р. в
Україні нараховувалося 226 дитячих кімнат при органах
міліції зі штатною кількістю 427 інспекторів, які у своїй
роботі з неповнолітніми спирались на допомогу рад
громадськості, чисельність яких становила по Україні 13
тис. активістів [12, 24 – 25]. Крім цього, 5 вересня 1961 р.
ЦК КПУ прийняв постанову про стан і заходи з посилення
боротьби з бездоглядністю і злочинністю неповнолітніх.

Втілюючи в життя рішення XXI з’їзду КПРС, що
відбувся в січні-лютому 1959 р., з метою спрощення дер-
жавного апарату Рада Міністрів СРСР 13 січня 1960 р.
прийняла постанову, якою ліквідовувалося МВС СРСР,
а його функції та повноваження передавалися міністерс-
твам внутрішніх справ союзних республік [13, 25]. Цей
захід, ініціатором якого був М. Хрущов, був політич-
ним. Його метою було прагнення применшити роль
органів внутрішніх справ, показати, що МВС СРСР
втратило свій колишній вплив на внутрішню політику
країни. Акт ліквідації МВС СРСР – єдиного союзного
центру боротьби зі злочинністю можна оцінити лише
негативно. Насамперед тому, що мова йшла про лікві-
дацію єдиної системи органів, які здійснювали боротьбу
зі злочинністю в масштабі союзної держави, де і злочин-
ність носила загальносоюзний характер. «Зневажливе»
ставлення до міністерства знайшло відображення і у
відмові від самої назви – міністерство внутрішніх справ
та введення нової назви – Міністерство охорони
громадського порядку [14, 451]. У липні 1962 р. на озброє-
ння МВС були прийняті гумові палиці та наручники.

5 вересня 1962 р., згідно з Указом Президії Верховної
Ради УРСР, республіканське Міністерство внутрішніх
справ Української РСР, до складу якого входила українсь-
ка міліція, було перейменоване в республіканське
Міністерство охорони громадського порядку Україн-
ської РСР (МОГП УРСР). Рішення було вмотивовано
тим аргументом, що основною функцією органів
внутрішніх справ вважалася охорона громадського
порядку. Відповідно Управління внутрішніх справ
виконкомів обласних рад депутатів трудящих були
перейменовані в Управління охорони громадського
порядку виконкомів обласних рад депутатів трудящих
[15, 168]. Риска під такими перетвореннями була
підведена у серпні 1962 р. виданням нового Положення
про міліцію. Тоді ж були затверджені текст і порядок
принесення присяги. Встановлювалося щорічне святку-
вання дня радянської міліції [4, 192].

Законодавчою основою діяльності органів міліції у
боротьбі зі злочинністю в цей період стали нові Кримі-
нальний і Кримінально-процесуальний кодекси
Української РСР, затверджені постановою Верховною
Радою УРСР 28 грудня 1960 р. і введені в дію 1961 р. [16].
Особливо важливе значення для практичної роботи
органів міліції у боротьбі зі злочинністю мали наявні в
нормах Особливої частини Кримінального кодексу оз-
наки складів конкретних злочинів, що сприяло поліпше-
нню роботи органів розслідування, у тому числі й орга-
нів міліції стосовно кваліфікації злочинів, чим також по-
силювалася боротьба зі злочинністю. Важливе значення
мав і Кримінально-процесуальний кодекс, в якому були
визначені завдання кримінального судочинства –
швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних і
забезпечення правильного застосування закону з тим,
щоб кожний, хто вчинив злочин, був підданий справед-

ливому покаранню і щоб жоден невинний не був притяг-
нутий до кримінальної відповідальності та засуджений.
Отже, принциповою особливістю нового процесуаль-
ного кодексу стали закріплені в ньому ряд правових
гарантій для учасників кримінального процесу.

Таким чином, курс на лібералізацію органів внут-
рішніх справ виявився у децентралізації управління орга-
нами внутрішніх справ та регламентації їхньої діяльності.
Було вжито заходів з поліпшення кадрового складу
органів міліції, насамперед з підвищення їх фахово-
освітнього рівня. Активізувалася участь громадськості
в охороні правопорядку, попередженні злочинності, до-
триманні законності: народні дружини, товариські суди,
взяття на поруку колективів тощо. Відбулися зміни у
кримінальному та кримінально-процесуальному зако-
нодавстві. Натомість правоохоронні відомства, були
поставлені під контроль партійних комітетів, що призвело
до прямого втручання в їхню професійну діяльність та
надмірної її політизації, підривало незалежність і
об’єктивність у проведенні слідчих дій та судочинства.
___________________
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Ì. Ì. Íºìîâ

ÏÎË²ÒÈ×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ
ÂÈÁÎÐ×ÈÕ ÊÀÌÏÀÍ²É Â ÓÐÑÐ

1950 – 80-õ ðð.

Концептуальним моментом розвитку радянського
виборчого права виступала теза В. Леніна про неприй-
нятність парламентаризму як моделі організації політич-
ної влади. Тому впродовж тривалого часу в радянській
державі відбувалася лише імітація виборчих процедур,
яка забезпечувалася відповідними політичними діями.
Жорстка владна вертикаль передбачала призначення до-
вірених людей на відповідальні посади. Однак наявність
кількох угрупувань у Комуністичній партії, інтереси яких
визначалися у відповідності до вподобань їх політичних
лідерів, поступово руйнувала монолітність партії в ці-
лому, створювала передумови для масштабної критики
опонентів, що зазнали поразки. Виборчі процедури в
такій ситуації часто використовувалися для перерозпо-
ділу владних повноважень на місцях на користь певних
угрупувань у партії.
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З повоєнних часів до початку «перебудови» вибори
в Україні проходили 10 разів (1947, 1951, 1955, 1959, 1963,
1967, 1971, 1975, 1980, 1985 рр.). Правовими засадами
проведення виборів було Положення про вибори до
Верховної Ради, затверджене Президією Верховної Ради
УРСР у грудні 1950 р. Пізніше до нього неодноразово
вносились зміни та доповнення. У грудні 1978 р. дев’ята
сесія Верховної Ради УРСР дев’ятого скликання прий-
няла закон «Про вибори до Верховної Ради», що оста-
точно сформував виборчу систему в Українській РСР.

Не забезпечили суттєвих змін і спроби розширення
повноважень радянських органів, здійснені у роки «від-
лиги». Так, важливу роль у лібералізації суспільства
періоду «відлиги» офіційно покликані були відіграти
ради депутатів. У цей час ставлення Комуністичної партії
до рад було визначене у постанові ЦК КПРС від 22 січня
1957 р. «Про поліпшення діяльності Рад депутатів тру-
дящих та посилення їх зв’язків з масами», коли перед
партійними комітетами було поставлене завдання «акти-
візувати роботу партійних груп в радах і виконкомах…
забезпечити, щоб всі директиви партійних органів, що
стосуються роботи Рад, проводилися через комуністів,
які працюють в Радах, і через партійні групи виконкомів
і сесій Рад» [1, 455 – 456].

У листопаді 1965 р. з’явилася спільна постанова Цен-
трального комітету КПУ та Ради міністрів УРСР «Про
передачу додатково на вирішення виконкомів обласних,
Київської та Севастопольської міських Рад депутатів
трудящих, міністрів і керівників відомств Української РСР
питань господарського і культурного будівництва» [2, 3
– 6]. Постанова стосувалася розширення повноважень
виконкомів щодо виділення коштів на будівництво спо-
руд культурно-соціального призначення та регулювала
їх діяльність щодо окремих питань соціального захисту.

У 1959 р. в СРСР існувало понад 57 тис. представни-
цьких органів державної влади різного рівня, в яких пра-
цювало понад 1800 тис. депутатів. Як велике досягнення,
кваліфікувався той факт, що за 1939 – 1964 рр., тобто за
25 років, в систему Рад було обрано понад 14 млн осіб
[3, 134]. Ради депутатів трудящих продовжували розгля-
датися партійно-державною верхівкою як одна з най-
демократичніших форм органів самоврядування. В ці-
лому, незважаючи на декларацію певних послаблень
партійного тиску на формування та діяльність рад, зав-
данням комуністів було всебічне посилення впливу
партії і проведення її політики серед безпартійних, в тому
числі й через організацію результатів виборів.

Серед політичних рішень варто звернути увагу на
законодавство про вибори в УРСР та на окремі рішення
партійних та радянських органів, що присвячувалися
безпосередньо проведенню виборчих кампаній. Зага-
лом радянське законодавство про вибори було досить
уніфікованим. Певні відмінності у ньому між республі-
ками спостерігалися на початку існування радянської
влади, але починаючи з 1930-х рр. різниця у цьому плані
між республіками була фактично скасована. Виборчі
кампанії в УРСР впродовж 1940 – 70-х рр. проводилися
відповідно до «Положення про вибори до обласних,
районних, міських, сільських та селищних Рад депутатів
трудящих» від 1937 р. [4]. У жовтні 1950 р. прийнято но-
ве «Положення» [5], яке суттєво не відрізнялося від попе-
реднього. У 1979 р. прийнято остаточний виборчий закон.

Протягом 1950 – 80-х рр. Президією Верховної Ради
УРСР, як правило, за півтора місяця до дати виборів,
приймалися Постанови про хід підготовки до виборів у
місцеві ради, в яких вказувалося на недоліки в організації
виборчого процесу в окремих областях та шляхи їх усу-
нення. Ці постанови адресувалися місцевим партійним
органам, оскільки вони несли відповідальність за ор-
ганізацію виборів та їх «правильні» результати. Дії облас-
ної ради в цьому питанні обмежувалися формуванням
та затвердженням виборчих округів та виборчих комі-

сій. Указом Президії Верховної Ради також затверджу-
вався склад обласних виборчих комісій. Після проведен-
ня виборів Президія Верховної Ради приймала поста-
нову про підсумки виборів до місцевих рад. На думку
С. Кульчицького, після прийняття Конституції УРСР 1937 р.
показна демократичність радянських виборів зросла за
рахунок зміни ступеневих виборів на прямі [6, 239].

Аналіз нормативно-правової бази проведення ви-
борчих кампаній в УРСР дозволяє стверджувати про її
відносну стабільність. Основна маса документів, що
регламентували проведення виборів існувала у незмін-
ному вигляді близько двадцяти років. Таким чином, за-
конодавча база виборчих процесів була достатньою для
їх організації у рамках існування однопартійної системи
із суворою регламентацією строків проведення. Законо-
давчо виняткове право комуністичних структур на вису-
вання кандидатів в депутати закріплено не було. Однак,
оскільки в умовах єдності радянського суспільства всі
кандидати в депутати виступали з єдиною програмою,
то висування двох і більше кандидатів не мало соціальної
необхідності. Одна особа могла одночасно обиратися
депутатом кількох Рад і лише з 1979 р. з’явилися обме-
ження щодо цього [7, 10].

До складу депутатів обласної Ради обов’язково оби-
рався голова діючого облвиконкому, його перший та
другий заступники. Інколи до виборчих списків вклю-
чали інших осіб, які у майбутньому мали зайняти ці
посади [8, 245]. Крім того, до складу ради обирали началь-
ників управління освіти, промисловості, сільського
господарства, голів відділів охорони здоров’я та соціаль-
ного забезпечення [9, 81].

Впродовж 1950 – першої половини 80-х рр. увага
партійних органів до забезпечення проведення виборчих
кампаній певною мірою була зменшена. Вироблені кри-
терії підбору кандидатур залишалися незмінними, а
можливість зриву виборчих кампаній суттєво скороти-
лася, в тому числі й за рахунок посилення контролю за
суспільними настроями з боку органів держбезпеки.
Підбір кандидатів у депутати здійснювався у обласних
комітетах КПУ, відповідно до списку рекомендованих
посад, що визначався рішенням ЦК КПУ. На рівні області
могли бути внесені зміни чи доповнення до списків осіб,
рекомендованих до участі у виборах, на підставі особис-
тих та ділових якостей. ЦК КПУ регулював склад списків
вже на основі соціально-демографічних характеристик
бажаного кандидата [10, 29; 11, 215; 12, 45].

До загальних критеріїв підбору кандидатів у депу-
тати відносилися: відсутність притягнення до криміналь-
ної відповідальності, відсутність засуджених родичів чи
таких, які постійно проживали за кордоном, а також
відсутність стягнень за місцем роботи. Дані про якісний
склад майбутніх кандидатів, які надходили до ЦК КПУ,
залишалися безособовими. Показників дотримувалися
стосовно кількості та співвідношення робітників, селян
та службовців, а також жінок і чоловіків. У більшості ви-
падків дві третини депутатів рад будь-якого рівня мали
становити робітники і селяни. Іншу частину складали
представники партійної номенклатури, радянські пра-
цівники та представники інтелектуальної праці [13, 13].

Загалом політична підготовка виборчих кампаній
забезпечувала сталість політичної системи. У результаті
планомірного проведення виборчих кампаній зазнавав
змін і національний склад депутатського корпусу, де
спостерігалася чітка тенденція зменшення депутатів-
українців і збільшення кількості депутатів росіян.
Практика висунення потрібних людей на депутатські
посади створювала передумови для руйнування
національних політичних еліт, оскільки перспективні
керівники місцевого рівня, за сприятливих обставин у
радянській системі, через деякий час обов’язково
перетворювалися на «московську політичну еліту»
через відповідну зміну місця роботи.
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ÏÅÐÅÂÀÃÈ ÒÀ ÍÅÄÎË²ÊÈ ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß
ÀÃÐÀÐÍÎÃÎ ÑÅÊÒÎÐÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÏÅÐ²ÎÄ

«ÕÐÓÙÎÂÑÜÊÎ¯ Â²ÄËÈÃÈ»

На сучасному етапі сільське господарство України
знаходиться у досить важкому становищі. Останнім
часом питання його реформування визначають супе-
речки різного характеру, багато з яких закладено ще з
часів “хрущовської відлиги”. Відтак, актуальності набу-
ває дослідження сільського господарства України за
доби Хрущова, його позитивні та негативні зміни, які
відбувались в 50 – першій половині 60-х рр. ХХ ст.

Після проголошення незалежності України
дослідження аграрних проблем 1950 – першої половини
60-х рр. проводяться на основі нових підходів,
зумовлених утвердженням економічного, політичного
та ідеологічного плюралізму. Плідним є доробок
відомих вітчизняних вчених В. Барана, В. Даниленка [1],
С. Кульчицького [2; 3]. У своїх працях вони започаткува-
ли нові підходи до осмислення досліджуваного періоду. В
кінці ХХ – на початку ХХІ ст. побачив світ ряд нових до-
сліджень з цієї проблеми, авторства О. Завальнюка, І. Ри-
бака [4], І. Лубко [5], І. Русінова [6], І. Романюка [7; 8] та ін.

Метою статті є з’ясування сутності, характеру та
особливостей змін у сільському господарстві 50 – пер-
шої половини 60-х рр. ХХ ст., розкриття переваг і
недоліків реформи в Україні цього періоду.

Необхідність якнайшвидшої зміни сільськогоспо-
дарської політики усвідомлювалася всіма спадкоємцями
Сталіна, хоч сутність перетворень в аграрному секторі
вони розуміли по-різному. На початковому етапі «колек-
тивного керівництва», що характеризувався гострою
боротьбою за владу, виокремилося два основних варі-
анти нового аграрного курсу. Їхніми ідеологами були
Маленков і Хрущов, які осібно визначали пріоритети
сільськогосподарського розвитку.

Заходи, запропоновані Маленковим у серпні 1953 р.,
полягали в зниженні податків, припиненні адміністра-
тивного тиску на особисте підсобне господарство й
наділенні селян елементарними соціальними правами
(першочерговою мірою була, звичайно, видача паспор-
тів). Ні про які додаткові інвестиції мова не йшла. Перед-

бачалося «включення» економічного механізму: через
різке зниження обов’язкових податкових виплат колгос-
пи зможуть направляти отриманий прибуток на поліп-
шення машинно-тракторного парку, розширення виро-
бництва, соціальну сферу. Крім того, передбачалося,
що вільний розвиток особистого підсобного господар-
ства дозволить досить швидко впоратися з недостачею
продуктів. Таким чином, на основі економічних важелів
вільно й природно повинні були розвиватися й кол-
госпно-радгоспна економіка, і сільське господарство.

Хрущов уявляв собі вихід із сільськогосподарської
проблеми по-іншому. Його основна ідея полягала в
«індустріалізації» сільського господарства: перетворен-
ні колгоспів у великі господарства зі своєю машинно-
тракторною базою, а селян – у робочих радгоспів. У
результаті цього, праця сільського жителя мала, на думку
Хрущова, максимально наблизитися до праці городя-
нина й стати вільною від «дрібнобуржуазних пережит-
ків». Ці ідеї були вже відомі за проектами «агроміст»,
вони сполучили в собі соціальні ілюзії й звичний
адміністративно-бюрократичний стиль управління
сільським господарством [7, 157].

Гострота ситуації й загальна занедбаність положен-
ня перетворили аграрну політику в одне із ключових
питань навесні – влітку 1953 р. Першочергові заходи
були сформульовані на сесії Верховної Ради СРСР у
серпні 1953 р. Вони зводилися до підвищення закупіве-
льних цін на сільгосппродукцію, збільшення капіталовк-
ладень в аграрний сектор економіки й радикальних змін
щодо підсобних господарств. З останніх були «списані»
недоїмки за обов’язковими держпостачаннями, а сіль-
госпподаток був зменшений вдвічі [3, 125].

Так завзято, як у роки «кукурудзяної епопеї» (1955
– 1962), політика партії на селі ніколи не проводилася.
«Царицю полів» – кукурудзу в примусовому порядку
саджали скрізь, аж до північних районів Архангельської
області. За ці роки площі під кукурудзу були збільшені
вдвічі й досягли до 1962 р. 37 млн. га, перевищивши
загальну площу розораних цілинних і перелогових зе-
мель [9, 407]. Тверда регламентація зверху, беззаперечні
вказівки, де й що сіяти призвели до того, що посіви
пшениці й жита в традиційних землеробських районах
скоротилися, а загальний збір зернових знизився. «Куку-
рудзяна епопея» – найяскравіший приклад економіч-
ного фетишизму й волюнтаризму, але не єдиний. У ці ж
роки повсюдно й ретельно впроваджувалися «рятівні»
для підвищення продуктивності сільського господарства
квадратно-гніздовий метод посадки рослин, безприв’яз-
не утримання корів і роздільне збирання хлібів, а також
проводилася ліквідація чистих парів.

У цей час Україна виступала одним з основних ви-
робників сільськогосподарської продукції. Проте, село
на середину 1950-х рр. залишалося напівзруйнованим,
а колгоспники – безправними. Все це вимагало тер-
мінових змін у сільському господарстві. Однак цього
практично не сталося. Увага спрямовувалася не на
підвищення продуктивності праці та врожайності, а на
нарощування кількісних факторів, розширення площ під
зернові культури. Загострилися проблеми в розвиткові
тваринництва. У другій половині 1950-х рр. все ж таки
вдалося досягти певного збільшення обсягу сільсько-
господарської продукції. Це „окрилило” партійне керів-
ництво і на семирічку (1959 – 1965 рр.) були заплановані
необґрунтовані, нереальні темпи зростання. Закономір-
но, що вони були зірвані: екстенсивні методи ведення
господарства дедалі більше виявляли свою неспромож-
ність та безперспективність.

На початку 1960-х рр. сільське господарство всту-
пило в стадію чергової кризи, зумовлену хрущовським
адмініструванням. Економічні стимули, що досить
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швидко довели свої переваги, були скасовані, розширене
відтворення сільськогосподарської продукції припини-
лося. Семирічний план 1959 – 1965 рр. у сільському
господарстві був провалений. На всіх рівнях влади
усвідомлювали необхідність твердого регулювання, а
перехід до розподілу продовольчих ресурсів був неми-
нучий. Всі місцеві керівники оббивали пороги москов-
ських кабінетів у боротьбі за гарантоване одержання
продуктів із центра.

Починаючи з 1958 р., у сільськогосподарському ви-
робництві почався спад. Якщо з 1950 до 1958 рр. обсяг
валової продукції сільського господарства зріс на 65%,
то з 1958 до 1964 рр. – лише на 3%. Таке саме становище
було характерне для всієї країні. 1961 р. в Україні «цариця
полів» займала 40% усієї посівної площі. Проте, зернову
проблему повністю розв’язати так і не вдалося: після
неврожаю 1963 р. СРСР почав імпортувати зерно з
Канади та США, що тривало аж до краху СРСР [9, 408].
Такий спад був зумовлений низкою причин:
1. Певна децентралізація командної системи не означала

ні її знищення, ні її усунення від управління господар-
ством. Вона у цей час ще зберігала свої основні позиції,
що призводило до посилення адміністративного тиску
на колгоспи, «урізання» присадибних ділянок та ін.

2. Надпрограми поглинали значну частину матеріаль-
них та людських ресурсів, консервували екстенсивний
характер розвитку сільського господарства.

3. Реформи здійснювалися непослідовно, суперечливо,
хвилеподібно, в режимі «вперед – стоп – назад» та
ґрунтувалися на суб’єктивізмі.

Отже, на початковому етапі реформи сільського
господарства УРСР мали успіх, проте, з кінця 1950-х рр.
воно опиняється в кризі. Особливо негативний вплив
на сільське господарство мали «цілинна» та «кукурудзя-
на» епопеї, ліквідація МТС та перегони із США. Сільське
господарство несло на собі постійний тягар заготівель,
планів, податків. Нові суспільно-політичні та економічні
умови, що склались в кінці 50 – першій половині 60-х рр.
ХХ ст., дали потужний імпульс лише для розвитку сіль-
ськогосподарського виробництва, але кардинально
ситуацію так і не змінили. Відтак, „відлига” сприяла
певному прогресивному розвиткові України, але зміни
призвели до того, що задуми ініціаторів перетворилися
на протилежність. До того ж межі „хрущовської відлиги”
були занадто вузькими, аби довести реформи до логічного
кінця й докорінним чином оздоровити суспільство.
___________________
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Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂ Õ²Ì²×ÍÎ¯ ÏÐÎÌÈÑËÎÂÎÑÒ²
Â ÓÐÑÐ (1960 – 70-³ ðð.)

За роки незалежності Україна змогла не тільки
зберегти виробничий потенціал хімічної промисловості,
але й примножити його. Оскільки ця промисловість
була здебільшого орієнтована на експорт, вона меншою
мірою відчула економічну кризу, а українські хімічні
підприємства зарекомендували себе як надійні та
стабільні партнери. В історіографії розгляд процесу
модернізації хімічної промисловості в Україні частково
присутній у працях О. Несторенко [1], Ю. Башмакова
[2] та ін. Однак чимало аспектів залишилися поза увагою
і потребують подальшої розробки. Метою статті є аналіз
особливостей введення та розширення хімічних
потужностей УРСР в 1960 – 70-х рр.

Відповідно до планів прискореного розвитку хіміч-
ної індустрії в Українській РСР уже на початку 1960-х рр.
значних масштабів набула реконструкція діючих хімічних
підприємств, а також будівництво нових. Лише протягом
1959 – 1965 рр. передбачалося реконструювати і розши-
рити 47 діючих та збудувати 17 нових хімічних під-
приємств [1, 157]. Грандіозні плани з розбудови «великої
хімії» вимагали значних капіталовкладень. У їх загаль-
ному обсязі частка промислових будов хімії, розташо-
ваних на території України, складала приблизно 13 – 16
% [3, 11]. На 1959 – 1965 рр., відповідно до розрахунків
контрольних цифр семирічного плану, обсяг капітало-
вкладень у хімічну промисловість республіки становив
1197 млн руб. [2, 30]. Фактичне ж виконання обсягів
змушувало збільшувати виділення коштів. Всього на
капітальне будівництво в хімічній промисловості України
лише у першій половині 1960-х рр. було спрямовано в
півтора рази більше коштів, ніж за попередні 40 років [4,
122]. Протягом 1960 – 70-х рр. основні промислово-виро-
бничі фонди хімічної промисловості збільшилися в
шість разів. За темпами нарощування виробничих фон-
дів хімічна промисловість посідала перше місце, випе-
реджаючи такі галузі, як електроенергетика, чорна
металургія, машинобудування [5, 142].

У хімічній промисловості виробництво було комп-
лексним та комбінованим, де з одного виду сировини
отримували різні види продукції. Тому наприкінці 1950-х рр.
було взято курс на розширення діючих хімічних під-
приємств на основі концентрації, спеціалізації та комбі-
нування виробництва. З цією метою значна увага при-
ділялася проведенню реконструкції хімічних комбінатів
та заводів, які раніше орієнтувалися на випуск міне-
ральних добрив [6, 7].

На початку 1959 р. завершено будівництво першої
черги Лисичанського (пізніше – Сєверодонецький)
хімічного комбінату. До його складу, крім виробництва
аміаку, слабкої азотної кислоти та аміачної селітри, увій-
шли цехи з виробництва метанолу, спиртів, формаліну,
цех каталізаторів. Разом з виробничими цехами було
побудовано велику ТЕЦ, ремонтно-механічний завод,
об’єкти водо- та енергопостачання. З 1958 до 1965 рр.
обсяг валової продукції комбінату збільшився в 5,5 рази
[3, 25]. Відкриття в 50-х рр. багатих газових родовищ дало
можливість, замість дорогого металургійного коксу,
використовувати на Сєверодонецькому хімкомбінаті
природний газ, що значно спростило технологічні
процеси [7, 3]. Усі виробничі цехи цього комбінату були
об’єднані в 4 заводи: синтезу аміаку та спиртів,
мінеральних добрив, пластичних мас та синтетичних
мономерів. Саме тут уперше було організовано багато-
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тоннажне виробництво ацетилену (цінної хімічної сиро-
вини для виробництва продуктів, з яких отримували
пластичні маси, синтетичні волокна, лаки тощо) [8, 19].

У 1959 – 1965 рр. на Рубіжанському хімічному
комбінаті побудовано цехи з виробництва барвників, а
1962 р. запрацював перший у СРСР промисловий цех з
виробництва барвників для хімічних волокон (1970 р.
тут випускали вже 180 марок барвників) [9, 157]. На
Горлівському азотнотуковому заводі (з 1966 р. Горлів-
ський хімічний комбінат) також було реконструйовано
та введено в роботу нові цехи. Обсяг продукції комбінату
в 1965 р., порівняно з 1958 р., збільшився більше, ніж
удвічі, а виробництво азотних добрив – у 1,6 рази [3, 32].
Дніпродзержинський азотнотуковий завод (з 1965 р.
хімічний комбінат) теж значно збільшив випуск аміаку,
азотної кислоти, аміачної селітри, сірчаної кислоти
тощо. Проводилася робота із впровадження нових техно-
логічних процесів та автоматизації виробництва. Так, у
дослідному цеху комбінату була розроблена технологія
різних варіантів отримання нітрофоски – складного до-
брива, що містило азот, фосфор та калій. У 1967 р. на ком-
бінаті було введено в експлуатацію виробництво каустіку,
а 1970 р. створено потужності з виробництва ацетилену з
природного газу та його переробки на хлористий вініл –
вихідний продукт для виробництва пластмас [9, 142].

Для забезпечення господарств азотними добри-
вами в 1962 р. було розпочато будівництво заводу азот-
них добрив в м. Черкаси. Завод аміачних добрив та завод
іонообмінних смол об’єднано в одне підприємство –
Черкаський хімічний комбінат. Завод із випуску аміачної
води почали споруджувати в Рівному [3, 37]. На Вінниць-
кому хімічному комбінаті були введені в дію цехи орто-
фосфатної кислоти – цінного продукту, який використо-
вується для  виплавки природної сірки та виробництва
миючих засобів. Тут же вперше почали випускати до-
брива із додаванням мікроелементів, які сприяли кращій
врожайності, ніж звичайний суперфосфат [10, 24].

Протягом 1960-х рр. Сумський хімічний комбінат
було оснащено високопродуктивним обладнанням, зав-
дяки чому сірчанокислотний цех став найпотужнішим
в УРСР. У 1964 р. тут було побудовано перший в СРСР
великотоннажний цех із виробництва пігментного дво-
окису титану. На комбінаті було також запущено вироб-
ництво хімічних реактивів. Проведена реконструкція й
Калуського калійного комбінату (об’єднаний з Калусь-
ким хіміко-металургійним комбінатом). Збільшення
виробничих потужностей комбінату відбувалося в ос-
новному за рахунок відновлення та введення в експлуата-
цію нових об’єктів. Значну роль у збільшенні випуску
мінеральних добрив за семирічку зіграла заміна заста-
рілого обладнання новим і модернізація існуючого об-
ладнання та удосконалення в технологічній схемі хімічної
фабрики. Комбінат за період 1959 – 1965 рр. виробив
калійних добрив на 27,8 % більше, ніж було намічено
контрольними цифрами, а семирічний план виконаний
на 107 %. У 1975 р. на Калуському хіміко-металургій-
ному комбінаті на базі етилену, що поставлявся з Угор-
щини, було запущено виробництво хлористого вінілу
та поліхлорвінілової смоли на його основі, чим закла-
дено основи синтезу полімерів з нафтохімічної сиро-
вини [9, 112].

Було значно розширено та реконструйовано Роз-
дольський гірничо-хімічний комбінат, введений в експ-
луатацію 1958 р. Застосування нового методу збагачен-
ня сірчаної руди дозволило довести вміст сірки в концен-
траті до 75 %. Вперше у світовій практиці була науково
доведена та впроваджена у виробництво теорія збага-
чення сірчаних руд, яка почала застосовуватися й за
кордоном. На комбінаті також був розроблений техноло-
гічний процес очищення сірки хімічним методом із

застосуванням хлористого алюмінію, що дозволило на-
близити якість сірки до кращих світових стандартів.

Створювалися в УРСР й виробничі потужності
спеціалізованих підприємств. Так, уперше в СРСР роз-
почато будівництво (1959) найбільшого в Європі заводу
склопластиків (м. Сєверодонецьк). Він виробляв продук-
цію для шахтного та житлового будівництва. Однак ос-
новне технологічне обладнання заводу було внесено до
робочих проектів без попереднього випробування в
експериментальних умовах. Ускладнювала ситуацію і
непідготовленість галузей народного господарства до
застосування склопластиків [11, 2]. 1961 р. в Донецьку
побудовано завод для виробництва полімеризованих
синтетичних смол. У цьому ж році почалося будівництво
найбільшого в республіці Броварського заводу порош-
кової металургії. У 1970 р. введено найбільший в СРСР
Сокальський завод віскозного штапельного волокна. З
пуском лише першої черги заводу питома вага віскозних
штапельних волокон склала 10,5 %  від загального обсягу
їх виробництва в СРСР [9, 116].

За період 1959 – 1965 рр. у республіці була створена
й основа для розвитку гумової промисловості та база її
подальшого розвитку. Зокрема, Дніпропетровський ши-
нний завод – один з гігантів «великої хімії» України –
введений у дію 1961 р. Однак будівельні роботи прохо-
дили складно, на що вказував завідуючий відділом важ-
кої промисловості ЦК КПУ О. Бурмістров. Лише після
відвідин заводу Першим секретарем ЦК КПРС М. Хру-
щовим справи на будівництві покращилися, а необхідне
обладнання було вирішено закупити за кордоном [12,
278]. У цей же час значно покращено роботу під-
приємств шиноремонтної промисловості.

Відбувалася розбудова потужностей з виробництва
хімічних реактивів. Донецький завод хімічних реактивів
був першим підприємством, що організувало велико-
тоннажне виробництво хімічних реактивів. Шосткін-
ський завод хімічних реактивів збільшив асортимент
продукції до 680 найменувань, а обсяг валової та товар-
ної продукції протягом 1960-х рр. зріс утричі. Черкась-
кий завод хімічних реактивів був організований на базі
існуючого заводу натурального каучуку з 1953 р. Львів-
ський завод заказних хімреактивів та аналітичних
фільтрів був організований в 1961 р. на базі раніше
існуючої фасовочної фабрики. На Харківському заводі
хімічних реактивів в результаті реконструкції випуск
продукції збільшився в 2,5 рази. Було освоєно більше
900 найменувань нових реактивів, у тому числі вихідних
напівпродуктів для синтезу нових полімерів [9, 253].

У ході розбудови потужностей «великої хімії»
змінилася «географія» хімічної промисловості України:
поряд з Донецько-Придніпровським промисловим
районом було створено новий великий центр хімічної
індустрії на базі мінеральних та нафтових родовищ При-
карпаття. Якщо в першому були зосереджені основні
обсяги виробництва азотних та фосфорних добрив,
пластмас та синтетичних матеріалів, сірчаної кислоти,
каустичної та кальцинованої соди, то в Південно-західному
районі, поряд з мінеральними добривами (у тому числі
й калійними), вироблялися хімічні волокна, каустична
сода, пластмаси, хімічні засоби захисту рослин.

У цілому протягом 1960 – 70-х рр. хімічна промисло-
вість УРСР зазнала значної модернізації. Було створено
нові важливі підгалузі, побудовано та введено в дію 320
виробничих комплексів. У 1961 – 1985 рр. введено вироб-
ничих потужностей з виробництва за рік: мінеральних
добрив – на 21,8 млн. т., хімічних волокон – 160 тис. т.,
синтетичних смол і пластмас – 670,9 тис. т. Внаслідок
здійснення великої програми будівництва та рекон-
струкції підприємств «великої хімії» в УРСР зросли
потужності з виробництва основних видів продукції
хімічної промисловості й головне – її якість.
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Як свідчить історичний досвід, проблема продово-
льчого забезпечення населення в усі часи і для будь-
якої країни є однією з найбільш актуальних в соціально-
економічному контексті. Високий рівень розвитку про-
довольчого комплексу є не лише основною умовою
успішного розвитку економіки країни, а й важливим
фактором політичної стабільності у суспільстві. В
умовах загострення продовольчої кризи в СРСР загалом,
і в УРСР зокрема, в середині 1970 – на початку 80-х рр.
найгостріше стояло питання забезпечення населення
продуктами тваринництва, які займають одне з провідних
місць в раціоні харчування людини. Низькі темпи зро-
стання виробництва продукції тваринництва в зазна-
чений період зумовлювалися накопиченням значної
кількості нерозв’язаних питань у розвитку цієї галузі.

Вітчизняні аграрії, економісти та історики в 1970 –
80-х рр. ґрунтовно вивчали актуальні проблеми аграр-
ного сектору економіки республіки загалом та тварин-
ницького підкомплексу зокрема. Деякі фрагменти озна-
ченої проблеми висвітлено в публікаціях І. Русинова
[1], В. Растянникова [2], Ю. Лебединського, Л. Ганечка
[3] та ін. Однак обережність і суб’єктивізм їхніх суджень
при визначенні причин кризового стану тваринництва,
методів його подолання в значній мірі позначилась на
науковій цінності цих робіт. Значна кількість праць з аграр-
ної проблематики означеного періоду з’явилася в 1990-х рр.
Достовірністю даних відзначаються публікації Л. Беренш-
тейна [4], П. Панченка [5], Г. Кривчика [6], С. Падалки [7].

Метою статті є спроба довести, що основними при-
чинами низьких темпів виробництва продукції тварин-
ництва в Україні, які, згідно завдань Продовольчої про-
грами 1982 р., планувалося підвищити в першу чергу,
були: слабка кормова база, систематичне підвищення
собівартості кормів, недостатній рівень освоєння вироб-
ничих потужностей, нераціональна структура м’ясного
виробництва, повільне впровадження у виробництво

здобутків науково-технічного прогресу, неефективно
поставлена селекційно-племінна робота.

Зі зростанням грошових прибутків населення УРСР
протягом 1960 – 70-х рр. підвищувався й споживчий
попит на найбільш цінні продукти харчування, зокрема
на продукти тваринництва – м’ясо, молоко, яйця. Незва-
жаючи на те, що, згідно офіційної статистики, виробниц-
тво основних продуктів тваринництва в Україні у 1970-х рр.
збільшилося (м’яса всіх видів (у забійній вазі) з 2,8 до 3,5
млн. т, молока – з 18,7 до 21,1 млн. т, яєць – з 9,2 до 14,6
млрд. шт.), реально середній рівень споживання цих про-
дуктів на душу населення залишався нижче, рекомендо-
ваних медичною наукою, норм оптимально збалансова-
ного харчування. До того ж, в Х п’ятирічці темпи зро-
стання середньорічного обсягу продукції тваринництва
в Україні, які складали 109% темпів дев’ятої, про-
довжували відставати від швидко зростаючих суспільних
потреб [8, 21]. Окрім того, різко знижувалася рентабель-
ність галузі. Так, якщо в роки ІХ п’ятирічки середній
рівень рентабельності тваринництва в колгоспах
республіки складав 10,7%, в Х – 1,6%, то в перші роки
ХІ впав до майже невловимих 0,06% [9, 37].

Виробництво тваринницької продукції, крім яєць,
для багатьох господарств було збитковим. Так, 1978 р. в
Україні збитки від реалізації молока понесли 52%
колгоспів, яловичини – 39, свинини – 62, вовни – 78%.
Продукція тваринництва, реалізована колгоспами
України 1980 р., принесла їм загальний збиток у сумі
707,9 млн. крб. Незначні прибутки від реалізованої про-
дукції отримали лише колгоспи Кримської та Донецької
областей, решта 23 області зазнали збитків [10, 273 –
275]. Головною причиною нерентабельності галузі
являлося систематичне підвищення собівартості вироб-
ництва всіх видів тваринницької продукції.

На підвищення собівартості та зниження рентабель-
ності тваринницької продукції значною мірою впливав
недостатній рівень освоєння виробничих потужностей
в галузі. Так, з 4,5 млн. місць для великої рогатої худоби,
створених у 1976 – 1980 рр., не використовувалося біль-
ше 15%, а з 2,5 млн. місць для свиней – 20% [11, 86]. Так,
наприклад, на свинофабриці ім. 60-річчя Радянської
України Дніпропетровської області проектною потуж-
ністю 108 тис. голів, через 5 років після введення в
експлуатацію було отримано лише 84% планового об’є-
му продукції вирощування. На аналогічній фабриці
ім. 50-річчя СРСР Київської області – 89% [12, 26].

Розміри тваринницьких комплексів мали залежати
від величини промислових центрів, які вони повинні були
забезпечувати продукцією. При цьому, не враховува-
лось чи можуть господарства забезпечити таку кількість
тварин кормами. Наприклад, на початку 1980-х рр. в
Одеській області потужності для вирощування бройле-
рів вартістю 29 млн. крб. через недостатню забезпече-
ність кормами використовувалися менше, ніж на поло-
вину [13, 9]. Водночас, лише 1981 р. в Україні було вве-
дено в дію приміщень для птиці на 3,8 млн., птахофабрик
яєчного напряму – на 21 млн. голів птиці в рік [14, 107].

У кінці 1970 – на початку 80-х рр. основні показники
розвитку громадського тваринництва були значно ниж-
чими, ніж дозволяв генетичний потенціал планових по-
рід при повноцінному харчуванні. Середня вага однієї
голови великої рогатої худоби, проданої державі, стано-
вила відповідно 331 і 348 кг. При цьому об’єми продажу
молодняку підвищеної ваги постійно скорочувалися.
Якщо в 1979 р. такий молодняк складав 63% від усього
проданого державі молодняку, то в 1981 р. – 51% [15, 20].
Низьким залишався рівень середньодобового приросту
ваги худоби на відгодівлі. У господарствах значно затягува-
лися терміни вирощування та відгодівлі худоби, що призво-
дило до значних перевитрат кормів на одиницю продукції.

Значного вдосконалення потребувала племінна
справа, оскільки селекція являється вагомим важелем
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інтенсифікації тваринництва. Господарства відчували
гостру нестачу високопродуктивних тварин. Незважаю-
чи на те, що важливу роль у вирішенні цієї проблеми
відігравали племінні господарства, в Україні наприкінці
1970 – на початку 80-х рр. спостерігалася тенденція
перетворення їх у звичайні товарні господарства, що не
стимулювало зазначені господарства підвищувати
продуктивні якості худоби. Недостатніми темпами роз-
вивалася і спеціалізована м’ясна галузь. Так, спеціалі-
зоване м’ясне вирощування великої рогатої худоби
давало лише 3 – 4% яловичини. Основними джерелами
отримання яловичини залишалося вирощування молод-
няку молочних та молочно-м’ясних порід, а також ви-
бракуване молочне маточне поголів’я. Так, забій вибра-
куваних корів давав до 25% яловичини [16, 139]. Однак
поголів’я корів для виробництва молока не в змозі було
повністю забезпечити потреби в яловичині. До того ж,
вкрай нераціональною та економічно невигідною зали-
шалась структура м’ясного виробництва. Її було сфор-
мовано попри те, що витрати кормів на виробництво 1
центнера яловичини в забійній вазі, порівняно з витратами
на виробництво свинини, були вищими в 2 – 2,5 рази, а,
порівняно з виробництвом м’яса птиці, в 2 – 3 рази [17, 190].

Низькі темпи зростання виробництва продукції
тваринництва були зумовлені слабкою кормовою базою.
Так, на початку 1980-х рр., у розрахунку на умовну голову
худоби, в Україні вироблялося не більше 27 – 28 ц кормових
одиниць, замість необхідних за зоотехнічними нормами
38 – 40 ц. Погіршувало становище те, що в раціоні надто
високим був вміст малоцінних, грубих кормів, соломи.
Однак плани заготівлі цих кормів хронічно не виконува-
лися. Так, станом на 16 серпня 1982 р. в колгоспах України
було заготовлено 28,3 млн. т грубих кормів, у тому числі
3,9 млн. т сіна, 8,8 млн. т сінажу і 15,6 млн. т соломи, що
складало відповідно 60, 69, 75 і 52% плану [18, 54].

Незабезпеченість раціону тварин необхідною кіль-
кістю білка була основною причиною постійного збіль-
шення витрат кормів на виробництво одиниці продукції,
а також їх подорожчання. Так, у Х п’ятирічці середньо-
річні показники витрат кормів на одиницю приросту
ваги свиней зросли на 8,2% [19, 147]. Втрати господарств
через перевитрати кормів були величезні, оскільки
собівартість останніх постійно зростала. Так, якщо в роки
ІХ п’ятирічки середня вартість 1 ц кормових одиниць
складала 5,52, то в Х – 7,02 крб. [20, 50]. Постійно дорож-
чали не лише куповані, а й корми власного виробництва.
Собівартість одиниці зеленої маси багаторічних трав за
перші роки ХІ п’ятирічки, порівняно з Х, підвищилася
на 29,2%, а з ІХ – у 1,5 рази. Це відбувалося в результаті
того, що виробничі витрати на гектар посіву кормових
культур значно випереджали урожайність. Якщо на
початку ХІ п’ятирічки, порівняно з ІХ, урожайність
кормових зросла на 10 – 32%, то виробничі витрати на
гектар посіву – на 41 – 81%. Урожайність кормових
коренеплодів і багаторічних трав зменшилася, а витрати
зросли на 15 – 20% [20, 53].

Щоб раціон тварин був повноцінним і високоефек-
тивним потрібно ще додавання білкових елементів, віта-
мінів, мінералів, незамінних амінокислот. Ці складові
виробляє кормова індустрія, до складу якої входять комбі-
кормова, мікробіологічна, підприємства хімічної та ме-
дичної промисловостей. Центральною ланкою промис-
лового кормовиробництва є комбікормова промисло-
вість. В роки ІХ і Х п’ятирічок вона інтенсивно розви-
валась. В Україні було збудовано 400 комбікормові за-
води на міжгосподарській основі. В результаті виро-
бництво комбікорму за цей період зросло з 4 до 8,2 млн.
т, а білково-вітамінних домішок – з 22 тис. т до 1,6 млн. т.
Рівень забезпечення потреб колгоспів України в комбі-
кормах та кормосумішах зріс до 75% [21, 32].

Стрімкий розвиток комбікормової промисловості
відіграв вирішальну роль у створенні великих державних

птахофабрик з високими показниками. Кращі птахофаб-
рики України за продуктивністю поголів’я вийшли на
рівень світових стандартів. Так, на птахофабриках „Київ-
ська”, „Україна”, „Південна” від кожної курки-несушки
отримували 255 – 266 яєць, за витрат кормів 1,5 – 1,6 ц
кормових одиниць на 100 штук [22, 8]. Однак повністю
громадське тваринництво, а тим більше особисті госпо-
дарства селян, комбікормами не забезпечувалися. Оскі-
льки потреби комбікормової промисловості України в
високобілкових компонентах задовольнялися на 60 –
65%, значна кількість її продукції вироблялася за тим-
часовими рецептами, з пониженим вмістом перетрав-
люваного протеїну [17, 157]. За збільшення виробництва
комбікормів в Х п’ятирічці, централізоване виділення
білкової сировини в 1980 р., порівняно з 1976 р., зменши-
лося на 29 тис. т, а введення їх в комбікорми знизилося з
11,4% до 6,5% [13, 9]. Планом 1982 р. передбачалося ви-
робити 7700 тис. т комбікормів, для чого було необхідно
2375 тис. т білкової сировини, а держава виділила лише
1336 тис. т [23, 63].

Отже, наприкінці 1970 – на початку 80-х рр. у роз-
витку тваринництва України накопичилась значна кіль-
кість нерозв’язаних питань, що зумовлювало низькі тем-
пи зростання виробництва продукції цієї галузі. Основ-
ною проблемою була слабка кормова база. Для галузі
кормовиробництва були характерними некомплексність
вкладень, слабкість матеріально-технічної бази. Протя-
гом тривалого часу воно відставало від інших галузей
сільського господарства за ступенем застосування
новітніх технологій виробництва, втіленням наукових
досягнень, технічним оснащенням. Тому економічна
ефективність інтенсифікації цієї галузі могла мати місце
лише за умов застосування комплексу заходів. Найваж-
ливішою проблемою розвитку галузі було питання
пошуку резервів для зниження собівартості кормів.
Оскільки в Продовольчій програмі 1982 р. основний
акцент робився на значному збільшенні виробництва
продуктів тваринництва, вирішенню вищезазначених
проблем галузі у ній приділялась значна увага, а також
передбачалося значне зміцнення матеріально технічної
бази тваринництва.
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Ó ÑÔÅÐ² ÖÈÂ²ËÜÍÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Найважливішим завданням будь-якої держави є
захист суверенітету, державного устрою, кордонів, гро-
мадян та їх майна від різного роду потрясінь. Особливо
гостро це відчувається в переломні періоди історії дер-
жави. Розвиток незалежної Української держави також
характеризується переломом у пріоритетах безпеки
особистості й держави в цілому.

Проблеми цивільного захисту (ЦЗ) населення і тери-
торій від надзвичайних ситуацій (НС) техногенного і
природного характеру на сучасному етапі є однією з
найважливіших функцій демократичної держави. Ре-
формування державної політики у сфері ЦЗ формується
під впливом історичних умов, що дозволяє простежити
процес її становлення, визначити позитивні і негативні
тенденції розвитку, стати ключем до розв’язання
завдань, які постають перед державою.

Вивченню цієї проблематики присвячені роботи
таких дослідників, як Ю. Аболенцев [1], Ю. Воробйов
[2], О. Депутат [3], В. Доманський [4], С. Засунько [5],
Г. Демиденко [6], М. Стеблюк [7], І. Кимстач [8], Л. Жукова
[9] та ін., які розглядали різні аспекти проблеми ЦЗ. Хоча
в цілому розвитку державної політики у сфері ЦЗ приді-
лено недостатньо уваги. Виходячи з цього, ставимо за
мету проаналізувати основні етапи становлення держав-
ної політики у сфері цивільного захисту в Україні як од-
ного з основних напрямів забезпечення національної
безпеки, зокрема особливості кожного з періодів фор-
мування місцевої протиповітряної оборони та переходу
її до цивільної оборони і цивільного захисту.

Вперше питання захисту населення від небезпек
воєнного характеру постали на початку ХХ ст. і були
пов’язані з початком бурхливого розвитку нових видів
озброєнь і, перш за все, авіації. За часів першої світової
війни 1914 – 1918 рр. у ході бойових дій вперше з’являєть-
ся можливість наносити ефективні удари по тилах
держав супротивників. Ця обставина зумовила
необхідність здійснення захисту населених пунктів від
ударів з повітря [10,10 – 14 ].

 4 жовтня 1932 р. вийшла постанова Ради Народних
Комісарів (РНК) СРСР, яка затвердила Положення про
протиповітряну оборону території СРСР. Цей акт озна-
менував утворення загальносоюзної місцевої проти-
повітряної оборони (МППО), що призначалась для
захисту населення від повітряного нападу противника.
Основними завданнями МППО були: попередження
населення про загрозу нападу з повітря й оповіщення
про проходження загрози; здійснення маскування
населених пунктів і об’єктів народного господарства від

нападу з повітря (особливо світломаскування); ліквіда-
ція наслідків нападу з повітря, в тому числі й із застосу-
ванням отруйних речовин; підготовка бомбосховищ і
газосховищ для населення; організація першої медичної
допомоги потерпілим у результаті нападу з повітря; на-
дання ветеринарної допомоги постраждалим тваринам;
підтримка громадського порядку та забезпечення
дотримання режиму, встановленого органами влади і
МППО в районах загроз. Виконання всіх цих завдань
передбачалося силами і засобами місцевих органів
влади й об’єктів народного господарства [11, 5 – 7].

Штаби, служби і формування МППО створювалися
тільки в містах і на промислових об’єктах, що могли опи-
нитися в радіусі дії авіації супротивника. Основними
силами для вирішення завдань були: військові частини
МППО, що підпорядковувалися командуванню
військових округів; добровільні формування МППО: у
міських районах – дільничні команди, на підприємствах
– об’єктові команди, при домоуправліннях – групи
самозахисту [12, 4 – 7].

Важливою віхою на шляху зміцнення МППО стала
постанова РНК СРСР від 20 червня 1937 р. “Про місцеву
(цивільну) протиповітряну оборону Москви, Ленінгра-
да, Баку і Києва”, в якій було визначено низку нових
заходів для посилення місцевої ППО в цих містах.

За порівняно короткий строк МППО країни пере-
творилася на ефективну систему захисту населення та
об’єктів економіки від ударів противника з повітря. На
початку Великої Вітчизняної війни МППО була дос-
татньо організованою, чіткою, сучасною для того періо-
ду системою і була готова до виконання покладених на
неї завдань. 22 червня 1941 р. усі підрозділи МППО були
приведені в бойову готовність. Перші ж дні війни
показали високу готовність системи МППО, а деякі
виявлені хиби швидко усувалися [13, 55 – 59].

МППО в роки війни стрімко набирало силу. Чи-
сельність її формувань перевищила 6 млн осіб. У
взаємодії з частинами Збройних Сил СРСР МППО зро-
била істотний внесок у справу захисту населення і на-
родного господарства від нальотів фашистської авіації,
у багатьох випадках її сили брали участь і у відбиванні
атак сухопутних частин супротивника на міста [11, 8 –
9]. У повоєнний період, спираючись на багатий досвід
Великої Вітчизняної війни, МППО неухильно продовжу-
вала вдосконалюватися. Було уточнено завдання й
організаційну структуру МППО [14, 22].

Поява в арсеналі збройних сил США ядерної зброї
і швидке нарощування її запасів змусило в 1956 р. знову
переглянути організацію МППО, яку вперше було
названо системою загальнодержавних заходів, здійсню-
ваних з метою захисту населення від сучасних засобів
ураження, створення умов, що забезпечують надійність
роботи об’єктів народного господарства в умовах нападу
з повітря, та проведення рятувальних і невідкладних аварій-
но-відбудовних робіт [12, 8 – 10]. У липні 1961 р. МППО
перетворена на Цивільну оборону (ЦО) СРСР [10, 37 – 41].

Крім того, для організації робіт з ліквідації наслідків
стихійних лих, аварій (катастроф), забезпечення постій-
ної готовності органів управління і сил для ведення цих
робіт, а також для попередження надзвичайних ситуацій
було створено Державну комісію Ради Міністрів СРСР
з надзвичайних ситуацій [13, 78 – 80].

У 1970 – 80-х рр. штаби, частини і формування ЦО
залучалися до боротьби з великими стихійними лихами,
брали участь у розробці та організації профілактичних
заходів, спрямованих на зменшення збитків за можливих
стихійних лих, аварій, катастроф. Однак аварія на
Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 р. стала серйозним
випробуванням як для населення України, так і для всієї
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системи захисту населення і територій від НС. Вона дала
предметний урок, виявила недоліки і вузькі місця у
готовності ЦО [14, 112].

У 1990-ті рр. проблеми природної та техногенної
безпеки набули важливого значення, що вимагало невід-
кладного вироблення цілісної державної політики у сфе-
рі безпеки життєдіяльності, створення досконалих меха-
нізмів її реалізації. Система захисту населення, що існу-
вала на той час, відігравши свою позитивну роль, уже
не могла забезпечити реалізацію свого призначення –
бути гарантом безпеки населення.

3 лютого 1993 р. Верховна Рада України ухвалила
Закон України “Про Цивільну оборону України”. Хоча
найбільш кардинальним кроком, який докорінно змінив
сутність системи захисту населення від НС, було утво-
рення Указом Президента України від 28 жовтня 1996 р.
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи (МНС). Відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 1997 р., на МНС
покладено координацію діяльності міністерств, інших
центральних і місцевих органів виконавчої влади з пи-
тань ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій, ката-
строф. 16 березня 2000 р. Верховною Радою України
прийнято Закон України “Про правовий режим надзви-
чайного стану”; 8 червня 2000 р. Закон України “Про
захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру”, що встанов-
лювали правові засади переходу від системи Цивільної
оборони до системи Цивільного захисту в Україні. 9 лю-
того 2001 р. Президент України видає Указ “Про заходи
щодо підвищення рівня захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру“, яким на МНС покладено питання контролю
за створенням, зберіганням, поповненням і використан-
ням центральними та місцевими органами виконавчої
влади, підприємствами, установами та організаціями
незалежно від форм власності матеріальних резервів для
попередження і ліквідації наслідків НС.

Наступним важливим етапом у формуванні дер-
жавної політики у сфері ЦЗ стало підписання 15 вересня
2003 р. Указу Президента України “Про питання щодо
перетворення військ Цивільної оборони України і
державної пожежної охорони в окрему невійськову
службу”. Саме в цей період відбувається злиття системи
ЦО, ЄДСНС та державної пожежної охорони МВС Ук-
раїни в єдину службу боротьби з НС, починають ство-
рюватися основні засади побудови єдиної державної
системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ) в Україні [15].
І хоча ще рано говорити, що перебудова системи ЦЗ насе-
лення і територій від НС в Україні завершено, а політика
у сфері ЦЗ повністю сформована, але все ж основні її
підвалини закладено.

Таким чином, можна зазначити, що зміна політич-
них устроїв держав, соціально-економічних умов, техно-
логії виробництва, системи зброї, а відповідно їм і кон-
цепції національної безпеки, військових доктрин, підходів
до захисту населення і територій від НС та ін., не могла
не відбитися на сучасному стані ЦЗ в Україні і перспек-
тивах його розвитку.

По-перше, як відзначено в Законі України “Про ос-
нови національної безпеки”, продовжує зберігатися вій-
ськова небезпека. За певних умов вона може перерости
в безпосередню військову загрозу і військові конфлікти
різної інтенсивності. Крім того, в останні роки загрозу
для України може становити міжнародний і внутрішній
тероризм. У цих умовах завдання ЦО як складової ЦЗ, у
разі виникнення НС воєнного характеру продовжують
залишатися актуальними, а за деякими напрямами на-
бувають ще більшої значущості. По-друге, незважаючи
на вжитті заходи, назріла необхідність більш активного
впливу держави на управління ризиками. Для цього
необхідно розробити принципово нові положення, що
відповідають міжнародним стандартам, де головна роль
належить попередженню НС, зниженню ризиків їхнього
виникнення. По-третє, потребує вдосконалення
нормативно-правова і організаційна база ЦЗ.

Отже, актуальним залишається подальше дослідже-
ння питань функціонування системи ЦО СРСР в Україні,
що зумовлено історичними уроками і має у сучасних
умовах велике значення для України. Врахування істо-
ричного минулого щодо політичних і військових аспек-
тів таких дій, сьогодні може бути надзвичайно важливим
для формування та уточнення засад внутрішньої полі-
тики держави, розвитку концепції національної безпеки
та оборони, теорії військового мистецтва та практики
підготовки національних Збройних сил.
___________________
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Зовнішньополітична експансія Російської імперії в
другій половині XVIII ст. посилила вплив на міжнародні
відносини того часу та сприяла урізноманітненню взає-
мин з іншими державами. Вирішальним чинником
цього були успішні війни проти Османської імперії та
поділи Речі Посполитої, внаслідок яких під владу Петер-
бурга потрапили території сучасної південної та право-
бережної України. За рахунок нових земель відбулося
значне збільшення виробництва сільськогосподарських
продуктів, а закріплення російського впливу в басейні
Чорного моря відкрило новий, середземноморський
шлях торгівлі з країнами Західної Європи і, зокрема,
Іспанським королівством. Розширення торговельних
стосунків поставило на порядок денний необхідність
забезпечення національних інтересів Іспанії, що
втілилося у відкритті відповідного консульства в най-
більшому портовому місті Причорномор’я – Одесі.

Діяльність Луїса дель Кастильйо на посаді першого
іспанського консула в Одесі не розкрита в історіографії.
Хоча окремі аспекти іспансько-російських відносин
побіжно вивчалися в іспанській і радянській історіогра-
фії як складова частина значно ширших досліджень,
присвячених двостороннім економічним і політичним
відносинам [1 – 3]. Відтак, метою цієї статті є аналіз діяль-
ності першого іспанського консула в Одесі впродовж
1804 – 1825 рр.

Вивчення поставленої проблеми здійснено на осно-
ві офіційної кореспонденції Л. дель Кастильйо до Міні-
стерства закордонних справ своєї країни, що зберігаєть-
ся в Національному історичному архіві Іспанії в Мадриді
[4]. Як додатковий джерельний матеріал використано
збірники документів зовнішньої політики Росії XIX –
початку XX ст., в яких розкрито головні аспекти двосто-
роннього економічного співробітництва [5; 6].

Встановлення постійних дипломатичних відносин
між Іспанським королівством та Російською імперією
відбулося у 1760-х рр., завдяки зусиллям іспанського
консула в Санкт-Петербурзі Антоніо Коломбі-і-Пає, го-
ловним завданням якого було налагодження ефективної
торгівлі. Хоча торговельного договору між двома дер-
жавами, попри невпинні пропозиції іспанського уряду,
так і не було підписано, у 1796 р. іспансько-російська
торгівля через балтійські порти досягла свого макси-
муму [1, 444]. Проте, вже в останні роки XVIII ст. вона
призупинилася. У 1799 р. Іспанія як французький союз-
ник опинилася в стані війни проти Росії та Великої Брита-
нії, внаслідок чого її кораблям було закрито вхід у Бал-

тійське море. Після відновлення миру в 1801 р. [5, 94 –
95], іспанцям, що не змогли скласти гідної конкуренції
англійським і голландськими купцям, не вдалося відно-
вити попереднього рівня торговельних відносин з
Росією північним шляхом [1, 446].

Нова можливість встановити постійні торговельні
відносини з Російською імперією з’явилася внаслідок
успішної російської експансії на півдні сучасної України.
Географічно ближчі, у порівнянні з далеким Петербур-
ґом, азовські й чорноморські порти – Кафа, Керч,
Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Таганрог, Херсон та інші
– були значно привабливішими для іспанських торгов-
ців. Від 1794 р. провідне місце серед них здобула Одеса,
що поступово перетворилася на один із найважливіших
торговельних центрів підросійської України та місце
осідку іноземних дипломатів. Ще більшого піднесення
Одеса досягла після надання їй 24 квітня 1817 р. права
безмитного ввезення і вивезення товарів у рамках
системи porto franco, що набула чинності у 1819 р.

Рішення про створення консульства Королівства
Іспанії в Одесі було прийнято у 1802 р., а першим
іспанським консулом став Луїс дель Кастильйо, який
обіймав цю посаду впродовж 1802 – 1825 рр.

У відповідному описі Національного історичного
архіву зберігаються 44 листи дель Кастильйо з Одеси до
Міністерства закордонних справ Іспанії, а також по
одному листу з Барселони (1802 р.) і Константинополя
(1804 р.). Адресатами всіх листів були міністри закордон-
них справ (іспанський відповідник того часу – держав-
ний секретар або державний міністр) Педро Себальйос-
Ґерра (1800 – 1808, 1814 – 1816 рр.), Хосе Ґарсія де Леон-
і-Пісарро (1816 – 1818 рр.), Карлос Мартінес де Ірухо-і-
Такон (1818 – 1819, 1823 – 1824 рр.) та ін.1

На дипломатичній службі Л. дель Кастильйо пере-
бував ще до призначення консулом в Одесі, виконуючи
обов’язки віце-консула у м. Туніс на півночі Африки [4,
27.07.1802]. До Одеси він прибув 15 листопада 1804 р., а
вже 22 листопада в листі до свого уряду, поскаржився
на нещастя дороги та перші організаційні труднощі [4,
22.11.1804]. Морська подорож з Іспанії до чорноморсь-
кого узбережжя Російської імперії хоча й виявилася ко-
ротшою та простішою, ніж північний шлях до російських
портів Балтійського моря, все ж не була безпроблем-
ною. Після “тривалого, обтяжливого й нещасливого
плавання” Середземним морем, у вересні 1804 р.
дель Кастильйо дістався Константинополя [4, 10.09.1804],
звідки на борту російського вантажного корабля ви-
рушив до Севастополя. Однак прибуття до нового місця
роботи знову затьмарили подорожні негаразди. Цього
разу “постійні зустрічні вітри та нещастя важкого й
тривожного плавання” довершилися корабельною
катастрофою неподалік Криму. Судно з іспанським
представником потрапило у “настільки небезпечну
бурю”, що Луїсу дель Кастильйо лише ціною “неймовір-
них зусиль” вдалося врятувати своє життя, втративши
“весь багаж і все, чим володів”. Залишившись без за-
собів до існування, Кастильйо звернувся за допомогою
до свого уряду, зауваживши, що життя в Одесі є “одним
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* Стаття підготовлена завдяки стипендії MAEC-AEСI.
1 Зважаючи довгий шлях з Іспанії до Одеси і часту зміну

міністрів у першій половині 1820-х рр. в листах не вказується
імені адресата, а тільки його посада.
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із найдорожчих в Європі”, а утримання консульських
представництв інших держав – Франції, Англії, Австрії,
Неаполю, – здійснюється на рівні дипломатичних місій Ле-
ванту1. За таких обставин, за словами дель Кастильйо,
щорічного утримання у 12 тисяч реалів2 могло виста-
чити тільки для забезпечення найнеобхідніших потреб і
винайму досить убогого будинку [4, 22.11.1804].

Чи вдалося Кастильйо збільшити річний бюджет
консульства достеменно не відомо. Однак уже невдовзі
після його прибуття до Одеси успішному виконанню
консульських обов’язків завадили незалежні від осо-
бистих якостей і кількості грошей обставини, зумовлені
загостренням міжнародних та внутрішньоіспанських
конфліктів. Із 1795 р. Іспанське королівство було
союзником революційної Франції і, відповідно, ворогом
Російської імперії та її союзників – Австрії, Великої
Британії, Неаполітанського королівства, що фактично
контролювали міжнародну торгівлю в басейні Серед-
земного моря. Тому війни між Францією та Росією
невпинно приводили іспанський уряд до погіршення
відносин з останньою. Якщо внаслідок конфлікту 1799
– 1801 рр. Іспанія практично втратила торговельні кон-
такти з балтійськими портами Росії, то під час воєн 1805
– 1807 рр. під загрозою опинилася її чорноморська
торгівля. Навесні 1806 р., після того як російська влада
оприлюднила розпорядження про арешт французької
власності та позбавлення французького консула в Одесі
права перебувати в Російській імперії, дель Кастильйо
“у черговий раз” звернувся до свого уряду за дозволом
виїхати до Іспанії, навіть незважаючи на комерційні
вигоди, що з часом “зможуть принести надзвичайно
великі прибутки” [4, 18.04.1806].

Навесні 1808 р. збройний конфлікт розпочався в
самій Іспанії. Змусивши іспанського монарха Фернан-
до VII Бурбона (1808 – 1833 рр.) зректися трону, Напо-
леон Бонапарт проголосив іспанським королем свого
брата Жозефа (1808 – 1813 рр.). Це стало причиною дов-
готривалої антифранцузької війни, відомої в історіогра-
фії як “війна за незалежність” (1808 – 1814 рр.). За таких
обставин іспанські уряди зосередили всю увагу на внут-
рішніх проблемах, а до зовнішньої політики зверталися
тільки у пошуках політичної та військової підтримки.
Внаслідок цього, іспанське консульство в Одесі, подібно
до інших консульських установ, що безпосередньо не
представляли політичних інтересів, виявилося прак-
тично непотрібним.

Імовірно, дипломатичне листування між Одесою
та Мадридом тривало й надалі, але невпинні війни та
урядова невизначеність в Іспанії не зберегли його до
наших днів. За період 1807 – 1814 рр. до нас дійшов тільки
один лист Луїса дель Кастильйо, відісланий 26 листопада
1812 р., тобто, уже після підписання 20 липня 1812 р.
мирного договору між російським урядом та іспансь-
кою тимчасовою хунтою, що управляла в країні від імені
короля Фернандо VII [3, 20 – 51].

Про труднощі життя іспанського консула цього часу
дещо дізнаємося з пізніших листів. Становище
дель Кастильйо ускладнювалося відсутністю фінансува-
ння. Зважаючи на “важкий стан Королівської скарб-
ниці”, від 1 липня 1807 р. консульство не утримувало
жодних субсидій від іспанського уряду [4, 13.10.1815].
Ця проблема залишалася відкритою й після реставрації
Бурбонів в Іспанії у 1814 р. та завершення наполеонів-

ських воєн 1815 р., і вирішилася на користь Кастильйо
лише восени 1816 р.3

Очевидно, витрати на проживання компенсувалися
за рахунок особистих збережень і допомоги впливових
друзів. Так, в одному з листів від 1818 р. Луїс дель Касти-
льйо розповів про “близьку дружбу” з герцогом де Ри-
шельє4, завдяки якому в 1811 р., “утративши віру в нашу
батьківщину”, він перейшов на російську службу і
отримав посаду Головного управителя карантинної
служби Одеси із званням державного радника [4,
18.05.1818]. Щоправда розчарування в іспанських спра-
вах не було тривалим і вже восени 1812 р., в листі до Фран-
сиско Сеа Бермудеса5, Кастильйо звернувся з проханням
відновити його на посаді консула “іменем нашого легі-
тимного й улюбленого суверена Фернандо VII”, поскар-
жившись водночас на складність життя в Одесі впродовж
восьми важких років і фінансові труднощі [4, 26.11.1812].

Від 1816 р. діяльність іспанського консульства в
Одесі почала налагоджуватися. Відносна стабілізація
політичного становища Іспанії сприяла розвиткові
торгівлі, а Луїс дель Кастильйо насолоджувався світсь-
ким життям міста, яке стрімко розвивалося. Восени
1817 р. він, як і консули інших держав, був запрошений
на урочистий обід, організований на честь брата росій-
ського імператора Олександра I великого князя Михайла,
який коротко обговорив з дель Кастильйо актуальне
становище Іспанії та її колоній [4, 04.11.1817], а на початку
травня 1818 р. – на урочисте прийняття з нагоди приїзду
самого Олександра I. Окрім короткої розмови про Оде-
су і герцога де Ришельє, російський імператор “викликав
загальне зацікавлення” особою іспанського консула,
запросивши до танцю його дружину [4, 18.05.1818].

Чергова політична криза в Іспанії 1820 – 1823 рр.,
зумовлена ліберальною революцією та встановленням
конституційної монархії, не привнесла особливих змін
до усталеного ритму життя консульства. У листі від 29 ве-
ресня 1820 р. дель Кастильйо, відповідно до отриманого
раніше дозволу, повідомив міністрові закордонних справ
Іспанії про свою поїздку на Батьківщину задля “вирішення
сімейних проблем”. Виконувачем обов’язків консула в
Одесі, за поданням Кастильйо, залишився “надійний і
розумний” Антоніо Декоріо, за підписом якого, проте, не
збереглося жодного листа [4, 29.09.1820]. До виконання
своїх обов’язків Л. дель Кастильйо повернувся у серпні
1821 р., а з листування того часу відомо, що впродовж
подорожі йому довелося виконати спеціальне доручен-
ня іспанського уряду в Парижі [4, 04.08, 30.10.1821] 6.

У 1824 р. дель Кастильйо звернувся до міністерства
з проханням дозволити повернутися до Іспанії, щоб “від-
новити здоров’я” та підшукати собі іншу посаду, напри-
клад, поштового управителя в м. Малаґа, що в Іспанії,
позаяк він не в стані більше виконувати консульські
обов’язки “в настільки суворому кліматі” [4, 17.08.1824].
У відповідь, Кастильйо отримав підвищення до чинов-

____________________________________________

1 Тут термін “Левант” використано для означення всього
східного узбережжя Середземного моря, що охоплює території
північно-східної Африки, Близького Сходу і Малої Азії.

2 Іспанський реал – грошова одиниця Іспанії до середини
XIX ст., еквівалент 1 реал = 3,35 грамів срібла.

____________________________________________

3 Нагадування про фінансову заборгованість і відсутність
поточних оплат присутнє практично в усіх листах Луїса дель
Кастильйо за 1815 – 1816 рр. [4, 13.10.1815; 30.01, 03.02,
16.06.1816].

4 Арман Еммануель дю Плессі, герцог де Ришельє (1766 –
1822 рр.) – французький і російський державний діяч, емігрував
із Франції після початку революції 1789 р., градоначальник Одеси
у 1803 – 1814 рр., прем’єр-міністр Франції у 1815 – 1818 і 1820
– 1821 рр.

5 Франсиско де Паула Сеа Бермудес-і-Бусо (1779 – 1850 рр.)
– іспанський дипломат, у 1810 – 1812 рр. представник тимчасової
хунти при російському дворі, один із керівників зовнішньої
політики Іспанії 1808 – 1814 рр.

6 Арґументом на користь місії Луїса дель Кастильйо до
Парижа були його “особливі стосунки” у французькій столиці
[04.08.1821], що, ймовірно, полягали у знайомстві з тодішнім
прем’єр-міністром Франції герцогом де Ришельє.
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ника шостої категорії Міністерства закордонних справ Іс-
панії та призначення уповноваженим представником для
ведення переговорів з турецьким урядом щодо вільного
проходження іспанськими кораблями проток Босфор і
Дарданелли [4, 18.12.1824]. У квітні 1825 р. Луїс дель
Кастильйо перебрався до Константинополя [4, 08.04.1825].

Відповідно до дипломатичної кореспонденції озна-
ченого періоду, діяльність консульства Королівства Іспа-
нії в Одесі виявлялася у трьох основних напрямах: сприя-
ння і контроль за розвитком торговельних відносин,
захист інтересів Іспанії та її громадян, інформування уря-
ду про зовнішню та внутрішню політику Російської імперії.

Пріоритети іспансько-російських економічних взає-
мин визначилися вже в другій половині XVIII ст. завдяки
торгівлі через російські порти Балтійського моря. Голов-
ною складовою іспанського експорту 1760 – 90-х рр.
були вина, що користувалися митними пільгами, олив-
кова олія, а також іспанські та “колоніальні” товари: цит-
русові, бавовна, індиго, інжир, кава, какао, мигдаль, мідь,
тютюн, цукор, шафран тощо. З Росії до Іспанії вивозили
деревину, конопляні та лляні тканини, парусину, залізо,
дьоготь, смолу, яловичі шкіри, а найбільше зерно. Тор-
говельний баланс того часу був на користь Іспанії, тому
загальна вартість привезених іспанських товарів перевищу-
вала російський імпорт майже у чотири рази [1, 445].

Встановлення торговельних відносин Іспанії з чор-
номорськими портами Російської імперії ще більше зо-
рієнтувало торговельні інтереси цієї піренейської країни
на сільськогосподарську складову. Першою значною
перепоною, на яку наштовхнулася іспанська дипломатія,
намагаючись встановити безпосередню торгівлю з
російськими чорноморськими портами, була відсут-
ність дозволу іспанським кораблям вільно пропливати
протоками Босфор і Дарданелли. Відтак, аби досягти
поставленої мети, іспанські мореплавці були змушені
плисти під російськими прапорами [4, 18.04.1806], а
іспанські дипломатичні представники у Константино-
полі – клопотати, за активної підтримки російської
дипломатії, про надання відповідного дозволу [5, 174,
215 – 220]. Окрім цього, навіть така напівлегальна тор-
гівля перервалася внаслідок загострення відносин між
Російською й Османською імперіями напередодні та
під час російсько-турецької війни 1806 – 1812 рр.

Частково відновити двосторонню торгівлю вдалося
після підписання мирного договору 1812 р. Згідно з
даними Луїса дель Кастильйо, цього року до Одеси при-
були два іспанські кораблі, з яких тільки одному вдалося
завантажити зерно і відплисти, у той час як інший був
змушений зимувати на рейді Одеси через зледеніння
прибережних вод [4, 26.11.1812]. Справжнє пожвавлення
торговельних контактів між Іспанією та російськими
портами у басейні Чорного моря стало можливим після
завершення наполеонівських воєн у 1815 р. Хоча проб-
лема вільного проходження проток для іспанського фло-
ту, незважаючи на зусилля Мадрида та російської дипло-
матії, надалі залишалася невирішеною [6, 62 – 64, 278 – 279].

У 1816 р., згідно з дипломатичним листуванням іспа-
нського консула, до Одеси прибули вісім кораблів з
Маону та Каталонії [4, 16.06.1816]. У 1817 р. – двадцять
два іспанські кораблі завантажилися у порту Одеси, ще
п’ять – в Таганрозі й три – у Кафі. При цьому, загальна
кількість морських транспортів, які впродовж цього року
пройшли тільки через порт Одеси, склала 938 кораблів
[4, 31.01.1818]. Станом на початок серпня 1819 р. до
Одеси прибули тридцять іспанських кораблів і близько
двадцяти до Таганрога [4, 03.09.1819].

Щодо іспанського експорту, то його складова
практично не змінилася, порівняно з другою полови-
ною XVIII ст. Тут і далі переважали товари з Іспанії та її

американських колоній, а, згідно з консульським пові-
домленням, усі двадцять два іспанські кораблі, що в
1817 р. прибули до порту Одеси, були завантажені “чор-
ним тютюном” [4, 31.01.1818]. Головною метою іспансь-
кого імпорту з чорноморських портів Росії, як і для пред-
ставників інших європейських народів, було збіжжя, що
постачалося сюди з українських земель у надзвичайно
великій кількості. Щоправда, його вивіз іспанськими куп-
цями був набагато меншим, порівняно з обсягами тор-
гівлі інших держав, представниками яких закладені
спеціальні сховища для зберігання зерна: англійське на
о. Мальта і французьке у м. Марсель [2, 28,89].

На відміну від вигідної для Іспанії торгівлі з Росією
другої половини XVIII ст., про що згадувалося раніше,
торговельний баланс комерційних відносин із чорно-
морськими портами першої чверті XIX ст. був не на
користь Мадрида. Станом на 1826 р. імпорт російських
товарів до Іспанії перевищував відповідний експорт
іспанських товарів у 33 рази [3, 469]. Як наслідок, Луїсу
дель Кастильйо в листах до свого уряду доводилося
наголошувати на надзвичайно великому обсязі вивозу
золота та срібла з Іспанії, що використовувалися для оп-
лати збіжжя і не компенсувалися продажем іспанських
товарів [4, 04.11.1817].

Від початку 1820-х рр. іспансько-російські торгове-
льні відносини ввійшли у черговий кризовий період,
що був зумовлений загостренням протиріч між Російсь-
кою та Османською імперіями [4, 07.09.1821]. Водночас
відносно великі обсяги імпортованого, головним чином
до Каталонії, зерна порушили внутрішню рівновагу іспан-
ського ринку, оскільки, привезене з Росії, збіжжя вияви-
лося дешевшим, ніж зібране в іспанській Кастилії. Аби
вирішити цю проблему, іспанський уряд у вересні 1820 р.
видав закон про заборону імпорту зернових культур [1, 462].

Звичайно, пряма торгівля між Іспанією та Росією
ставила перед іспанським консулом в Одесі низку важли-
вих завдань: інформування купців про кількість сільсь-
когосподарської продукції, можливості закупівлі товарів,
мита, допомогу при укладенні контрактів та ін. Також
дель Кастильйо доводилося дбати про іспанських грома-
дян, які потрапили у скрутне становище на території
Російської імперії. Так, у червні 1816 р. він повідомив
свій уряд про колишнього іспанського солдата наполео-
нівської армії Хуана Петедро, який, зазнавши поранення
і втративши дар мови під час походу на Росію в 1812 р.,
не зміг повернутися на Батьківщину і опинився у м. Хер-
сон [4, 16.06.1816]. У 1819 р. іспанським консулом було
зафіксовано переселення жителів Іспанії до Одеси та її
околиць: “…цього літа з Маон еміґрувала певна кіль-
кість ремісників – столярів, стельмахів, будівельників та
інших – найвидатніших голів сімей, які в пошуках кра-
щого життя вирішили переселитися сюди, де, внаслідок
конкуренції з багатьма іншими еміґрантами з Німеч-
чини та Швейцарії, вони почуваються обманутими й
обділеними, і саме у такому вбогому становищі їм дове-
лося провести зиму” [4, 03.08.1819].

Інформуючи уряд про становище Російської імперії
взагалі та її південно-західні окраїни зокрема, Луїс дель
Кастильйо звертав головну увагу на питання міжнарод-
ної політики і, в першу чергу, відносини з Туреччиною,
від яких залежала доля іспансько-російської торгівлі.
Очікування російської-турецької війни було ніби виро-
ком для всієї міжнародної торгівлі чорноморських пор-
тів. Внаслідок цього до Іспанії надходили тривожні пові-
домлення Луїса дель Кастильйо: “…якщо війну буде ого-
лошено, торгівля цього міста повністю занепаде” [4,
30.08.1805], “…з цієї причини згасне блискуча комерція,
якій Одеса завдячує своїм надзвичайним процвітанням”
[4, 03.09.1805], “…війна з Туреччиною неминуча, вона
потягне за собою незліченні втрати” [4, 22.11.1806].
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Таким чином, обставини, що склалися наприкінці
XVIII ст. внаслідок російської експансії у Північне При-
чорномор’я, створили необхідні умови для переорієнта-
ції іспансько-російської торгівлі з північного на серед-
земноморський шлях. Для налагодження ефективних
комерційних взаємин і захисту національних інтересів у
1802 р. іспанський уряд прийняв рішення про утворення
відповідного консульства в Одесі, що розпочало свою
діяльність у 1804 р. під керівництвом Луїса дель Кас-
тильйо. Проте, повною мірою досягти поставлених цілей
не вдалося. Заснування консульства в Одесі хронологіч-
но співпало з одним із найскладніших періодів іспанської
історії – французьким завоюванням Іспанії та антифран-
цузькою “Війною за незалежність”, колоніальними вій-
нами і втратою більшості американських колоній. Унас-
лідок цього урядова політика була зосереджена, як пра-
вило, на внутрішніх питаннях, позбавивши консульство
належної підтримки.
___________________
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Серед складного комплексу питань, що стосуються
соціально-економічної сфери Російської імперії, сьо-
годні особливого наукового значення набули питання,
пов’язані з фіскальною політикою двору Романових,
взаємовідносинами у царині державних доходів між
різними верствами населення та центральною і місце-
вою владою. Найбільш складним для дослідників зали-
шається період кінця XVIII – середини ХІХ ст. Вивчення
регіональних особливостей є важливою методоло-
гічною проблемою дослідження історії фіскальної
політики. Терени Російської імперії, як відомо, були
дуже далекими від уніфікованості. Навіть серед тери-
торій, що функціонували відповідно до російської адмі-
ністративно-територіальної системи, вирізнялися так
звані «великоросійські», «сибірські», «малоросійські»,
«південно-західні», «західні» губернії, а щодо Польщі,
Фінляндії, Закавказзя, Туркестану, то й говорити годі.
Нагадаємо, що навіть усередині регіонів мали місце
досить вагомі внутрішні відмінності. Тому, розглядаючи
оподаткування українських губерній Російської імперії,
дослідник має виокремити три соціокультурні простори
– Лівобережжя, Правобережжя та Південь, які в адмі-
ністративному плані належали до трьох генерал-губер-
наторств. Українська дослідниця Я. Верменич справед-
ливо вказує, що «такий підхід дає ключ до пояснення
специфіки економічного і соціокультурного розвитку
регіонів України та вироблення відповідної геостратегії.
Україна є типовою рубіжною державою, в сучасних
межах якої зійшлися «краї» трьох геополітичних,

соціокультурних і геоекономічних просторів: західно-
європейського, східноєвропейського і середземномор-
ського... З рубіжністю України пов’язані три соціокуль-
турні “плити”, що нині ототожнюють із Західною,
Східною та Південною Україною» [1, 51].

У досліджуваний період значні регіональні особли-
вості мали Лівобережжя й Слобожанщина, що першими
потрапили в орбіту інкорпораційних процесів імперії
Романових. Податкова політика уряду в цих двох регіонах
суттєво відрізнялася від інших регіонів не лише Російської
імперії, але й України, завдяки наявності в них особливих
груп населення – військових обивателів і козацтва.
Південна Україна, яка традиційно належала до серед-
земноморського соціокультурного й геоекономічного
простору, хоча й раніше від Правобережжя увійшла до
складу Російської імперії, проте, через особливе значен-
ня у геополітичних планах держави була чи не єдиним
регіоном, який за кількістю фінансових пільг не мав ана-
логів у тодішній імперії. І так звані Південно-Західні гу-
бернії – Київська, Волинська й Подільська, які в першій
чверті ХІХ ст. зберігали деякі фіскальні й адміністративні
інститути часів Речі Посполитої і де «зіткнулися кілька
протилежних за своїм напрямком процесів. Колоніза-
ційні устремління російського уряду наштовхнулися на
опір польських етнічних прошарків, які, зберігши за
собою економічний вплив, не полишали надії на полі-
тичний реванш» [1, 93].

У кінці 1820 – 30-х рр. імперська влада, часом без-
результатно, проте, намагалася скасувати податі та
збори, встановлені ще польським урядом – «шилінговий
збір» та «чопову подать». У відношенні міністра внут-
рішніх справ О. Строганова від 27 травня 1840 р. до київ-
ського, подільського й волинського генерал-губернато-
ра Г. Бібікова зазначалося, що в той час у містах і
містечках, приєднаних від Польщі губерній, усе ж збира-
лися різноманітні збори: «возове», «вагове», «акцизне»,
«брамне», «брукове», «плавуче», «чопове», «торгове»,
«ярмаркове» та ін., які були засновані переважно на
давніх постановах або контрактах та на добровільних за-
садах. Тому, «признавая невозможным приступить к
какому либо по сему предмету решительному распо-
ряжению Комитет (міністрів – В. О.), согласно с заключе-
нием министра финансов, полагал, в отношении к го-
родам и казенным местечкам, в коих существуют подо-
бные сборы, предоставить кому следует, при рассмо-
трении годовых смет доходов и расходов, определить в
точности, какие сборы могут быть заменены, не утвер-
ждая однако ж ныне постоянных для сего правил, так
как сие, по местным обстоятельствам может подлежать
изменению, по городам же и местечкам, принадле-
жащим частным лицам или состоящим во временном
у них владении, объявить, что все сборы, не согласую-
щиеся с государственными узаконениями или не
основанные на не сомнительных привилегиях, контрак-
тах, условиях и добровольном согласии жителей вольно-
го состояния, должны быть признаны не законными,
но не принимая для приложения сего правила какой
либо общей меры, предоставлять по возможности жало-
бам и спорам каждое дело в частности судебному раз-
бирательству, как для уничтожения самовольных сбо-
ров, так и для виновных наказанию» [2, 1зв. – 2].

Отже, в містах правобережних губерній, як білору-
ських і прибалтійських, навіть у 1840-х рр. продовжували
існувати податі й збори, встановлені ще в період перебу-
вання їх у складі Речі Посполитої. У цих регіонах певної
специфіки провадженню податкової політики також на-
давала значна кількість єврейських містечок. Це пояс-
нюється тим, що податкова політика Російської імперії
щодо євреїв у кінці XVIII – середині XIX ст. характери-
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зувалася встановленням спеціальних з них зборів, зокре-
ма: 1) подвійної податі; 2) коробкового збору; 3) свічного
збору; 4) збору з єврейських типографій. Високі податкові
ставки провокували представників цього етносу до
різноманітних порушень фіскального законодавства.

Якщо подушне як основна загальнодержавна
подать мало єдину ставку для кожної категорії представ-
ників податних станів держави, то ставки оброчної податі
суттєво відрізнялися у загальноімперському розрізі.
Основу таких відмінностей закладено в 1797 р., коли
губернії було поділено на чотири класи за якістю землі
та способами її обробітку.

Табл. 1
Ставки оброчної податі (оброку)

в кінці XVIII – середині ХІХ ст. [3, 257]

Проте, встановлені класи для оброчного оподатку-
вання протягом дореформеного періоду не були незмін-
ними. Уряд для збільшення бюджетних надходжень
практикував переведення губерній у вищі класи з відпо-
відно вищими податковими ставками. У грудні 1823 р.
Московська, Санкт-Петербурзька, Тверська й Слобідсь-
ко-Українська губернії переводилися до 1-го класу,
Оренбурзька, Вологодська, Київська, Катеринославська,
Херсонська, Таврійська й Пермська – до 2-го класу, а
Новгородська, Тобольська, Томська, Єнісейська й Іркут-
ська – до третього. Усі ці заходи збільшили надходження
до бюджету на 3 млн руб. [4, 81].

Суттєві регіональні відмінності в імперії Романових
мало оподаткування виробництва й торгівлі алкоголем.
Якщо в російських губерніях існувала відкупна система
стягнення податей з алкоголю, то в українських існував,
хоча й частковий, проте вільний продаж спиртних напоїв,
із специфічною системою його оподаткування, що ство-
рювало для владних структур значні труднощі в її адмініст-
руванні. Саме через це українські терени, разом із губерні-
ями Білорусії та Прибалтики, протягом усього дорефор-
меного періоду зберігали назву «привілейованих губерній».

Якщо загальнодержавне оподаткування мало сут-
тєві регіональні відмінності, то що ж можна говорити
про місцеві податі та збори. Причому така проблемати-
чність стосується як земського, так міського та мирсько-
го оподаткування. Особливо різнилися підходи влади
до формування так званого допоміжного земського капі-
талу, створеного за пропозицією міністра фінансів
Є. Канкріна 1833 р. Стосовно дискусії щодо доцільності
обкладення допоміжним збором купецтва Микола І
власноручно зазначив: «Мне кажется справедливым,
чтобы все сословия участвовали в пожертвовании,
имеющем предметом общественную пользу» [4, 277].

Допоміжний земський капітал в Російській імперії
з’явився, згідно з іменним указом Миколи І, 25 липня
1834 р. Мету цього нововведення законодавець деклару-
вав у преамбулі: «Для облегчения в отправлении
земских повинностей тех губерний, кои, по местным
обстоятельствам, особенно отягощены денежным на
сие платежём, тогда как в других губерниях повинности
таковые малозначительны, – признали мы справедли-
вым учредить вспомогательный земский капитал, для
назначения из оного пособия первым губерниям на

счёт последних» [5, 744]. Усі губернії відтепер поділялися
на п’ять розрядів, з яких перших два звільнялися від но-
вого збору, а мешканці решти, які перебували в подуш-
ному окладі, – обкладалися допоміжним збором із роз-
рахунку: 5, 10 і 15 коп. з душі, а купці й селяни-торговці,
залежно від гільдії чи ціни свідоцтва, місць проживання
та здійснення торгівельної діяльності, по 4% платили всі
купці 1 та 2 гільдій і селяни з торгівельними свідоцтвами 1
і 2 розрядів, а також частина купців 3-ї гільдії і селян 3-го
розряду, котрі торгували у столицях, губернських і
портових містах. Якщо ж останні дві категорії підприємців
торгували в інших містах, то вони сплачували 2% [5, 745].

До губерній першого розряду потрапили: Іркут-
ська, Єнісейська, Санкт-Петербурзька, Архангельська,
Олонецька, Новгородська, Псковська, Вітебська, Моги-
лівська, Катеринославська, Херсонська, Таврійська
губернії та Якутська й Кавказька області; до другого –
Московська, Тобольська, Томська, Мінська, Гроднен-
ська, Віленська, Київська, Чернігівська, Полтавська
губернії та Омська й Білостоцька області; до третього –
Волинська, Слобідсько-Українська, Смоленська, Астра-
ханська, Пермська губернії; до четвертого – Подільська,
Оренбурзька й В’ятська і до п’ятого – Нижегородська,
Владимирська, Калузька, Тверська, Вологодська, Воро-
незька, Костромська, Казанська, Тульська, Орловська,
Саратовська, Курська, Рязанська, Ярославська, Тамбов-
ська, Симбірська і Пензенська губернії [5, 745 – 746].
Отже, із дев’яти українських губерній лише на три поши-
рювався збір допоміжного земського капіталу, 10 коп. з
душі у Подільській і 5 коп. – у Волинській та Слобідсько-
Українській (в останній через неврожай він уводився з
1836 р.). Із запланованих 1 449 070 руб. 85 коп. щорічних
надходжень цього збору, Волинська губернія давала
28 426 руб. 70 коп. (1,96%), Слобідсько-Українська –
23 383 руб. 25 коп. (1,61%) і 58 071 руб. 70 коп. (4%)
Подільська. Тобто, 7,57% допоміжного земського збору
припадало на українські терени. Найменшими від нього
були надходження в Астраханській губернії – 7284 руб.
75 коп. (0,5%), а найбільшими – в Курській – 93 241 руб.
35 коп. (6,43%).

Досліджуючи земське оподаткування, необхідно та-
кож ураховувати, що наприкінці 1830-х рр. у Російській
імперії не було єдиного підходу до встановлення кален-
дарних меж фінансових триріч земських повинностей.
Так, у більшості губерній та областей нові триріччя роз-
починалися з 1 січня, а у Віленській і Гродненській гу-
берніях – з 1 липня; у Волинській – з 1 червня; у Поділь-
ській – з 1 травня; у Білостоцькій області – з 1 жовтня;
не говорячи про те, що триріччя розпочиналися в різні
роки. Тому було вирішено у Віленській, Гродненській і
Подільській губерніях кошториси складати не на повні
три роки, а до 1 січня 1840 р., у Білостоцькій області і
Волинській губернії, нові кошториси котрих уже були
складені, а по останній навіть затверджені Державною
радою, пропонувалося «иметь сие в виду для надлежа-
щего исполнения при составлении смет на предбудущие
трёхлетия» [6, 673].

Українські губернії в досліджуваний період входили
до трьох генерал-губернаторств – Київського, Малоро-
сійського та Новоросійського й Бессарабського, які в
очах російських урядовців різнилися не лише ступенем
інтеграції з імперським центром, а й мали досить різні
перспективи соціально-економічного й політичного
розвитку. Це, як справедливо зазначає О. Міллер, пород-
жує для дослідників «серьезные методологические
трудности как в плане сравнительного анализа, так и в
определении роли отдельных территорий в структуре
империи» [7, 25]. Проте, необхідно пам’ятати, що неод-
мінним атрибутом науковості дослідження є

Губернії І 
класу

Губернії ІІ 
класу

Губернії ІІІ 
класу

Губернії ІV 
класу

1797 5 4,5 4 3,5
1810 8 7 6 5,5
1812 10 9 8 7,5

1839
2,86 

сріблом
2,56 

сріблом
2,29 

сріблом
2,12 

сріблом

Роки
Ставки оброку в рублях з ревізької душі
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синхронність аналізу та порівнянність результатів в
регіональному розрізі.

Таким чином, при вивченні проблем історії фінан-
сової політики, поряд із рядом спеціальних історичних
методів та додатково залучених економічних і юридич-
них, дослідникам необхідно звернути особливу увагу
на регіональні особливості оподаткування.
___________________
1. Верменич Я.В. Теоретико-методологічні проблеми
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². Â. Çâ³ðêîâñüêèé

ÑÊËÀÄ ÒÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ÉÍÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ
ÌÀÑÎÍÑÜÊÈÕ ÎÁ’ªÄÍÀÍÜ Â ÐÎÑ²¯ ÕIX ñò.

Громадсько-політичні рухи завжди викликали у
дослідників інтерес, оскільки вони найповніше відобра-
жають особливості суспільного розвитку. Не можна
обійти увагою і таке явище суспільно-політичного жит-
тя, як масонство, оскільки масони постійно тримали
руку на пульсі суспільних явиш та процесів і були при-
четні до багатьох з них. Під впливом масонства сфор-
мувався і певний тип особистості із специфічними інте-
ресами, характером поведінки, принципами моралі.

Активне вивчення масонських організацій в Росії
розпочалося в 80 – 90-х рр. ХІХ ст. Так, російський істо-
рик О. Платонов наголошує, що історія масонства була
історією змов проти Росії та головною формою її духов-
ної окупації [1, 6]. Проте, дотепер однозначних поглядів
на це суспільне явище немає. Серед сучасних дослідни-
ків цієї проблематики варто виділити О. Крижа-
нівську [2], Л. Гузара [3], А. Авреха [4], Л. Чудінова [5],
В. Уколову [6], А. Сєркова [7] та ін.

У березні 1801 р. на престол зійшов Олександр І.
Якщо в оточені Катерини II та Павла І масони складали
тільки частину наближених персон, то оточення Олек-
сандра І виявилося повністю масонським. Усі члени
його „дружнього гуртка” або Негласного комітету були
високопоставленими функціонерами масонського
ордену: князь Чарторизький (Великий Схід Польщі),
граф П. Строганов (Великий Схід Франції), граф В. Ко-
чубей (ложа „Мінерва”), граф Н. Новосільцев (ложа
„Об’єднанні Друзі”), А. Балашов (ложа „Об’єднанні
Друзі”, „Палестина”), князь А. Голіцин (ложа О. Поз-
деєва), М. Сперанський [1, 8; 8, 58].

Під таким високим опікунством масонство почи-
нає стрімко розвиватися – виходять із підпілля старі ложі,
виникають нові. В перші два роки царювання Олександ-
ра І відкриваються три нові і відроджуються три старі
ложі: в Петербурзі 1802 р. – ложа „Помираючий
Сфінкс”, 1803 р. – ложа „Нептун”, в Москві 1803 р. – ло-
жа „Гармонія”. Як і в минулому, кістяк лож був представ-
лений переважно прізвищами дворян – Гагаріних, Голі-
циних, Болконських, Довгорукових, Разумовських та ін.

У 1802 р. майстер ложі „Коронований Стяг”
(Петербург) звернувся до Олександра І з проханням
російських масонів дозволити діяльність їхніх лож у Росії.
Імператор, розпитавши Бебера про мету організації, її
історію в різних країнах, заявив, що не тільки готовий

дозволити в Росії масонство, а й сам готовий приєдна-
тися до нього. Як стверджує О. Платонов, спираючись
на масонські джерела, посвячення монарха відбулося
через декілька місяців, однак і досі не встановлено в
якій саме ложі [1, 9; 8, 58 – 59].

Впродовж 1800 – 1810 pp. у структурі російського
масонства виникли чотири основних напрями: шведська
система (І. Бергер і послідовники); французька система
(А. Жеребцов і послідовники); прибічники Н. Новікова;
прибічники І. Поздеєва [1, 12]. Перенесена в Росію
Велика ложа „Астрея” об’єднала 1815 р. близько 40 лож.
1817 р. у Петербурзі сформувався Великий Генеральний
Капітул Ритуалів при Великій ложі „Астрея” для ведення
справ „братів”. Фактично в перші два десятиріччя царюва-
ння Олександра І масонство перетворюється на державу
в державі, яка жила за власними таємними законами.

На початку XIX ст. у Росії існували два впливові
масонські центри – Велика ложа „Астрея” та Капітул
„Фенікс”. Кількість масонів, які входили до двох союзів,
коливалась від 1300 в 1816 – 1818 pp. до 1600 членів у
1820 – 1822 pp. Існували ще й таємні, незалежні від цих
союзів, ложі. У цей час у ложах переважали дворяни, які
вступали до них для досягнення корисних цілей. Відомі
випадки, коли масони записували в ложі своїх кріпосних,
щоб ті виконували там функції дрібних службовців.

Половину членів масонських лож, які діяли в Росії,
складали іноземці. Якщо ж врахувати усіх осіб інозем-
ного походження (поляків, фінів, євреїв та інших), то
частка неросіян зросте до 80 %. Керівництво Великої
ложі „Астрея” до 1820 р. здійснювалось поляком – гра-
фом А. Ржевузським. Одночасно він був великим майс-
тром ложі „Білого Орла” в Петербурзі, в якій спілкували-
ся винятково польською мовою. Як і раніше, російськи-
ми ложами керували з-за кордону. Наприклад, Велика
Лендложа Саксонії в Дрездені вела активну переписку
з Великою ложею „Астрея” про створення і діяльність
масонських лож в Росії 1815 – 1818 pp. Прослідковується
зв’язок російських масонів з німецькою ложею „Карл
цур гекреніш зейм” в м. Брауншвейзі. Директоріальна
ложа „Володимир до Порядку” знаходилася в постій-
ному контакті з Великою ложею Швеції [8, 69 – 70].

У цей час багато організацій були або під впливом,
або під контролем масонських лож. Високі керівні по-
сади займали масони: Міністерство внутрішніх справ –
В. Кочубей (двічі), А. Куракін, О. Козодавлєв, А. Голіцин;
Міністерство закордонних справ – А. Воронцов, А. Чар-
торизький, А. Будберг; Міністерство юстиції – П. Ло-
пухін, І. Дмитрієв. У масонських ложах були товариші
міністрів, а також керівники департаментів [8, 70 – 71].

Свого роду легальною масонською ложею стало
так зване „Біблійське Товариство”, яке мало на меті ре-
формування православ’я. У Росії було створено 289 від-
ділень цього товариства, які очолювалися масонами.
Керував товариством відомий масон і містик князь А. Го-
ліцин, який займав пост міністра духовних справ і
народного просвітництва. Як вказує О. Платонов, це була
одна із найтяжчих і темних епох у духовному житті Росії.
Православ’я переслідувалось, хоча заохочувалась релі-
гійна пропаганда інших конфесій та старовірство [8, 77].

На початку XIX ст. найавторитетнішим масоном
вважався О. Поздеєв, який розпочав свою службу при
відомому масоні графі Н. Паніні, потім перейшов керу-
вати канцелярією до масона З. Чернишова. В 1743 р. він
був призначений великим майстром провінціальної,
підпорядкованій Москві, ложі „Орфея” і посвячений в
члени московського ордену розенкрейцерів, а з 1789 р.
він уже обрядоначальник „Теоретичного Градусу”.
Саме О. Поздеєв став прототипом О. Бездеєва у романі
„Війна та мир” Л. Толстого, де відкриває зміст масонства
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П’єру Безухову [9, 186]. Натомість П’єр розповідає князю
Андрію, що масонство – це наука християнства, яка
вільна від державних та релігійних пут; наука рівності,
братерства та любові. „Тільки наше святе братство має
дійсний зміст у житті – все інше є сон. Ви зрозумійте,
що поза цим союзом все наповнене неправдою... За-
свойте собі наші головні переконання, вступайте у наше
братство, дайте нам себе, дозвольте керувати вами, і ви
будете почувати себе частиною цього великого, невиди-
мого ланцюга, початок якого ховається в небесах” [5, 52].

Масонство брало активну участь і у декабрист-
ському русі. За даними Т. Бакуніної, понад 120 декабри-
стів, у тому числі всі керівники змови були масонами.
Декабристський рух, будучи виключно масонським,
виріс із ордена ілюмінатів. Одним із представників
ордена ілюмінатів в Росії був Ернст-Веніамін-Соломон-
Раупах, який з 1804 р. проживав у домі члена Негласного
комітету Новосільцева, а потім у князя П. Болконського.
За свою сумнівну діяльність в 1822 р. Раупах був вис-
ланий з Росії [6, 126; 8, 85].

У 1816 р. молодий російський полковник, масон А. Му-
равйов засновує так званий „Союз порятунку”, що скла-
дався із трьох десятків офіцерів, які ставили собі за мету
докорінно змінити державний лад Росії шляхом політич-
ного перевороту. Типовим масонським змовником із
числа декабристів був М. Лунін. Будучи членом ложі
„Трьох Коронованих Мечей”, він став учасником усіх
декабристських організацій.

У 1818 р. „Союз порятунку” реорганізувався у
„Союз благоденства”, який також мав на меті підготовку
збройного повстання проти уряду. Керівництво цією
організацією здійснювалось через Головні управи у
Петербурзі, Москві та Тульчині. У січні 1820 р. змовники
зібралися на нараду, яка за своєю суттю була зібранням
масонської ложі, бо всі учасники були „вільними каме-
нярами”. У результаті було прийнято рішення боротися
за республіканську форму правління, відміну кріпосно-
го права. Нове зібрання відбулося через рік. На ньому
було вирішено фіктивно ліквідуватися і під видом розпу-
ску „Союзу” відсіяти ненадійних членів та заснувати нові
таємні товариства – Північне та Південне [8, 86 – 87].

Причетність масонства до виступу декабристів
змусила царський уряд покласти край масонському
руху у державі. У 1826 р. Микола І підтвердив чинність
„височайшого” указу 1822 р. про заборону всіх таємних
організацій і гуртків, передусім масонських лож. З
червня 1837 р. поліції були надані широкі права у
боротьбі з масонськими організаціями. У 1849 р. від
чиновників, священиків, викладачів та ін. було взято
підписку, що вони не належать й не належатимуть до
таємних організацій [2, 29 – 30]. Однак, незважаючи на
урядові заборони та прямі репресії, масонські ложі не
припинили своєї діяльності. Графиня М. Толста згаду-
вала, що „після закриття лож усі обряди зникли, але
зібрання братів тривали й надалі у вигляді бесід досить
часто... й прийняття нових членів продовжувалося таєм-
но”. Масони під різними приводами регулярно відправ-
лялися в Німеччину, Францію, Італію, Швейцарію,
Англію, виплачуючи значні кошти у вигляді внесків за
право участі в роботі іноземних лож [8, 91 – 95].

У Росії продовжували збиратися щонайменше 8
лож шведської системи, які входили до Великої ложі
„Володимира до Порядку”. Продовжували свою діяль-
ність і Велика ложа „Астрея”, і таємний „Капітул Фе-
нікса”. У рукописній книзі одного із членів останнього
С. Ланського „Матеріали для історії масонства.
Протоколи засідань теоретичного градусу в 1828 – 1829
роках” наводяться виступи з релігійно-філософських
питань, які у той час розглядалися на зібраннях масонів:

„Про стихії”, „Про людину”, „Про бога”, „Про мету
ордена”. Як зазначає О. Платонов, цей Капітул діяв до
60-х рр. XIX ст. З кінця 1850-х рр. існувала таємна ложа
на Полянкі в Москві, де майстром був відомий проповід-
ник однієї із церков на Арбаті. До цього часу відноситься
існування ще двох таємних лож – в Москві під керівниц-
твом С. Фонвізіна і в Петербурзі під керівництвом графа
С. Ланського [1, 12; 8, 96 – 97].

Становище масонів покращилося з приходом до
влади Олександра II, одним із головних актів якого з
приводу коронації була амністія масонам-декабристам.
Масонський рух знову набув значного поширення. В
1856 – 1863 pp. відновлена „робота” ложі „Нептун” у
Санкт-Петербурзі. Відновили свою роботу мартиністи,
розенкрейцери та ілюмінати. Першим міністром за
Олександра II – міністром внутрішніх справ – був голова
петербурзької масонської ложі граф С. Ланський. Тоді
ж фінансовим агентом російського уряду за кордоном
став відомий масон Л. Ротшильд, пов’язаний із союзом
ізраелітів і який у 1870-х рр. організував у Росії близько
40 комітетів цього союзу.

У другій половині XIX ст. разом із масонськими
ідеями у Росію проникають і соціалістичні. Масони
активно пропагують романи Ж. Санд „Консуела” та
„Графиня Рудольштадт”. Головний герой цих романів
граф А. Рудольштадт, член масонської ложі створює
організацію „Невидимих”, яка проголошує своєю метою
перебудову світу на засадах правди, любові та лозунгу:
„свобода, рівність, братерство”. Втім, це є окремим
предметом для дослідження.
___________________
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². Î. Êîâòóí

ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÒÀ ÍÅÄÎË²ÊÈ ÑÈÑÒÅÌÈ
ÊÎÌÏËÅÊÒÓÂÀÍÍß ÇÁÐÎÉÍÈÕ ÑÈË

ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ²ÌÏÅÐ²¯ Ó Õ²Õ ñò.

У ХІХ ст. збройні сили Російської імперії комплекту-
вались на основі рекрутської повинності, забезпечення
якої було однією з найважливіших державних задач, а
сама рекрутчина була найтяжчою серед повинностей
Імперії. Необхідність військової реформи в сучасній
Україні робить актуальним звернення до історії розвитку
збройних сил та їх комплектування. Перші роботи, спе-
ціально присвячені рекрутській повинності, з’явились
у другій половині ХІХ ст. Побіжно вона розглядається у
працях М. Коркунова [1]. Питання комплектування
збройних сил Російської імперії частково розглядалось
у працях М. Богдановича [2]. Проте, ці дослідження, на
нашу думку, не містять глибоких висновків і узагальнень.

Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб на
підставі аналізу нормативно-правової бази
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комплектування збройних сил Російської імперії, а саме
чергової системи та системи здійснення жеребу, визна-
чити особливості та недоліки зазначених систем, запро-
понувавши альтернативний шлях проведення рекрутсь-
ких наборів, зважаючи, що деякі характерні риси таких
систем на сьогодні використовуються за комплекту-
вання Збройних Сил України.

Рекрутська повинність у Російській імперії дослід-
жуваного періоду здійснювалась за двома основними
системами: черговою та шляхом здійснення жеребу. В
обох випадках така повинність стосувалася всього населе-
ння, окрім тих осіб, на яких розповсюджувалися пільги [3].

Основою чергової системи є розуміння того, що
суспільство складається з сімей, які являють собою певну
підсистему – окремі одиниці в складі суспільства. На
законодавчому рівні було закріплено, що члени сімей
мають платити всі податі і відбувати всі визначені повин-
ності спільно. За такою системою сім’я, що надавала
рекрута, ставала на певний час вільною від відбування
цієї повинності. Термін, на який сім’я звільнялась від
відбування рекрутської повинності, залежав від складу
сім’ї: чим більше працездатних осіб, тим термін
коротший, і навпаки [4]. Отже, суть системи була в тому,
що сім’ї надають рекрутів по черзі, а черга визначалась
кількістю осіб в сім’ї.

Недоліки і складність чергової системи змусили уряд
встановити інший порядок, який пізніше дістав назву:
порядок набору шляхом здійснення жеребу. Всі сім’ї за
цим порядком поділялись на три розряди: до першого
відносились сім’ї, у складі яких було не менше чотирьох
робітників; до другого – трійникові, тобто сім’ї, що мали
трьох робітників; та четвертий – двійників – два праців-
ники, а також сім’ї, які вже поставили одного рекрута.
До жеребу, перш за все, залучались рекрути першого
розряду, а в разі необхідності – другого та третього. Вступ
на службу визначався номером жеребу [5]. Сутність
системи здійснення жеребу полягала в тому, що не сім’ї,
які складали собою суспільство, а окремі його члени
мали відбувати рекрутську повинність, після досягнення
ними певного віку, а саме 20 та 21 року [6].

Всі інші положення стосовно здійснення рек-
рутських наборів за цими двома системами були визна-
чені численними законодавчими актами, як то маніфес-
ти, регламенти, іменні укази, устави, інструкції, грамоти,
положення, окремі думки, доповіді, височайші накази,
уложення, журнали Комітету Міністрів. Варто відзначи-
ти, що загальна кількість таких законодавчих актів тільки
за досліджуваний період складала – 1882.

Різнорідність територіальних громад та сімей, які їх
складали, наштовхнули законодавців на необхідність
робити певні винятки [3]. Інколи вони ставали причи-
ною появи нерівномірності у розподілі навантаження
на членів одного і того ж суспільного стану, що автома-
тично потягло за собою практику, коли винятки та пільги
для одних ставали обтяженням для інших, при цьому
жодної компенсації не було [7].

Спробуймо визначити основні недоліки, прита-
манні обом системам.

1. Головний, на нашу думку, недолік, притаманний
обом системам, полягає в тому, що не всі члени суспіль-
ства приймають участь в відбуванні рекрутської повин-
ності. Деякі фізичні вади, так само як і звичайні хвороби,
наприклад, хвороби, що не дозволяють носити головні
убори (каску), незначна кульгавість, тому що одна нога
коротша від іншої, малий зріст і інші недоліки ставали
дієвим способом для певних верст населення уникнути
призову на військову службу [8; 9].

Для розуміння такої ситуації візьмемо конкретний
приклад двох окремо взятих сімей [10]. Перша сім’я:

Андрій Петров (49 років), його дружина Віра (47 років),
їх діти: Микола (20 років) та Петро (15 років), брат Павло
(40 років), його дружина Анна (38 років) їх син Антон
(19 років). Отже, 7 осіб, з яких 5 чоловічої статі і майже
всі робітники, що забезпечують існування всієї сім’ї,
при тому, що Петро ще не досяг працездатного віку.
Інша родина: Антон Іванов (58 років), його син Прокопій
(39 років), жінка Прокопія – Анна (38 років), їх діти: Іван
(20 років), Андрій (12 років), Петро (5 років), Павло (3
роки), Анна (14 років), Агафія (8 років). Отже, 9 осіб, з
яких – 6 чоловічої статі (3 робітники), які забезпечують
існування всієї сім’ї.

Відповідно до чергової системи, перша сім’я має
стати в чергу раніше від другої, а відповідно до системи
жеребів – члени сімей Микола та Іван мають бути
призвані одночасно. Уявімо ситуацію коли Микола має
низький зріст, а Антон одну ногу трохи коротшу від ін-
шої, – така ситуація дає змогу двом працездатним осо-
бам, завдяки незначним фізичним вадам, уникнути при-
зову в рекрути. В іншій сім’ї Іван, незалежно від того,
що за фізичним станом і віковим цензом не повинен
йти в рекрути, змушений це зробити лише тому, що в
першій сім’ї не виявилося придатних кандидатів. Разом
з тим, в іншій залишається п’ять малолітніх і один старий
чоловік, який потребує догляду, а працездатним є лише
один. У такі ситуації потрапляли чимало сімей і, як свід-
чать архівні матеріали, часто не маючи змоги платити
податі, єдина працездатна особа потрапляла в «робочий
дім», а його сім’я жебракувала або починала скоювати
злочини [11; 12, 189 – 194].

Батьки, як свідчать джерела, дякували Богу за те,
що їх діти мають фізичні вади. Наприклад, одна мати,
під час здійснення чергового набору благословляла до-
лю за те, що один її син малого зросту, а інший має вик-
ривлену шию, що в свою чергу зовсім не заважало од-
ному з них бути гарним чоботарем, а іншому – добрим
кравцем [13, 1 – 18]. Були і випадки, коли батьки, з метою
уникнення їх синами рекрутської повинності, ще в
дитинстві спеціально робили їм певні травми, які жод-
ним чином не впливали на їх працездатність [11].

2. Статтею 192 Рекрутського Уставу заборонялося
приймати в рекрути осіб, на яких лежить підозра в скоєн-
ні злочину [4]. Таким чином, лише підозра в скоєнні
злочину давала можливість особі отримати пільгу від
рекрутського набору. Тому для уникнення служби в
армії достатньо було домовитись, щоб якийсь злочи-
нець, даючи покази, згадав і цю особу, після чого на неї
автоматично падали підозри.

3. Відповідно до статей 79, 80 Рекрутського Уставу –
невеликі за складом сім’ї (батько і син; дід і онук; оди-
наки) уникають рекрутської повинності, водночас не
звільняючи територіальну громаду від подачі загальної
кількості рекрутів [4, 512 – 513]. Тому деякі сім’ї нама-
гались розділитися на такі частини, які підпадали б під
дію зазначених статей Уставу. Однак, враховуючи, що
розділення сімей в яких було менше трьох робітників,
заборонялось, такі особи змушені були шукати обхідні
шляхи Ось один з них: вся сім’я переходить в купецтво,
на наступний рік її члени, по одному чи по два – залеж-
но від того як їм потрібно розділитись – реєструють свої
капітали в різних містах, а ще через рік державний орган
переводить їх автоматично знову в міщан, оскільки попе-
редньо заявлені капітали не підтвердились [14.]. Отже, достат-
ньо на два роки перейти в купецтво, щоб уникнути призову,
перейти до міщан, а коли наступному члену виповниться 19
років, знову перейти в купецтво і повторити всю процедуру,
а вся махінація обійдеться сім’ї приблизно у сто руб. [15].

За глибшого аналізу особливостей обох систем, їх
недоліки виявляються настільки очевидними, а наслідки
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серйозними, що ми мимоволі приходимо до розуміння
факту необхідності коригування обох систем шляхом
формування третьої, яка складатиметься з кращих поло-
жень та досягнень попередніх двох. На наше переконан-
ня, найкращим способом відбування рекрутської пови-
нності було б здійснення її за рахунок добровольців.
Для того, щоб така система спрацювала, необхідне нала-
годження такої системи, в якій на територіальну гро-
маду, що складалася б не менш, як з однієї тисячі осіб,
було покладено обов’язок стосовно збору коштів, дос-
татніх для фінансової винагороди добровольцям. Вихо-
дячи з цього, корисно було б встановити при несенні
рекрутської повинності наступний порядок.

1. Створити спеціальний орган, який діятиме на те-
риторії територіальної громади. Раз на рік або відповідно
до визначеної державою потреби в рекрутських наборах
збирати серед населення громади комісію.

2. Цей Орган, за певний час до проведення рекрут-
ського набору, має складати списки осіб з числа жителів
общини віком від 18 до 36 років.

3. Такий список має раз на рік перевірятися на за-
гальних зборах в общині, де проводиться набір. Контроль
за проведенням зазначеної перевірки має здійснювати
представник від державної або місцевої влади, наприк-
лад міський голова, бургомістр чи територіальний суддя.

4. Після оголошення набору необхідно встановити
особливий збір. Сума має складатися з платні рекруту
та витрат, необхідних за здійснення передачі кандидата
та його подальшого обмундирування в якості рекрута.

5. Процедура збору коштів має визначатися безпо-
середньо самою спільнотою. З метою зменшення фінан-
сового навантаження, здійснювати таке внесення коштів
можна заздалегідь, розділивши визначену суму на частини
і робити це, наприклад, двічі на рік. Для цього варто
створити особливі фонди – Рекрутські Капітали Общини.

6. Після отримання маніфесту про черговий рекрут-
ський набір, Орган викликає добровольців. У випадку,
коли їх не вистачатиме для забезпечення необхідної кі-
лькості рекрутів, Орган складає черговий або жеребовий
списки, в яких перше місце мають посісти холості молоді
люди, визначені придатними до несення служби. Якщо
після такого жеребу осіб виявиться недостатньо, тоді
відбір має пройти з усіх інших членів суспільства.

7. Логічним було б надати більше можливостей вне-
сти кошти сім’ям, які зацікавлені в ухиленні від здійс-
нення рекрутських наборів. Про це робити відповідні
помітки та видавати рекрутські квитанції.

8. Особам, що вступають в рекрути добровільно,
чи у відповідності до черги, чи жеребу, має видаватися
на руки винагорода. У випадку, коли стане зрозумілим,
що зазначена сума не є достатньою для залучення добро-
вольців, а в рекрутському капіталі є вільні кошти, тоді
Орган матиме право підняти суму винагороди, про що
він має повідомити общину заздалегідь.

9. Із визначеної суми, четверта частина має бути
видана рекруту, інші три частини вносяться до державної
казни або банку як депозит з визначеною ставкою. З
отриманих процентів за депозитом, половина має бути
направлена на утримання сімейства рекрута, інша поло-
вина – залишається на рахунку депозиту і має додаватися
до Капіталу Рекрута. Коли у рекрута немає сім’ї, тоді всі
проценти цілковито нараховуються до рекрутського ка-
піталу, який буде повністю йому видано після закінчення
його служби і виходу у відставку. У випадку, коли рекрут
втече або скоїть злочин, вся сума рекрутського капіталу
передається його сімейству, а у випадку відсутності такого
– перераховується до рекрутського капіталу общини.

10. Існування зазначеної системи передбачає надан-
ня права рекруту обрати собі опікуна, який щорічно

матиме право отримати повну інформацію про стан рек-
рутського капіталу і повідомити цю інформацію рекруту.

11. Усі зазначені права мають бути надані і доброво-
льцям, що йдуть на рекрутську службу за рахунок май-
бутніх наборів. Такі особи мають бути зараховані
общині в залік при першому ж черговому наборі.

На наше переконання, встановлення такої системи
великою мірою полегшило б здійснення рекрутських
наборів. На перехідний період ми вважаємо, що варто
надати можливість територіальній громаді самій визна-
чати спосіб рекрутського набору, будь-то черговий по-
рядок чи шляхом здійснення жеребу. Таким чином, буде
сформована практика характерна для кожної окремої
громади, уряд в такій ситуації залишатиме за собою
лише право вимагати від територіальної громади необ-
хідної кількості рекрутів.
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ÒÀ ÀÃÐÀÐÍÅ ÏÈÒÀÍÍß Â ÐÎÑ²¯

ÍÀÏÅÐÅÄÎÄÍ² ÐÅÂÎËÞÖ²¯ 1905 – 1907 ðð.

Кінець ХІХ – початок ХХ ст. в історії Російської
імперії позначений актуалізацією аграрного питання.
Зумовлено це було тим, що у зазначений період соціаль-
но-економічна ситуація на селі різко контрастувала з
потужними процесами модернізації у промисловості,
фінансах, банківській справі тощо. Фактично перспек-
тиви російської економіки, соціальної, політичної
структури країни безпосередньо залежали від карди-
нальних зрушень в аграрному секторі. Такі зміни стосу-
валися як питань землеволодіння/землекористування,
так і селянського законодавства. Це не могло не викли-
кати занепокоєння у правлячих колах, а тому аграрне
питання перебувало у фокусі постійної уваги урядовців.
Неодноразово власті ініціювали створення різнома-
нітних комісій, які б вивчили стан справ на селі та розро-
били конкретні пропозиції з його удосконалення. Однією
з таких установ була „Комісія з вивчення питання про
зміни з 1861 до 1900 рр. добробуту сільського населення
середньо землеробських губерній порівняно з іншими
територіями Європейської Росії” (далі – Комісія 16
листопада 1901 р.).

Аналіз історіографії, порушеної у статті проблеми,
засвідчує, що вона досі не була предметом активного
наукового інтересу вітчизняних істориків, а тому
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потребує спеціального вивчення, що і є метою запропоно-
ваної розвідки. Об’єктом дослідження є аграрне питання
в Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.,
предметом – діяльність Комісії 16 листопада 1901 р.

16 листопада 1901 р. було засновано „Комісію з вив-
чення питання про зміни з 1861 до 1900 рр. добробуту
сільського населення середньо землеробських губерній
порівняно з іншими територіями Європейської Росії”. З-по-
між обставин, що спричинили появу комісії, були такі:
1) голод, що розпочався 1901 р. в європейських губер-

ніях Російської імперії;
2) необхідність змін у сільському господарстві та законо-

давстві про селян;
3) незадовільні результати роботи Особливої наради на

чолі з О. Звегінцевим.
Головою Комісії 16 листопада 1901 р. став В. Ко-

ковцов – заступник міністра фінансів Російської імперії.
До її складу увійшли представники трьох міністерств:
фінансів, внутрішніх справ, землеробства та державного
майна. Від Міністерства фінансів – такі відомі на той
час його діячі, як В. Касперов, М. Кутлер, В. Покровсь-
кий та інші. Міністерство внутрішніх справ представляв
В. Гурко, а Міністерство землеробства і державного
майна – С. Бехтєєв, О. Полєнов, В. Сіпягін та інші.

Окрім урядовців, до роботи комісії було запрошено
фахівців-теоретиків із аграрного питання, а також
земських діячів, що зналися на сільському господарстві
(практиків). Останніх нараховувалося 19 осіб, 15 з яких –
представники губернських управ: Курської, Рязанської,
Тамбовської, Полтавської тощо [1, 37].

Таким чином, склад комісії, хронологічні та терито-
ріальні межі вивчення ситуації – все це свідчило про те,
що урядові кола імперії не на жарт були стурбовані
станом справ в аграрній сфері. Вони були зацікавлені в
отриманні об’єктивної, достовірної інформації, на
підставі якої можна було б розробити дієву державну
програму з модернізації сільського господарства.

Комісія працювала три роки. Результатом її діяль-
ності стали три томи, в яких були опубліковані цікаві
дані про стан сільського господарства 18 губерній Росій-
ської імперії, викладено конкретні думки та пропозиції
стосовно усунення тих негативних явищ, що мали місце
на селі. На особливу увагу, з-поміж матеріалів, напра-
цьованих членами комісії, заслуговують ті, в яких відо-
бражено погляди земського дворянства на сільську гро-
маду – так звана „Записка” представників земств. Її цін-
ність полягає у тому, що фактично за три роки до почат-
ку Столипінської аграрної реформи регіональні земські
діячі виклали її основні положення, сформулювавши,
хоча і тезово, стратегію аграрного розвитку Росії на
початку ХХ ст. Зміст цього документу беззаперечно
підтверджує: Столипінська аграрна реформа – не кабі-
нетний варіант інновацій, як про це писали опоненти
прем’єр-міністра, згодом радянські історики, а істо-
рично зумовлений акт, необхідність якого давно стала
зрозумілою для урядових кіл і широкої громадськості.

Методологічною основою „Записки” стало вихідне
положення про те, що селянин – частина державної еко-
номіки, своєрідне знаряддя виробництва. Розмірко-
вуючи у такому ключі, земці констатували, що „це знаря-
ддя праці зіпсоване”. Причиною, яка гальмувала „ре-
монт” були форми землеволодіння/землекористування,
які домінували у селі Російської імперії. Автори „Запис-
ки” свою позицію обґрунтовували тим, що для ефектив-
ності сільського господарства, насамперед його продук-
тивності, необхідно три основні умови:
1) переконаність селянина у тому, що ділянка землі, яку

він обробляє, є його приватною власністю, невід’єм-
ною частиною його самості;

2) не віддаленість земельних угідь від місця проживання
селянина;

3) теритроіальна цілісність ділянки [2, 4].
Як відомо, саме ці умови були відсутні у селі Росій-

ської імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., що значно
гальмувало капіталізацію аграрного сектора економіки.
Про це цілком справедливо зауважували представники
губернських земств. Вони, зокрема, писали: „У селяни-
на-общинника немає власності на наділ, а лише тимча-
сове володіння від переділу до переділу, звідси недбалість
до землі, примусова сівозміна” [2, 4].

Земські діячі гостро критикували і саму сільську
громаду як спосіб самоорганізації, буття селян, засіб
державного управління сільським миром. Водночас їхня
критика не була брутальною. Автори „Записки” вислов-
лювалися за те, щоб сільська громада була добровіль-
ною організацією, а не обов’язковою. До того ж перехід
від однієї форми землеволодіння/землекористування
мав відбуватися без будь-яких обмежень. Селянин, на
їхню думку, мав право вільного виходу з сільської гро-
мади за умови, що він відмовлявся від громадського на-
ділу [2, 4]. Таким чином, земцями добровільна громада
розумілася як своєрідна природна, ідеальна, модель
сільського укладу життя за умов капіталізації. Сільська
громада, на їхнє переконання, мала бути динамічним
соціальним інститутом, який адекватно реагує на
виклики тогодення.

Під час обговорення в Комісії 16 листопада 1901 р.
„Записки” більшість її положень були схвалені чинов-
никами – членами комісії. Так, учасники комісії висло-
вилися на підтримку висловленої земським дворянст-
вом думки про те, що сільські громади повинні винаго-
роджувати тих селян, що вийшли з них, залишивши
землю громаді. Не викликала заперечень і теза, запро-
понована земцями, стосовно того, що селянам потрібно
надати право виходу зі складу сільської громади без
землі. В. Коковцов особисту позицію у цьому питанні об-
ґрунтовував тим, що „з державницької точки зору, важ-
ливо зберегти за селянством його земельний фонд, а тому
заходи, спрямовані на його зменшення небажані” [2, 4].

Останнє положення, на нашу думку, є дискусійним.
Адже свобода сама по собі, без належного економічного
підґрунтя, мало чого варта. Підтвердженням тому є
ситуація 1861 р. Особисто вільні селяни ставали еконо-
мічно залежними від поміщиків, багатших односельців,
сільської громади тощо. По-друге, вихід із сільської гро-
мади без землі значно звужував коло потенційних
„відхідників”. Оскільки на такий крок могли піти лише ті
селяни, в яких були наділи у приватній власності. Таких,
як відомо, було не так уже й багато відносно усього
селянського загалу.

Неоднозначно члени Комісії 16 листопада 1901 р. пос-
тавилися до пропозиції земців стосовно продажу угідь
неселянам. Опоненти вважали, що селянський наділ, від-
повідно до тогочасних державницьких поглядів, – „не-
від’ємна складова селянина як соціальної категорії” [3, 155].

Водночас, ураховуючи те, що селяни продавали не-
виділену землю, користуючись тим, що була скасована
2 частина статті 165, члени комісії висловилися за те, що
безглуздо йти проти реальності. У такий спосіб вони
засудили закон від 1893 р. про не відчуженість селянських
наділів, підтримали ініціативу своїх колег стосовно того
щоб земля стала об’єктом ринкових відносин.

Попри наявність конструктивних положень, у
„Записці” мали місце і окремі суперечності, упущення.
Наприклад, земці виступали за рівне представництво у
земстві всіх груп населення, а водночас шкодували
стосовно того, що прадавні основи патріархального
селянського побуту розпадалися на їхніх очах під
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впливом модернізації. У документі нічого не йшлося
про інтенсифікацію сільського господарства. Ставилося
питання лише модернізацію общини та землеволодіння/
землекористування на селі.

Незважаючи на наведені вище упущення, головний
висновок, зроблений членами комісії відповідав реаль-
ному стану справ у сільському господарстві. Всі члени
комісії були солідарні у тому, що радикально змінити
ситуацію в аграрному секторі економіки міг тільки єди-
ний орган загальноімперського рівня, до складу якого
входили б голови найвпливовіших міністерств та ві-
домств. Очолювати його повинен був авторитетний ре-
форматор, який мав би підтримку в імператора, у своїй
діяльності спирався б на підтримку системи місцевих
органів губернського та повітового управління. Рефор-
ми мали носити б носити комплексний характер і повин-
ні були стосуватися змін не лише у землеволодінні/
землекористуванні, а і законодавства про селян у цілому.
___________________
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ÏÎËßÊÈ Â ÐÎÑ²ÉÑÜÊ²É ÄÓÌ²:
ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂÎ

ÒÀ ²ÄÅÎËÎÃ²×Í² ÐÎÇÁ²ÆÍÎÑÒ²

Польська компонента історії Російської імперії XIX
– початку XIX ст. потребує належного вивчення та вис-
вітлення, оскільки є її невід’ємною складовою. Поляки
займали особливе місце серед національних меншин
Російської імперії не стільки в силу своєї чисельності,
соціально-економічної та культурної ваги, скільки внас-
лідок того, що з їх присутністю була пов’язана потужна
дія відцентрових тенденцій в державі [1, 6].

Революція 1905 – 1907 рр. дала полякам можливість
відновлення деяких форм національної активності та
створювала умови для протистояння деполонізаційним
процесам [2, 9]. Революція активізувала польських
землевласників на «східних кресах» колишньої Речі
Посполитої, які становили найбільш освічену і свідому
групу населення регіонів [3, 80]. Діяльність польської
громади Правобережжя робила вагомий вплив на
національне життя «Великої Польщі», подекуди навіть
надаючи останній «крайового» колориту [2, 9].

«Крайовий» колорит або «крайову» ідеологію
породила специфіка суспільно-політичного життя поля-
ків Правобережної України, що сформувалася в резуль-
таті необхідності перебування під російською владою
та співіснування з українським народом, що і привело
до формування територіального патріотизму.

Наявність територіальної специфіки зумовила ідео-
логічні розбіжності щодо поляризації польського руху,
що накладало характерний відбиток на діяльність поль-
ської громади в Державній Думі. Метою пропонованої
статті є аналіз діяльності різних течій польського руху в
межах формування російського парламентаризму,
виявлення причин ідеологічного різноманіття та дос-
лідження специфіки ліберально-консервативного спря-
мування політичної діяльності великих польських земле-

власників Південно-Західного краю, породженої «крайо-
вою» ідеологією та територіальним патріотизмом.

На сьогодні існує багато досліджень, присвячених
діяльності фракцій Державної думи чотирьох скликань
(1906 – 1914 рр.), створених як за партійною, так і за
національною ознаками. Разом із тим, діяльність поль-
ських магнатів Правобережної України у Державних
Думах, з огляду на їхні політичні позиції, детально не
досліджувалась.

Опосередковано цієї проблеми торкався представ-
ник дореволюційної історіографії, професор Варшавсь-
кого університету М. Карєєв у своїй праці «Pоlonica»
[4], де звернув увагу на різницю напрямів польського
суспільно-політичного руху. Прагнення народних демо-
кратів посилити своє становище в Думі за рахунок поля-
ків Правобережної України висвітлив учасник тих подій
К. Бужинський [5].

Функціонування Територіального (Кресового) кола
або польсько-литовсько-білоруської групи, яка об’єдна-
ла польських депутатів з територій Західного краю Росій-
ської імперії, висвітлено в працях білоруських і литовсь-
ких істориків. Розкриттям суті «крайової» ідеології
побіжно займалися вітчизняні дослідники І. Гирич [6]
та І. Бурда [7]. Н. Яковенко, аналізуючи погляди В. Ли-
пинського, дійшла висновку, що «крайовість» була
соціальним компромісом між “територіально-націона-
льним патріотизмом” і “патріотизмом політичним” [8].

У польському національному русі напередодні
революції 1905 – 1907 рр. виокремилися дві політичні
сили, які спиралися на вищі соціальні верстви сус-
пільства, але мали різні політичні цілі та методи. Цей
політичний феномен відомий під назвою угодовців.
Прибічник соціалістичних ідей М. Карєєв характери-
зував їх як опортуністів [4, 240]. З правого крила цієї
групи 1905 р. утворилася Партія реальної політики (Stro-
nnictwo polityki realnej). Інша сила мала опозиційний
характер та була представлена двома протилежними за
політичними цілями і напрямами партіями: Націона-
льно-демократична партія (Stronnictwo narodowo-
demokratyczne, Endecja), очолювана Р. Дмовським, до
якої приєдналося ліве крило Партії угодовців та Польсь-
кої соціалістичної партії (Polska partia socjalistyczna) під
керуванням Ю. Пілсудського, М. Белецького та ін. Про-
міжне становище між ендеками та соціалістами займала
Польська прогресивна партія (Polska partia postępowa)
[9]. На виборах до I Державної Думи по королівству 29
місць з 36 дістали ендеки, які разом з депутатами від
партії «польської реальної політики» (2 мандати) (Кон-
сервативні польські кола) та Польської прогресивної
партії (3 мандати) складали національну фракцію –
«Польське коло», очолюване до 1905 р. Р. Дмовським
[10, 306]. Таку ж переконливу перемогу Національна
демократія здобула і на виборах до ІІ Державної Думи.

Депутати Польського кола співпрацювали з так зва-
ним Кресовим колом, до якого увійшли 12 депутатів –
поляків з Литви, Білорусії та Південно-Західного краю
(5 мандатів у І Думі), яке складалося в основному з ви-
разників ліберально-консервативного напряму (Йосип
Потоцький, Щасний Понятовський, Володимир Ґрохоль-
ський). Прикладом такої співпраці може слугувати
проект автономії Царства Польського, який кола винес-
ли на обговорення ІІ Державної Думи у квітні 1907 р.
Проте, внаслідок розпуску Думи та зміни виборчого
закону, що обмежив кількість депутатів від національних
меншин і поглибив диференційну нерівність у поділі
мандатів між різними соціальними групами, проект не
набув подальшого розвитку. За цих несприятливих
обставин поляки вже не могли суттєво впливати на урядові
рішення, тому вимога автономії виглядала утопією [3, 79].
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В умовах політичної реакції після третьочервневого
перевороту, уряд відмовляв у будь-яких поступках
«Польському колу» навіть щодо культури. В таких
умовах польські буржуазні партії почали змінювати
свою тактику, що раніше відзначалася лояльністю до
царизму. Всередині партії ендеків стали формуватися
«фрондуючи» угрупування. Так, лідер ендеків Р. Дмов-
ський розгорнув панславістську та антипольську кампа-
нії [11, 258]. Однак після відхилення III Державною Ду-
мою пропозиції ендеків про надання Польському коро-
лівству автономії, він склав депутатські повноваження.

Потрібно зазначити, що хоч і були приклади співпра-
ці Польського кола з консервативно налаштованою
польської шляхтою Правобережжя, але національна ідея
ендеків загалом не знаходила підтримки в останніх. В
основі такого неприйняття лежала крайова ідеологія, яка
формувалася під тиском необхідності співіснування з
російської владою та українським селянством та вияв-
лялася в угодництві або публічній діяльності на користь
краю та відкритості діалогу з українцями. Крайова
ідеологія ґрунтувалась на ідеї політичної нації. Крайовці
стверджували, що все корінне населення історичної
Литви, незалежно від його етнічно-культурної прина-
лежності, є “громадянами краю” і тим самим належить
до однієї політичної нації.

Програма Територіального (Кресового) кола перед-
бачала лише вимоги скасування рестрикцій, що вразили
місцеве дворянство після Січневого повстання 1863 р.,
а отже, передбачала запровадження земського самовря-
дування та зрівняння в правах католицької церкви [12].
Проте, така поміркована позиція не дістала підтримки у
більш радикально налаштованої більшості населення
краю, тому до II Державної думи (20 лютого 1907 р. –
2 червня 1907 р.) представники польських аристократич-
них родин з Правобережної України не пройшли.

Кількість членів Територіального (Кресового) кола
зменшилась до 10, з них «крайовців» у II Думі налічува-
лось 8. Вже 3 березня 1907 р. був ухвалений регламент
Територіального кола, що змінило назву на «Коло депу-
татів поляків-конституціоналістів Литви і Русі» [13,5].
Консервативно налаштовані великі польські землевлас-
ники Правобережної України на з’їзді землевласників
Південно-Західного краю, дозволеному владою з метою
розколу польського руху, 27 серпня 1907 р. створили
Польську крайову партію в Київській, Волинській і
Подільській губерніях (Polskie stronnictwo krajowe w
guberniah Kijowskiej, Wołyńskiej i Podolskiej). На наступ-
ному з’їзді був прийнятий устав партії, який був
дозволений місцевою владою 22 листопада 1907 р. [14,
164 – 173]. Головою новоствореної партії було обрано
Романа Даміана Сангушка. Партія діяла на монархічно-
конституційних засадах, особливу увагу приділяла по-
ліпшенню становища працюючих верств населення –
офіціалістів, селян, ремісників, відстоюючи право
надання землі у приватну власність селянам. «Крайовці»
підтримували польські економічні, культурно-освітні та
доброчинні товариства. Партія не мала свого друкова-
ного органу і не мала значного впливу на суспільно-
політичне життя польської громади Росії. Серед обраних
до II Думи 14 поміщиків від трьох губерній Південно-
Західного краю поляків не було [15, 59].

Керівники «крайовців» втілювали головну мету
партії у своїх маєтках, тому перебували під постійним
наглядом поліції, яка трактувала відкриття польських
освітніх організацій у володіннях цих польських земле-
власників як вияв сепаратистських відцентрових тен-
денцій [16, 223, 216, 232].

Відхід «крайовців» від національної ідеї викликав
гостру критику В. Грохольського, який виступав за єд-

ність поляків західних губерній Російської імперії і
Царства Польського. Моменти цієї критики постійно
простежувалися на шпальтах газети “Dziennik Kijowski”,
редактором і співзасновником якої був В. Грохольський.

Отже, в основі дискусії між «крайовцями» та
народними демократами стояло питання вибору націо-
нальних чи територіальних пріоритетів у вирішенні поль-
ського питання. Крайова ідеологія як тактичне знаряддя
у політичній боротьбі дістала підтримку на виборах у І
Державну думу лише на Волині. У подальшому польсь-
кий ліберально-консервативний рух Правобережної
України, незважаючи на організаційне оформлення, не
був представлений у Державній думі. Відмінність у
польських суспільно-політичних та національних рухах
найяскравіше виявлялася у їх функціонуванні в Російсь-
ких Державних Думах. Вони різнилися цілями, метою
та завданнями своєї діяльності.

Так, наприклад, польський ліберально-консерватив-
ний рух Правобережжя, побоюючись реакції російської
влади, поступово відступив від національних гасел. Це
пояснюється частково «крайовою» ідеологією, терито-
ріальним патріотизмом (Любов’ю до «малої Батьківщи-
ни»). Крайовці стверджували, що все корінне населення
історичної Литви, незалежно від його етнічно-культур-
ної приналежності, є “громадянами краю” і тим самим
належить до однієї політичної нації. Вони створили
Польську крайову партію в Київській, Волинській і По-
дільській губерніях, яка проголошувала курс на співпра-
цю і створення передвиборчих угод з іншими польсь-
кими партіями, якщо їхні програмні принципи не
суперечили засадам крайової партії. Проти такого вияву
консерватизму виступили націонал-демократи.

Потрібно зазначити, що націонал-демократи Право-
бережжя мали більшу підтримку. Вони проводили актив-
ну пропагандистську діяльність, їх погляди були зрозумі-
лі патріотично налаштованій більшості населення краю,
тому вони виграли вибори і до II Державної Думи, на
відміну від польських аристократичних родин з Правобе-
режної України. Такі ідеологічні розбіжності в середо-
вищі польського думського представництва вносили дес-
труктивний елемент у процес становлення та консоліда-
ції польського національного руху та зменшували
шанси на здобуття польської автономії парламентсько-
правовим шляхом.
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ÏÅÐØÎ¯ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ Â²ÉÍÈ

Після Першої світової війни Галичина опинилась
на новому етапі економічних змін. У відновленій Поль-
ській державі питання аграрних перетворень набуло
національного і політичного значення. У промові мі-
ністра В. Вітоса до урядовців наголошувалось на пос-
тупі та зміні державного устрою: «Зміни мають бути
обов’язково. Панство мусить зрозуміти що старі поряд-
ки не йдуть на благо нашої держави… » [1, 10]. 10 липня
1919 р. сейм ухвалив проект «Основ земельної рефор-
ми». Цей правовий акт сейму передбачав зміцнення
багатого селянства. Водночас сеймова ухвала оберігала
інтереси великих землевласників. Питаннями аграрних
відносин у міжвоєнній Польщі займались такі
дослідники, як І. Васюта, С. Макарчук, В. Смолей,
С. Лилик, Г. Панишко, В. Галуха та ін. Метою статті є
аналіз господарської діяльності такої аграрної структур-
ної одиниці, як фільварок (на прикладі фільварків графів
Потоцьких у Ланцутському повіті).

Однією з найвпливовіших і найбагатших родин в
Галичині були Потоцькі. Зокрема посол Чотирирічного
сейму Ян Непомуцен Потоцький (1761–1815) оселився
у м. Ланцут (Галичина), яке розташовується на відстані
174 км від Кракова і 168 – від Львова. Спадкова ординація
була створена на засаді неподільності маєтку, успадкову-
вати маєтки в Ланцуті міг лише старший син, а молод-
ший мав право на маєтки в Кжешовіцах. Його старший
син Альфред Войцех (1786 – 1862), маршалок Галиць-
кого станового сейму став засновником ланцутської лінії
Потоцьких та першим ординатором маєтків у Ланцуті [2,
113]. У 1890 р. єдиним спадкоємцем усіх маєтків, в тому
числі і фільварків у Ланцуті став його онук Анжей [2, 120].

А. Потоцький присвятив багато років свого життя
дипломатичній службі. У 1901 р., у зв’язку з призначен-
ням його маршалком Галицького сейму, Потоцькі пере-
їхали з Кракова до Львова. 12 квітня 1908 р. Анжея було
вбито українським студентом М. Січинським, на знак
протесту проти політики, яку проводили поляки в Гали-
чині щодо українців. Найстаршому сину Адаму, на
момент убивства А. Потоцького, було лише 12 років.
Тому справи управлінням маєтками взяла на себе його
дружина Крістіна. Загалом, у їхньому шлюбі було 9 дітей
– Катажина-Ізабелла, Марія-Тереза, Ізабелла-Марія,
Крістіна, Адам-Владислав, Артур-Антоній, Анжея-
Марія, Зофія, Іоанна [2, 122].

Потоцькі були одними з найбільших у Галичині
власників сільськогосподарських, видобувних і
промислових підприємств: їм належили Ланцут, Кжешо-
віце, Кам’янка Струмилова та інші маєтки загальною
площею 19 тис. га, у Королівстві Польському – маєтки
площею 27 тис. га і дві цукроварні в Київській губернії,
а також земельна власність в Угорщині й Моравії [2,127].

Маєток Потоцьких у повіті Ланцут представляв такі філь-
варки: «Ланцут Горний», «Ланцут Дольний», «Яніна»,
«Воля», «Кжеменіц», «Глухів», «Альбігова», «Висока»
[3, 26/1]. В місті Ланцут знаходилась повітова рада, старо-
ство, пошта та телеграф, чотирикласна школа, дві лікарні,
аптека, кілька магазинів та залізнична станція [4, 280].

Фільварок «Ланцут Горний» займав площу 427 га.
Він розташовувався в гірському районі, з яких лісовий
масив мав 249 га, польовий – 177 га. Головною спору-
дою фільварку був палац, збудований 1641 р. за воєводи
руського С. Любомирського. Поблизу палацу розташо-
вувалось 17 господарських будинків: житло для при-
слуги, стайні, споруди для утримання карет. Також до
фільварку належали: млин, пилорама та медові пасіки,
лікеро-горілчана фабрика та броварня. На службі у
маєтку перебували 766 родин (3 638 осіб) [3,26/1].

Загальна площа фільварку «Воля» становила 396
га, адміністрація знаходилась в маєтку, що займав 60 га
землі [3,26/2]. Основним його призначенням було поста-
чання ячмінного збіжжя для броварні в Ланцуті. В
наявності був паровий плуг. Тваринницьке господарст-
во складалось з 45 робочих коней, 14 жеребців, 4 волів,
51 корови, 1 бугая, 26 тонкорунних овець. Фільварок
обслуговувало 36 чоловік прислуги і 20 робітників.

Фільварок «Кжешовіце» розташовувався на площі
251 га. В маєтку, крім палацу, знаходились 7 будівель
для проживання прислуги та 9 великих господарських
будівель. Цей фільварок мав власний водогін, парові
плуги та машини з моторами, які були добре пристосо-
вані до оброблення землі [3,26/3]. Загальна площа скла-
дала 332 га, з яких 92 були оброблені, 62 – промеліо-
ровані. У 1921 – 1922 рр. тут вирощували на 13 га
цукрові буряки, на 12 – картоплю на насіння. Врожай
становив 22 пуди жита, 21 – ячменю, 3 – вівса та 7 – го-
роху. Фільварок також постачав продукти для госпіталю
убогих в Кжешовіцах та сировину на лікеро-горілчаний
завод у Ланцуті. Тваринницьке господарство становило
39 робочих коней, 12 коней англійської породи, 18
жеребців, 40 корів, 24 телички, 18 свиней [11,26/4].

Робота фільварку «Альбігова» була добре організо-
вана адміністративно і господарчо, завдяки фаховому
управителю. Маєток мав 3 будинки для прислуги та 7
господарчих будівель. Основним завданням фільварку
було розведення коней польської, голландської, амери-
канської й англійської рас. Крім того, тут було 60 корів
червонопольської породи, 30 теличок, 26 бугаїв, 11
овець, 26 робочих коней та 10 коней для упряжі у
брички. Обслуговували цей маєток 35 осіб. У маєтку
був повний комплекс земельного інвентарю для обробки
землі, плуг та трактор. Засівали 6 га цукровими буря-
ками, 6 га – ячменем для потреб броварні, 100 га – зер-
нових та 10 га картоплею [3, 26/5].

Фільварок «Яніна» знаходився поруч «Альбігової»,
в 3 км від Ланцута. На території фільварку знаходилось
7 будинків для прислуги, з них 2 мурованих та 5 де-
рев’яних. 10 господарчих масивних будинків було
покрито бляхою та дахівкою [3,26/6]. Фільварок був
адміністративно споріднений з усіма іншими фільварка-
ми Ланцутського повіту, оскільки його основним
завданням була доставка продуктів між фільварками.
Крім того, тут розводили велику рогату худобу голланд-
ської (20 корів) та німецької порід (96 голів) (32 корови, 2
бугая, 32 телички). Було також 9 породистих свиноматок,
1 кнур та 40 поросят. Також на фільварку розводили
худобу місцевої породи (30 корів, 30 коней, 15 овець, 10
свиней). Фільварок мав 144 га удобреної, завапнованої,
обробленої землі. На 250 га вирощували збіжжя, на 10 –
картоплю, 12,5 – цукрові буряки, 12,5 – ячмінь[3, 26/7].
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Згідно з умовами польської аграрної реформи,
почалась часткова парцеляція цих маєтків. Так, у 1918 –
1919 рр. 3155 га землі ланцутських маєтків були роз-
парцельовані за заниженими цінами між військовими
осадниками [3, 26/9].

Отже, після Першої світової війни фільварки графів
Потоцьких були господарською організацією з високою
культурою земельного та тваринницького господарс-
тва. Вони продовжували функціонувати і залишались
ефективно діючою економічною структурою. Кожен
фільварок виконував свою господарську роль та в
цілому, доповнюючи один одного, вони утворювали
основу економічного функціонування великого маєтку
в Ланцутському повіті.
___________________
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ÑÒÐÓÊÒÓÐÍ² ÇÌ²ÍÈ ÒÀ ×ÈÍÍÈÊÈ

Ï²ÄÂÈÙÅÍÍß ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ²

Тил збройних сил у сучасному розумінні – це
складова частина Збройних сил, що є тією поєднуючою
ланкою між економікою держави та військами (силами).
За складом він є сукупністю тилу центру, тилу видів
збройних сил і тилу інших ланок.

Стан тилу та рівень його розвитку створюють необ-
хідні умови і безпосередньо впливають на ступінь
реалізації бойових можливостей військ (сил) в операціях
(бойових діях) та у війні в цілому. В міру розвитку військо-
вої справи ця залежність зростає і посилюється, що, в
свою чергу, вимагає відповідності стану і можливостей
тилу Збройних сил. Оскільки в умовах прискорення нау-
ково-технічного прогресу процес вдосконалення Зброй-
них сил набуває революційної форми, виникає необ-
хідність у розробці обґрунтованих шляхів подальшого
розвитку і їх тилового забезпечення. Для цього необхід-
но визначити оптимальні засоби вдосконалення тилово-
го забезпечення, за рахунок ефективного управління
цим процесом та обґрунтованих науково-методологіч-
них підходів.

Мета статті полягає в тому, щоб на основі всебіч-
ного аналізу економічних, соціальних, військових та
інших факторів (чинників), досвіду дій тилу в початковий
період Великій Вітчизняній Війні з’ясувати закономір-
ності розвитку всіх його ланок для обґрунтування
принципових положень та вдосконалення сучасного
стану тилового забезпечення військ (сил).

Аналіз літератури, в якій описується стан розвитку
Збройних сил у початковий період Великої Вітчизняної
Війни [1 – 6] показав, що процес становлення і розвитку
тилу, як і діючої армії, відбувався в умовах воєнного
часу, що ставило керівництво держави перед необхід-
ністю вирішувати завдання забезпечення військ (сил),
спираючись на внутрішні можливості. Визначальними
факторами, що впливали на створення і розвиток тилу
в цей період, були принципово нова соціально-еконо-
мічна ситуація, пов’язана з втратою значної частини

території країни, промислової сільськогосподарської,
транспортної інфраструктури, різке обмеження фінан-
сово-економічних ресурсів, евакуація технологічних
ліній та індустріальних об’єктів військово-промислового
комплексу (ВПК). Це, з урахуванням постійної ротації
керівного складу Червоної Армії, у тому числі і органів
тилу, внаслідок репресій передвоєнних років, призвело
до суттєвого занепаду, існуючої на той час, системи ти-
лового забезпечення. Так, під безпосереднім керівницт-
вом К. Ворошилова, розроблено принципи організації
тилового забезпечення військ, якими стали: жорстка
централізація розподілу матеріальних ресурсів, всебіч-
на економія матеріальних засобів у всіх сферах виробни-
цтва, розподілу і споживання, сувора централізація
управління всіма видами транспорту. Був також схвале-
ний та успішно реалізований принцип спеціалізації
окремих видів забезпечення по службах. Внаслідок
цього, оформилися відповідні служби у всіх ланках тилу:
у центрі, фронті (окрузі), армії і дивізії.

У публікаціях сучасних авторів встановлено, що
важливу роль в цьому процесі відігравала центральна
ланка тилу з його запасами матеріальних засобів. Дос-
лідники приділили основну увагу формуванню і роз-
витку рухомих сил та засобів тилу, пошуку нових спо-
собів їх використання, особливо у військовій ланці. За-
ходи, спрямовані на створення і зміцнення тилу Черво-
ної Армії та Військово-Морського Флоту сприяли успі-
шному виконанню завдань щодо їх забезпечення в
складних умовах Великої Вітчизняної війни.

Переведення промисловості на воєнні рейки та
передислокація воєнно-промислового комплексу за
Урал дозволили оснастити Червону Армію, ВМФ та ВПС
новими для того часу зразками озброєння і військової
техніки. Щоправда сталося це не відразу, а лише на по-
чатку 1942 р. Від початку агресії Німеччини Збройні
сили відчували потребу у нових видах зброї та споряд-
женні. Були переглянуті мобілізаційні плани, переорієн-
товані фінансові і матеріальні потоки, налагоджене
капітальне будівництво у східних районах СРСР.

Все це сприяло подальшому розвитку та організаці-
йному удосконаленню Військово-повітряних сил, Військ
ППО, бронетанкових військ, підводного флоту, інших
видів збройних сил і родів військ, спеціальних військ. Це
вимагало створення нових структур тилового забезпече-
ння і подальшого вдосконалення його елементів, якими
були органи управління, служби. У всіх ланках Збройних
сил була створена служба постачання пальним. У зв’язку
з формуванням автомобільних військ як спеціального
роду військ, розроблялися теорія і практика автотехніч-
ного забезпечення, основи технічного забезпечення і
принципи спеціалізації підприємств і ремонтних органів
по видах, родах військ і службах. Оснащення Червоної
Армії, ВМФ і ВПС новими засобами збройної боротьби
призвело до значного підвищення можливостей, манев-
реності і мобільності всіх ланок тилу. Цю необхідність
підтвердив досвід військових дій на Далекому Сході в
1938 – 1939 рр,. у війні з Фінляндією 1939 – 1940 рр. [6].

Удосконалювалася система управління тилом, що
було зумовлено технічним переозброєнням Збройних
сил, застосуванням нових способів ведення бою і опера-
цій, а отже, і новими вимогами до забезпечення військ.
Це виявило особливість, суть якої полягала в тому, що в
початковий період війни проблема управління остаточ-
но вирішена не була, внаслідок чого на початок війни
тил не був чітким та єдиним узгодженим механізмом і
не мав єдиного, централізованого органу управління.

Характер бойових дій вимагав від усіх органів тилу
надзвичайно напруженої, багатопланової роботи зі
своєчасного і повного матеріального, транспортного,
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медичного та інших видів тилового забезпечення військ
(сил). Небачений розмах збройної боротьби, колосальні
труднощі, викликані раптовістю нападу агресора, ката-
строфічні невдачі початкового періоду війни створили
винятково складні умови для виконання функцій органів
тилу. Важким виявилося завдання переведення тилу
Збройних сил з мирного на воєнний стан.

У зв’язку з надзвичайно напруженим, маневреним
і запеклим характером бойових дій, що розгорнулися
на величезних просторах, виникли проблеми визначення
складу частин і установ тилу, подальшого підвищення
його рухливості і мобільності, збільшення можливостей
та організаційної перебудови системи управління. Ці
проблеми вирішувалися шляхом вдосконалення і роз-
витку організаційної структури тилу, системи функціо-
нування його оперативної і стратегічної ланок. Вже в
початковий період війни виявилася помилковість дово-
єнного курсу на децентралізацію служб тилу. Загально-
військові штаби були усунені від безпосереднього керів-
ництва тиловим забезпеченням військ (сил), створені
спеціальні органи управління тилом. Державний Комітет
Оборони, ЦК партії, Ставка Верховного Головнокоман-
дування, Наркомат оборони і Генеральний штаб доклали
максимум зусиль для створення стрункої централізо-
ваної системи тилового забезпечення Збройних сил,
формування нових елементів оперативної ланки тилу,
створення тилу танкових і повітряних армій, Військ ППО
і морських оборонних районів, підвищення рухливості
структурних елементів тилу шляхом їх моторизації і
полегшення нижчих ланок, за рахунок передачі деяких
функцій вищим ланкам. Гостро постала проблема
підвищення живучості тилу, розвитку способів і визна-
чення сил і засобів для його надійної охорони і оборони.
В початковий період Великої Вітчизняної війни тил ви-
рішував також завдання, що не передбачалися довоєн-
ними положеннями (настановами): евакуації та віднов-
лення підприємств і об’єктів, забезпечення репатріантів
та евакуйованих вглиб країни громадян, військ союзни-
ків і населення визволених від нацистської окупації країни.

Одним із основних чинників, який вплинув на роз-
виток тилу Радянських Збройних Сил у початковий пе-
ріод війни, став новий підхід до організації та ведення
бойових дій (операцій), що вимагало поетапної зміни
складу й організаційної структури всіх ланок тилу. Ще
одним чинником у цьому ряду слід вважати зміну спо-
собів застосування військ (сил), що викликало необ-
хідність підвищення готовності тилу Збройних сил до
негайних і ефективних дій із забезпечення військ (сил).
Це призвело до централізації управління тилом, підви-
щення рівня його автоматизації і механізації. В результаті
технічного переозброєння армії і флоту, оснащення всіх
елементів тилу новою, продуктивнішою технікою знач-
но підвищилися його можливості.

Невдачі Червоної армії в початковий період війни
відіграли свою позитивну роль у тому сенсі, що це
зумовило суттєве вдосконалення організаційної струк-
тури тилу через її централізацію, з метою досягнення
максимальної економічності та ефективності вирішення
завдань тилового забезпечення військ (сил). Вже на
початку 1941 р. організаційна структура тилу почала
розвиватися за загальновійськовим принципом. Створе-
ння частин і підрозділів тилу загальновійськового типу
підвищило мобільність і гнучкість структури, що забез-
печило стійкість її функціонування та ефективність в
умовах активних дій противника засобами далекосяж-
ного вогневого ураження. В цей період тил Червоної
армії, як і всі Збройні сили, перебував у стані безперерв-
ного вдосконалення, згідно з тогочасними вимогами
підвищення ступеня його моторизації і механізації,
рухливості та маневреності. Відповідно до нових завдань,
що стояли перед тилом, з урахуванням бойового вико-
ристання кожного виду Збройних сил і роду військ (сил)
подальший розвиток отримали органи тилу, система і
принципи тилового забезпечення [5].

Таким чином, структура тилу в початковий період
Великої Вітчизняної війни була приведена у відповідність
з маневреним характером війни, що дозволило вирішу-
вати складні завдання тилового забезпечення військ у
важких економічних і воєнно-політичних умовах. В цей
час були розроблені такі принципи тилового забезпече-
ння військ (сил), як централізація в управлінні тилом;
зосередження зусиль тилу на тих ділянках фронту, де
вирішувалися головні завдання; здійснення в необхідних
випадках маневру силами і засобами тилу; створення
підвищених запасів матеріальних засобів, їх ешелонуван-
ня по всій глибині тилової смуги фронту; наявність рух-
ливого резерву для вирішення раптово виникаючих зав-
дань; підвищення рухливості органів тилу. Всі ці прин-
ципи були не лише втілені в практику тилового забезпе-
чення Червоної Армії, але й отримали свій логічний
розвиток на основі глибокого аналізу складних умов гро-
мадянської війни.
___________________
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У сучасних умовах вивчення історії рідного краю є
дієвим засобом громадянсько-патріотичного вихо-
вання, формування національно-історичної свідомості
та державницьких переконань молодого покоління. У
цьому контексті особливого значення набуває студію-
вання історії такої важливої сфери суспільного життя,
як шкільна освіта.

Тому цілком обґрунтованим видається звернення
до цієї проблеми дослідника регіональної історії Г. Го-
лиша. На прикладі історії однієї із сільських шкіл Чер-
кащини він простежує і характеризує основні етапи
функціонування шкільної ланки освіти в українському
селі, починаючи від середини ХІХ ст. і до сучасності.
Підготовлена і видана ним книга є наслідком тривалої в
часі і значної за обсягом дослідницько-пошукової роботи.

Автору вдалося всебічно висвітлити практично усі
сторони шкільного життя – організацію навчально-ви-
ховного процесу та позакласної роботи, підбір педа-
гогічних кадрів та підтримання в належному стані мате-
ріально-технічної бази Чапаєвської школи. Багаторічна
робота Г. Голиша у її колективі допомогла висвітлити
минуле і сучасне школи з глибоким професійним
знанням справи, уникнути неточностей і поверховості.

Ґрунтовний аналіз генези нормативно-правової бази
сільської освіти та її практичне застосування на прикладі
конкретної школи має неабияке наукове значення,
оскільки дає достовірний матеріал для узагальнень і
висновків щодо історії організації усієї шкільної освіти
в Україні. Цим самим автор спростовує зневажливе став-
лення окремих науковців до краєзнавчих досліджень.

Об’єктивність та різнобічність дослідження забезпе-
чила доволі розлога джерельна база, на якій воно вико-
нане. Її основу становлять архівні матеріали центральних
та регіональних сховищ, стародруки, медійна інфор-
мація, наративні джерела. Важливим вбачається широке
використання автором матеріалів анкетувань, інтерв’ю,
спогадів очевидців, листів та інших джерел ,,усної істо-
рії”, які розкривають особливості повсякденного шкіль-
ного життя, що в сучасній історіографії визначено
одним з пріоритетних дослідницько-пізнавальних векто-
рів. Дають наочне уявлення про шкільну повсякденність
і суттєво доповнюють та збагачують книгу фотоілю-
страції як сюжетного, так і портретного плану (їх подано
понад 350).

Достовірність наведеної в книзі інформації перекон-
ливо засвідчують бібліографічні посилання (понад 700).
Доречними видаються і вміщені у рецензованій праці
допоміжно-інформаційні матеріали: статистичні виклад-
ки, іменний (понад 800 імен) та географічний покаж-
чики, хронологічна таблиця, розлогі анотації російською
та англійською мовами, що є добрим прикладом для
авторів науково-популярних видань. Книга відрізняється

літературною мовою. Стиль подачі матеріалу емоцій-
ний, що робить видання доступним і цікавим для
масового читача.

Крім науково-пізнавального, книга має і виховне
значення, оскільки в ній відображено подвижницьку
працю багатьох поколінь сільських вчителів, які в
складних умовах різного часу сумлінно виконували свій
професійний і громадянський обов’язок, даючи освіту
сільським дітям. Підтвердженням кропіткої роботи
вчителів школи є високий рівень знань випускників, що
дало їм змогу успішно продовжувати навчання у вищих
навчальних закладах. Значна частина з них, за перекон-
ливими матеріалами книги, посіли помітне місце в
різних сферах суспільного життя.

Видання має значну наукову і практичну цінність,
оскільки розкриває на регіональному рівні актуальну
тему, а сам зміст і наведені в ній факти будуть слугувати
вихованню у молоді почуття патріотизму та прагнення
примножити кращі традиції національної освіти. Воно
насамперед стане в пригоді шкільним учителям,
викладачам вищих навчальних закладів, а також
студентам, зокрема тим, хто опановує педагогічний фах.

Ніскільки не применшуючи здійсненої автором
роботи, варто зауважити, що рецензована книга не
позбавлена певних недоліків. Зокрема, в окремих її
структурних частинах віддана перевага описовості, тому
й бракує глибини аналізу та узагальнень. Очевидно,
через вузькість джерельної бази автору вдалося рекон-
струювати ранню історію школи хіба що на рівні при-
пущень і подачі загальних відомостей.

У цілому ж автору вдалося досягти поставлених дос-
лідницьких завдань. Належний науковий та публіцистич-
ний рівень книги відповідає вимогам до видань такого
типу і безумовно дає всі підстави для її позитивної оцінки.
Книга Г. Голиша є вагомим внеском в українську
історіографію дослідження історії освіти в її регіональ-
ному зрізі.

Âàñèëü Ìåëüíè÷åíêî

Ïåðåõðåñò Î.Ã. Óêðà¿íñüêå ñåëî â 1941 –
1945 ðð.: ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íå ñòàíîâèùå –
×åðêàñè: Âèäàâíè÷èé â³ää³ë ×ÍÓ ³ì. Á. Õìåëü-
íèöüêîãî, 2011.

Історія Другої світової війни як багатовимірного і
надзвичайно складного явища ось уже упродовж понад
шести десятиліть посідає одне з чільних місць у історико-
дослідницьких студіях вітчизняних та зарубіжних науков-
ців. Творчий доробок істориків різних країн і поколінь з
цієї проблематики є справді вражаючим: його репрезен-
тують тисячі монографій, збірників статей. Та, попри
наявність значної кількості таких праць, цей чи не
найтрагічніший період новітньої історії України залишає
ще значне поле непізнаного. Однією з важливих тема-
тичних ніш означеної проблематики, є, безперечно,
історія українського села доби страшного суспільно-
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політичного катаклізму, яким було військове зіткнення
нацистської Німеччини та СРСР у 1941–1945 рр.

Із найбільш помітних монографічних праць із вка-
заної проблеми варто виділити ті, які стосуються тема-
тики рецензованої монографії. Це насамперед дослід-
ження С. Лаути [1], котре, за своєю безумовною факто-
графічною цінністю, позначене, однак, ідеологічною упе-
редженістю. До того ж автор не досліджує відбудовчі
процеси в українському селі на визволеній території в
роки війни. До окремих аспектів, порушеної О. Пере-
хрестом проблеми, зверталися також Ю. Арутюнян,
М. Буцько, М. Лавринович, М. Данилюк, М. Загорулько,
А. Юденков, В. Коваль, В. Литвин, В. Нем’ятий, І. Рибак,
В. Шайкан і В. Шайкан [2], а також автори колективних
узагальнюючих праць [3]. Проте широта і соціально-
політична важливість проблеми, у поєднанні з певною
фрагментарністю заповнення „білих плям” історії
українського селянства дає, на нашу думку, вагомі
підстави твердити про недостатній ступінь його
наукового вивчення.

З огляду на це, звернення автора рецензованої
монографії до такої малодослідженої в багатьох своїх
сюжетах проблеми, як історія українського села 1941 –
1945 рр., є цілком виправданим. Актуальність дослід-
ження визначається потребою осмислення вказаного
сегменту життя суспільства воєнної доби з позицій
нового історичного мислення. Окрім суто наукового
інтересу, злободенність теми зумовлена й практичними
потребами сучасного періоду українського державо-
творення. Адже попри несхожість, а часом і полярність
воєнної та новітньої епох, для українського політикуму
певною мірою зберігає свою актуальність врахування
уроків та досвіду минулого для вироблення виваженого
курсу аграрної політики.

Взявшись за реалізацію складного наукового проек-
ту, автор здійснив його у тісному взаємозв’язку з роз-
робкою планових дослідницьких тем відділу історії Ук-
раїни періоду Другої світової війни Інституту історії
України НАН України „Трансформація суспільно-
політичних, економічних та культурних процесів в Украї-
ні під впливом воєнних подій 1939 – середини 1940-х
років” та „Українське суспільство і влада на завершаль-
ному етапі війни 1943 – 1945 рр.”, що значною мірою
сприяло успіху дослідження.

Предметом всебічного аналізу стали в монографії
складні, багатогранні і суперечливі процеси, що мали
місце в українському селі в умовах німецько-радянської
війни 1941–1945 рр. Цілком виправданими є окреслені
автором часово-просторові межі дослідження, що
охоплюють період з червня 1941 р. до травня 1945 р. і
поширюються на територію УРСР в кордонах зазначе-
ного періоду.

Поставленим дослідницьким завданням відповідає
й запропонована автором архітектоніка праці. Її складо-
вими є вступ, 4 розділи, поділені на 13 підрозділів, вис-
новки, бібліографічні посилання після кожної структур-
ної частини, додатки та фотоілюстрації. Оцінюючи
структуру монографії, слід підкреслити, що науковець
достатньо чітко визначив спрямування своїх дослідниць-
ких зусиль і цим забезпечив композиційну цілісність
монографії. Позитивною рисою рецензованого дослід-
ження є також те, що воно ґрунтується на розгалуженій
джерельній базі, пріоритетне місце в якій належить
архівним матеріалам, що здебільшого вводяться в
науковий обіг уперше. Так, зокрема, продуктивно
опрацьовано документи Центрального державного
архіву вищих органів влади та управління України,
Центрального державного архіву громадських об’єд-
нань України та регіональних архівосховищ. Спеціально

слід вітати зусилля автора щодо залучення матеріалів
центральних архівів Російської федерації, зокрема Росій-
ського державного архіву соціально-політичної історії
та Російського державного архіву економіки. Широко в
монографії використані опубліковані документи, зокре-
ма матеріали статистичних збірників та актові джерела.
Залучено також змістовні матеріали журналів та газет
періоду, який досліджується. При цьому автором вико-
ристані як публікації газет, котрі видавалися органами
радянської влади, так і часописів, які виходили на окупо-
ваній території. Репрезентативна джерельна база умож-
ливила нагромадження необхідної маси достовірних
свідчень, необхідних для реалізації дослідницької мети.

Реалізуючи науковий проект, О. Перехрест викори-
став як традиційні, так і сучасні принципи та методи
дослідження: аналітико-синтетичні, гіпотетико-дедуктив-
ні, індуктивні, історико-статистичні, ретроспективні.
Широко застосовуються принципи мікроісторичних та
полідисциплінарних підходів. При визначенні предмету
дослідження автор цілком обґрунтовано вдався до
перевіреного часом проблемно-хронологічного прин-
ципу комплектування матеріалу.

Аналіз змісту монографії свідчить, що автором
здійснено великий обсяг науково-дослідної роботи. При
цьому слід відзначити багатогранність вирішених у праці
дослідницьких завдань, достатню ґрунтовність розкриття
основних аспектів проблеми. Уперше у вітчизняній
історіографії зроблено детальний аналіз наукових дослід-
жень з питань економічної й соціальної історії українсь-
кого села воєнної доби. Комплексно й системно на
макро- та мікрорівні проведено аналіз становища укра-
їнського села на різних етапах війни. На широкому
емпіричному полі автору вдалося відобразити один із
найтрагічніших періодів історії українського селянства.

Перший розділ монографії виходить за визначені
автором хронологічні межі дослідження, оскільки при-
свячений аналізу становища українського села напере-
додні війни. Однак ця частина відправна і без її змісту не
можна повною мірою зрозуміти наступний період жит-
тя села воєнної доби. На основі аналізу соціально-еконо-
мічного потенціалу українського села, його суттєвого
впливу на всі сфери життя СРСР О. Перехрест робить
доволі переконливий висновок про те, що „багатства
українського села значною мірою визначали економічну
і геополітичну міць СРСР”. Справедливо наголошується,
що створена у довоєнні роки колгоспно-радгоспна
система, характерною рисою якої було поєднання еко-
номічного та позаекономічного примусу, забезпечила
максимальне використання його господарського потен-
ціалу та трудових ресурсів на користь держави. На основі
значного статистичного матеріалу охарактеризовано й
довоєнну соціальну інфраструктуру села.

У другому розділі монографії йдеться про стано-
вище українського села в перший період війни (з червня
1941 р. по липень 1942 р.). Аргументовано розкрито
внесок селян у зміцнення обороноздатності СРСР:
охарактеризовано мобілізаційні заходи на селі, участь
сільських жителів у патріотичних акціях із допомоги
фронту, показано трансформації у фіскальній системі,
зокрема запровадження „воєнного” податку. Автором
визначено вплив війни на всі складові соціальної інфра-
структури села. Принципово нові підходи простежують-
ся під час аналізу евакуації матеріальних і людських
ресурсів українського села: розкрито як беззаперечні
здобутки цього феномену, так і втрати (що раніше
науковцями майже не досліджувалося). Автор аналізує
об’єктивні та суб’єктивні чинники, які призвели до
величезних втрат під час переміщення продуктивних сил
села на Схід. Чи не вперше, на рівні монографічного
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дослідження, автор звернувся до характеристики
життєдіяльності українських селян в евакуації.

Одним із найбільш змістовно насичених є третій
розділ, у якому реконструйовано деталі трагедії україн-
ського села періоду нацистської окупації. Проаналізу-
вавши документи і директиви нацистського рейху, автор
дійшов висновку, що сільськогосподарський потенціал
України у геостратегічних планах гітлерівців посідав
пріоритетне місце. Крім цього, детально проаналізовано
основні принципи, вектори, методи реалізації окупацій-
ної політики нацистів на селі, їхню систему визиску
селян, основні етапи окупаційної політики в українсь-
кому селі. Поза увагою О. Перехреста не залишилися
такі питання, як відносини українських селян з радянсь-
кими партизанами та самостійницьким рухом. При
цьому він робить це доволі коректно, без ідеологічного
надриву, послідовно виступаючи з позицій об’єктивної
істини та гуманістичних підходів.

У четвертому розділі всебічно охарактеризовано
економічний та соціальний стан українського села в
умовах відбудови 1943 – 1945 рр. Залучивши значний
фактичний матеріал, автор показав відбудовчий та
виробничий процеси в аграрній галузі економіки, роз-
крив неймовірні труднощі відродження сільського гос-
подарства, охарактеризував зміни у становищі селянства
на основі аналізу нової моделі податкової системи, стан
соціальної інфраструктури села. Розкрито також все-
бічну участь селянства в різноманітних патріотичних
акціях цивільного населення. Значну увагу приділено
соціально-економічним, демографічним, медико-сані-
тарним наслідкам війни для українського села. Ці струк-
турні частини відіграють роль своєрідних узагальнень,
що випливають із загального контексту дослідження.
Автор використовує мікроісторичні методи, подає відо-
мості про повсякденне життя українського селянства,
його ментальність, фізичне і психічне здоров’я.

Висновки, яких дійшов автор на основі опрацьова-
ного фактичного матеріалу, засвідчують його плідний
внесок в дослідження теми. Вони аргументовані, обу-
мовлені змістом монографії. Обґрунтованості теорети-
чних положень, висновків та узагальнень значною мірою
сприяє залучений автором та ґрунтовно опрацьований
із застосуванням кліометричних операцій статистичний
матеріал, значна частина якого систематизована в
таблицях. У тексті праці та додатках налічується біля 200
цифрових таблиць, кожна з яких акумулює об’ємну й
цінну інформацію. Доречним видається і вміщення в
монографії науково-довідкового матеріалу, зокрема
іменного та географічного покажчиків. Кращому спри-
йняттю, викладених у дослідженні подій, безумовно,
сприяють фотоілюстрації (біля 70). До позитиву рецен-
зованого видання слід, на нашу думку, зарахувати й
академічний стиль викладу матеріалу.

Поряд із зазначеним вище, слід підкреслити, що з
огляду на багатовекторність проблеми, яка досліджуєть-
ся в монографії, значні труднощі в пошуку та опрацюва-
нні необхідних джерел, автор залишає ще досить широке
поле для дослідницької роботи в царині реконструкції
історії українського села воєнної доби. Зокрема, бажано
було б більш рельєфно виписати особливості політики
окупантів щодо українського сільського соціуму в різ-
них окупаційних зонах, детальніше охарактеризувати
повсякденне життя українського селянства і трансфор-
мації його ментальності на різних етапах війни, показати
участь у підпільній боротьбі та спонтанних формах руху
опору. У подальшому доцільно було б розширити хро-
нологічні межі дослідження, визначивши нижчим по-
рогом початок Другої світової війни.

Однак, указане вище не впливає на однозначно
позитивну оцінку рецензованої праці. Вона є оригі-
нальним, цілісним і самодостатнім дослідженням, що
заповнює важливу нішу висвітлення економічних і
соціальних аспектів воєнної проблематики. Вважаємо,
що монографія О. Перехреста є вагомим внеском у
вітчизняну воєнну історіографію й буде корисною для
науковців, викладачів, студентів, краєзнавців, а також для
широкого загалу читачів, які цікавляться актуальними
проблемами історії України періоду Другої світової війни.
___________________
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Вітчизняний науковий простір поповнився цінною
науковою монографією з історії кооперативного руху в
Подільській губернії другої половини ХІХ – початку
ХХ ст. під авторством Юлії Магась-Демидас та
Олександра Федькова.

В умовах глибоких соціально-економічних змін, що
відбуваються сьогодні в Україні, дослідження економіч-
ної історії нашого народу, зокрема кооперативного ру-
ху, набуває особливої ваги. За цих обставин означена
тема може мати й практичне значення: висновки роботи
можуть бути використані для реформування сучасної
економіки Поділля та України, піднесення рівня соціаль-
но-економічного становища населення. Разом із тим,
наукова актуальність зазначеної роботи обумовлена та-
кож тим, що досі кооперативний рух в Подільській губер-
нії не був предметом комплексного вивчення дослідників.
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У вступі дослідники з’ясували ступінь вивченості
проблеми, рівень та повноту забезпечення її джерельної
бази. Було відмічено, що праці, присвячені історії
кооперації доцільно поділити на кілька груп: дорево-
люційну, періоду національно-визвольних змагань 1917
– 1920 рр., радянську, сучасну і зарубіжну.

Автори зробили вдалу спробу періодизації коопе-
ративного руху у Подільській губернії. Зокрема виок-
ремлено три періоди, кожен із яких характеризувався
переходом кооперації на якісно новий щабель розвитку:
1) період становлення (60-ті рр. ХІХ ст. – 1904 р.): від
появи перших кооперативів до початку Першої росій-
ської революції; 2) період розгортання (1905 – 1907 рр.),
пов’язаний із подіями Першої російської революції та
Столипінською аграрною реформою; 3) період під-
несення (1908 – 1914 рр.), кінець цього періоду зумов-
лений І Світовою війною, внаслідок якої в кооператив-
ному русі розпочалися нові тенденції.

В першому розділі дослідження проаналізовано
соціально-політичні передумови розвитку коопера-
тивного руху на Поділлі, специфіку цього регіону та
законодавчу базу кооперації. Автори прийшли до вис-
новку, що політика уряду щодо кооперації була неодно-
значною: з одного боку, він розумів її позитивну роль у
розвитку економіки та зменшенні соціальної напруги, з
іншого – прагнув не допустити переростання кооперації
в самостійну потужну громадську силу. Прийняті нор-
мативні документи спрямовувалися на виконання саме
цих завдань. Така непослідовна позиція призвела до
недосконалості юридичних актів та засилля бюрократії.

У другому розділі монографії розглянуто розвиток
кооперативного руху в Подільській губернії в 1860-х –
1914 рр., а також висвітлено роль земських установ у
цьому процесі. Зазначено, що у період становлення
кооперація була слабкою, оскільки вона часто нав’язу-
валася згори, без належного ідеологічного та економіч-
ного підґрунтя на місцях. Більшість товариств, що
виникли у цей час, згодом закрилися. Наступному
періоду розгортання була характерна поява низки чин-
ників, що стимулювали розвиток кооперативного руху:
демократизація суспільно-політичного життя, пов’язана
з подіями Першої російської революції; покращення
ставлення влади до кооперативних установ; зростання
рівня суспільної свідомості; запровадження Столипінсь-
кої аграрної реформи. Внаслідок масового залучення
селянства до кооперації, остання стала перетворюватися
у справді народний, масовий рух. І, нарешті, в період
піднесення у кооперації Подільської губернії відбулися

суттєві кількісні та якісні зміни: стрімко зросла кількість
товариств, підвищилася ефективність їхньої роботи,
почалося об’єднання в союзи. Вагому роль в означених
процесах відіграла діяльність земських установ. Таким
чином, кооперативи із суто економічних установ пере-
творилися на помітний чинник громадського життя.

У висновках, котрі розкривають основні положення
роботи, автори зазначають, що кооперація в Подільській
губернії надавала суттєву економічну допомогу насе-
ленню. Часто вона була єдиним осередком культури на
селі: товариства відраховували частину коштів на
просвітницькі заходи, відкривали бібліотеки, проводили
читання, поширюючи таким чином освіту серед селян.
Вони сприяли також налагодженню співробітництва між
представниками різних верств суспільства, що
об’єднувалися в межах одного кооперативу і вчилися
діяти заради спільної мети. За своєю природою коопе-
рація ґрунтувалася на самоврядуванні та самодіяль-
ності, поступово перетворюючись таким чином на
серйозну суспільну силу.

Рецензована монографія є завершеним,
самостійним науковим дослідженням, в якому належно
розкрито тему, реалізовано мету і дослідницькі завдання.
Чітко продуманою  та доцільною є структура роботи.

Автори зосередили увагу на регіональних особли-
востях кооперації Поділля і зуміли проаналізувати
здобутки і прорахунки діяльності окремих видів
кооперативних установ (споживчих, кредитних, ощадно-
позичкових, сільськогосподарських, артілей).

Відзначаючи вміння співавторів користуватися
сучасною методикою історичних досліджень, аналізу-
вати джерела, літературу, робити логічні наукові вис-
новки, звернемо увагу на певні недоліки, притаманні
дослідженню. На нашу думку, для ґрунтовнішого ана-
лізу процесів, що відбувалися в кооперативному русі
Подільської губернії, доцільно було б більше уваги приді-
лити впливові на них Столипінської аграрної реформи.

Загалом, спільну монографію Юлії Іванівни Ма-
гась-Демидас та Олександра Миколайовича Федькова
можна вважати професійною, самодостатньою, оригі-
нальною працею, виконаною на високому науковому
рівні. Її поява є помітною подією для усіх тих, хто профе-
сійно досліджує історію кооперації в Україні або ж вив-
чає її в межах фахової підготовки, а також для широкого
кола громадськості, котра цікавиться перебігом
суспільно-економічних процесів на Поділлі в цей період.

Ñåðã³é Êîðíîâåíêî
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Кравченко Олена Валентинівна – к.і.н., доц. каф. історії
Української державної академії залізничного транспорту
(м. Харків)

Крічкер Ольга Юхимівна – викладач Академії пожежної
безпеки ім. Героїв Чорнобиля (м. Черкаси)

Куровський Борис Костянтинович – заст. начальника
Національного університету оборони України, начальник
логістики (м. Київ)

Кушнірчук Ярослав Вікторович – пошукач каф. слов’я-
нознавства НПУ ім. М. П. Драгоманова

Лаврут Ольга Олександрівна – к.і.н., доц. каф. виховання
і розвитку особистості Донецького інституту післядипломної
педагогічної освіти

Лазуренко Валентин Миколайович – к.і.н., доц. каф.
суспільних дисциплін і права Черкаського державного техноло-
гічнго університету

Лапшин Сергій Андрійович – к.і.н., ст. викл. каф. філо-
софії та суспільно-політичних дисциплін Вінницького держав-
ного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського

Лисак Вікторія Феофанівна – к.і.н., доц. каф. міжнарод-
них відносин та зовнішньої політики Маріупольського
державного університету

Ломака Олександр Анатолійович – аспірант каф. все-
світньої історії  Кіровоградського державного педагогічного
університету ім. В. Винниченка

Ляліна Тетяна Сергіївна – аспірант каф. всесвітньої іс-
торії Кіровоградського державного педагогічного універси-
тету ім. В. Винниченка

Мазур Оксана Олександрівна – к.і.н., доц. каф. архіво-
знавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Макарець Світлана Володимирівна – к.і.н., ст. викл.
каф. українознавства Полтавської державної аграрної академії

Макієнко Олексій Анатолійович – к.і.н., докторант
Інституту української археографії та джерелознавства
ім. М.С. Грушевського НАН України

Мариніна Юлія Володимирівна – студентка 3 курсу
ННІ історії і філософії Черкаського національного університе-
ту ім. Б. Хмельницького

Мартиненко Наталія Миколаївна – к.і.н., доц. каф. істо-
рії та основ економічної теорії Харківського національного ме-
дичного університету

Мартинюк Ярослава Миколаївна – к.і.н., доц. каф. інже-
нерної педагогіки, психології та українознавства Луцького
національного технічного університету

Марцинішин Юрій Данилович – аспірант каф. архівозна-
вства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Масненко Віталій Васильович – д.і.н., проф., зав. каф.
історії та етнології Черкаського національного університету
ім. Б. Хмельницького

Матвєєв Андрій Юрійович – к.і.н., зав. каф. українознавс-
тва і культури Хмельницького економічного університету,
проректор з навчально-виховної роботи

Мельникова Людмила Семенівна – к.і.н., доц. каф. історії
України Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Мельниченко Василь Миколайович – к.і.н., проф. каф.
архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дис-
циплін Черкаського національного університету ім. Б. Хмель-
ницького, директор ННІ історії і філософії ЧНУ

Михайлюк Юрій Миколайович – к.і.н., доц. каф. історії
та етнології України Черкаського національного університету
ім. Б. Хмельницького

Мойсієнко Василь Миколайович – к.і.н., доц. каф. дер-
жавно-правових дисциплін Черкаського національного універ-
ситету ім. Б. Хмельницького

Морозов Анатолій Георгійович – д.і.н., проф., зав. каф.
архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дис-
циплін Черкаського національного університету ім. Б. Хмель-
ницького

Москалюк Микола Миколайович – д.і.н., доц. каф. філо-
софії та економічної теорії Тернопільського національного педа-
гогічного університету ім. В. Гнатюка

Мотуз Валерія Костянтинівна – викл. каф. архівознав-
ства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Нємов Михайло Миколайович – пошукач відділу регіо-
нальних проблем історії України Інституту історії України
НАН України

Окаринський Володимир Михайлович – к.і.н., доц. каф.
історії України Тернопільського національного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка

Оленченко Олександра Володимирівна – аспірантка
каф. історії України Дніпропетровського національного універ-
ситету ім. О. Гончара

Орлик Василь Михайлович – д.і.н., проф., зав. каф. гума-
нітарних наук та документознавства Кіровоградського націо-
нального технічного університету

Пантюхова Наталія Анатоліївна – асистент кафедри пра-
вознавства Полтавського національного педагогічного універ-
ситету ім. В.Г. Короленка

Пачев Сергій Іванович – к.і.н., доц., докторант каф. дже-
релознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін
Запорізького національного університету, керівник Центру
болгаристики Мелітопольського державного педагогічного
університету ім. Б. Хмельницького

Передерій Ірина Григоріївна – к.і.н., доц., докторант каф.
історії Росії Київського національного університету ім. Т. Шев-
ченка

Перехрест Олександр Григорович – к.і.н., проф., зав.
каф. всесвітньої історії Черкаського національного універси-
тету ім. Б. Хмельницького

Петренко Ірина Миколаївна – к.і.н., доц., докторант істо-
ричного факультету Київського національного університету
ім. Т. Шевченка.
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Пилипів Ігор Васильович – к.і.н., доц., зав. каф. гумані-
тарних дисциплін  Івано-Франківського інституту менеджменту
Тернопільського національного економічного університету

Плахута Віктор Вікторович – ст. викл. кафедри менедж-
менту Черкаської філії ПВНЗ «Європейський університет»

Потапов Олексій Миколайович – ст. викл. каф. право-
знавства Полтавського національного педагогічного універси-
тету ім. В.Г. Короленка

Приймак Олег Миколайович – к.і.н., доц., докторант
каф. джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних
дисциплін Запорізького національного університету

Присяжнюк Юрій Петрович – д.і.н., проф. каф. історії та
етнології України Черкаського національного університету
ім. Б. Хмельницького

Реєнт Олександр Петрович – д.і.н., проф., чл.-кор. НАН
України, зав. відділом історії України ХІХ – почтаку ХХ ст.,
заст. директора Інститута історії України НАН України

Романець Наталя Радомирівна – к.і.н., доц., докторант
Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара

Савельев Петр Иванович – д.и.н., проф., директор Инсти-
тута управленческих технологий и аграрного рынка Самарской
государственной сельскохозяйственной академии

Самойленко Наталія Іванівна – к.і.н., доц. каф. історії
Полтавського національного технічного університету
ім. Ю. Кондратюка

Сараєва Ольга Віталіївна – аспірантка Донецького
національного університету

Свідерська Оксана Мирославівна – аспірантка каф.
історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін
Кам’янець-Подільського національного університету
ім. І. Огієнка, викл. каф. українознавства і культури
Хмельницького економічного університету

Священко Зінаїда Василівна – к.і.н., доц. каф. всесвітньої
історії та правознавства Уманського державного педагогічного
університету ім. П. Тичини.

Сидорович Олександр Сергійович – к.і.н., доц. каф. со-
ціально-гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинсь-
кий агротехнічний інститут»

Сингаївська Наталія Миколаївна – аспірантка каф.
історії України Житомирського державного університету
ім. І. Франка

Синявська Лариса Іванівна – к.і.н., ст. викл. каф. історії
та етнології України Черкаського національного університету
ім. Б. Хмельницького

Скрипник Олена Миколаївна – викладач кафедри все-
світньої історії та правознавства Уманського державного педа-
гогічного університету ім. П. Тичини

Сусоров Віктор Дмитрович – д.і.н., проф. каф. зовнішньо-
економічної діяльності Херсонського національного технічного
університету

Сыпченко Алла Викторовна –  д.и.н., проф. каф. отечест-
венной истории и археологии Поволжской государственной
социально-гуманитарной академии

Тараненко Олег Миколайович – к.і.н., ст. викл. каф.
інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін
навчально-наукового інституту економіки і права Черкаського
національного університету ім. Б. Хмельницького

Темченко Андрій Іванович – к.і.н., доц. каф. історії та
етнології України Черкаського національного університету
ім. Б. Хмельницького

Тищенко Вікторія Анатоліївна – студентка 3 курсу ННІ
історії і філософії Черкаського національного університету
ім. Б. Хмельницького

Тригуб Петро Микитович – д.і.н., проф., зав. каф. міжна-
родних відносин та зовнішньої політики Чорноморського дер-
жавного університету ім. П. Могили (м. Миколаїв)

Трухманова Світлана Леонідівна – к.і.н., ст. викл. каф.
суспільних наук Вінницького національного медичного
університету ім. М. І. Пирогова

Тупчієнко-Кадирова Люція Георгіївна – к.і.н., ст. викл.
каф. документознавства Кіровоградського факультету менедж-
менту та бізнесу Київського національного університету куль-
тури і мистецтв

Тургенєв Костянтин Олександрович – Бердянський
державний педагогічний університет

Фареній Ігор Анатолійович – д.і.н., проф. каф. архівознав-
ства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Федоренко Яніна Анатоліївна – к.і.н., доц. каф. філософії
і мовної підготовки Академії пожежної безпеки ім. Героїв
Чорнобиля (м. Черкаси)

Федьков Олександр Миколайович – к.і.н., доц. каф. істо-
рії України Кам’янець-Подільського національного університе-
ту ім. І. Огієнка

Харсун Ольга – аспірантка каф. архівознавства, новітньої
історії та спеціальних історичних дисциплін Черкаського націо-
нального університету ім. Б. Хмельницького

Харченко Світлана Анатоліївна – асистент каф. право-
знавства Полтавського національного педагогічного універси-
тету ім. В.Г. Короленка

Хисамутдинова Равиля Рахимяновна – д.и.н., проф.,
зав. каф. истории, методики преподавания истории и общество-
знания Оренбургского государственного педагогического уни-
верситета

Чабан Анатолій Юзефович – д.і.н., проф. каф. архіво-
знавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Черемісін Олександр Вікторович – к.і.н., доц. каф. філо-
софії, історії та українознавства, докторант каф. новітньої історії
України Запорізького національного університету

Чмільова Світлана Віталіївна – Національний науково-
дослідний інститут українознавства (м. Київ)

Чорна Людмила Олексіївна – к.і.н., с.н.с. Канівського
природного заповідника Київського національного університе-
ту ім. Т. Шевченка

Чорний Олександр Васильович – к.і.н., ст. викл. каф.
історії України Кіровоградського державного педагогічного
університету ім. В. Винниченка

Чума Богдан Петрович – к.і.н., доц. каф. нової та новітньої
історії зарубіжних країн Львівського національного університе-
ту ім. І. Франка

Шаравара Тамара Олексіївна – к.і.н., докторант Київсь-
кого національного університету ім. Т. Шевченка

Шевченко Андрій Михайлович – к.і.н., доц. каф. історії
України Ізмаїльського державного  гуманітарного університету

Щетников Василь Петрович – к.і.н., доц. каф. історії
України Одеського національного університету ім. І. І. Мечни-
кова

Яковенко Ольга Вікторівна – магістр історії, каф. історіо-
графії, джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського
національного університету ім. О. Гончара

Яремчук Віталій Петрович – д.і.н., проф. каф. історії
ім. М. П. Ковальського Національного університету «Острозь-
ка академія»

Ярославська Лариса Петрівна – здобувач каф. історії
України Черкаського державного технологічного університету
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