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У більшості наукової бібліографічної
літератури про І.О. Гуржія зазначено, що
він є автором праць переважно з історії
України другої половини ХVІІІ–ХІХ ст., у
яких висвітлюються соціальні рухи, розк-
лад кріпосницької системи, розвиток про-
мисловості, сільського господарства,
торгівлі, зародження та становище робіт-
ничого класу тощо. Також писалось і про
те, що ним досліджувались різні важливі
аспекти вітчизняної історіографії та дже-
релознавства [1]. І це дійсно так, про таке
свідчать десятки, якщо не сотні індивіду-
альних студій відомого в країні історика.
Однак у творчій діяльності Івана Олексан-
дровича були цікаві нюанси, пов’язані з
іншими напрямами наукового пошуку.

Одним з таких, ще в роки навчання в
аспірантурі Інституту історії України (лис-
топад 1945 – травень 1948 рр.), стало вив-
чення так званої князівської доби на Русі,
а конкретніше – постать Романа Мстисла-
вича – князя галицько-волинського. Річ у
тім, що на той час аспіранти установи, крім
власне дослідницької роботи з кандидатсь-
кої дисертації й складання визначених
іспитів, зобов’язувалися ще й до написан-
ня рефератів з тематики, яка тематично й
хронологічно не завжди співпадала, так би
мовити, з основною.

Як би там не було, а вже в квітні 1946 р.
студію Івана Олександровича – «Роман

Мстиславич – князь Галицько-Волинський»
обговорили у відділі історії феодалізму, зо-
крема старші наукові співробітники К.І. Сте-
цюк, В.А. Дядиченко та науковий керівник
дисертації – К.Г. Гуслистий. Безпосеред-
ньо тоді було зазначено, що аспірант до-
сить широко використав джерела та спец-
іальну літературу і в цілому реферат справ-
ляє добре враження. При цьому І.О. Гуржій
«дав критику невірного висвітлення діяль-
ності князя Романа Мстиславича в польській
історичній літературі, всебічно охарактери-
зував» його, «як об’єднувача Галицько-Во-
линських земель, як державного діяча, виз-
начного дипломата і талановитого полко-
водця». Водночас у процесі обговорення
були виявлені й певні недоліки в праці, а
саме: недостатня критика джерел, нечіткість
застосованої термінології тощо.

Разом з тим рекомендували аспіранту
продовжити роботу над цією проблемати-
кою і підготувати до друку відповідну спец-
іальну розвідку [2]. І це при тому, що тема
кандидатської дисертації була затвердже-
на зовсім інакше: «Повстання Турбаївців
(1789–1793)» [3, 4].

Про аспірантський реферат нині можна
було б і не згадувати. Про них досить швид-
ко нерідко забувають і самі автори, як про
щось науково недосконале, здебільшого,
компілятивне. Проте, слід було знати Івана
Олександровича!.. Він ретельно доопрацю-

Життя та наукова спадщина
Івана Олександровича Гуржія

О. І. Гуржій

ПРО НЕРЕАЛІЗОВАНІ ПЛАНИ ВЧЕНОГО (ДЕЯКІ ВЕРСІЇ ТА МІРКУВАННЯ)
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вав цю студію і, вже ставши кандидатом
історичних наук (1948), подав її до друку.
Обсяг праці становив понад 1 авт. арк. (або
близько 30 стор. рукопису). З яких причин
вона не побачила світ того часу – можна
лише гадати. Найвірогідніше, позначився
той фактор, що в кінці 40 – на початку
50-х рр. минулого століття на офіційному
рівні, за дуже складних суспільно-політич-
них умов, ідея київського вченого «про-
славляння» західноукраїнських князів не
знайшла підтримки в історичній науці.

Втім, є певні підстави вважати, що за-
хоплення І.О. Гуржієм цією тематикою за
більш благотворних обставин могло пере-
рости у щось більше, ніж спроба видруку
однієї статті [4, 90–92]. Цілком реально
припустити, що після захисту кандидатсь-
кої дисертації він мав бажання «занурити-
ся» у вивчення не ХІХ ст., а, скажімо, ХІІ–
ХІІІ ст.

Іншим напрямом дослідження, в якому
працював учений, приблизно від середини
60-х рр. і власне до своєї смерті в 1971 р.,
були історичні аспекти етносоціальних і
демографічних процесів. Про це, наприк-
лад, свідчить складена ним особисто і за
допомогою котрогось із лаборантів інсти-
туту бібліографія відповідних праць, що і
нині зберігається в ОАРГ. Свого часу вона
була розкладена по окремих конвертах і
мала такі основні рубрикації: матеріали
ревізій і переписів жителів Росії та Украї-
ни; військово-статистичні описи; міграційні
процеси; українські губернії та їх статис-
тичні описи. В окремому конверті зберіга-
лися картки з назвами архівів і шифрами
фондів, описів і справ. Вони доводять, що
документи і матеріали з означеної темати-
ки опрацьовувались у архівах Москви, Ле-
нінграда, Києва (центральний історичний і
обласний), Чернігова, Одеси, Запоріжжя та
Житомира. При цьому на картах робилися
предметні нотатки на кшталт: «про наро-
донаселення», «переселення», «кількість
мешканців» тощо.

В контексті теми І.О. Гуржій значну увагу
приділяв, зрозуміло, питанням теорії та
методології. Ледь не першочергову роль у
цьому аспекті відігравали положення кла-

сиків марксизму-ленінізму, а саме з таких
праць, як «Капітал» К. Маркса та «Еконо-
мічний зміст народництва», «Розвиток ка-
піталізму в Росії», «До питання про зав-
дання земської статистики» В.І. Леніна. На
картах зазначені конкретні сторінки цих
праць, на яких міститься інформація, або
оцінка щодо народонаселення чи міграцій.

Із спеціальних студій до бібліографії
дослідника потрапили напрацювання понад
двохсот авторів. Серед найперших з них –
О.М. Анциферов, К.І. Арсеньєв, О.С. Бу-
дилович, О. Бушин, Д.І. Валентей, І.Ф. Гер-
ман та ін.

Наскільки нам відомо, в той період на
державному рівні із залученням профільних
академічних установ, розроблялася комп-
лексна програма створення колективних
праць з нарисів історії різних етнічних груп
України, зокрема, про бойків, гуцулів,
лемків тощо. Тоді з того мало що вийшло
путнього. Втім, очевидно, внаслідок певних
заходів, Іван Олександрович все-таки спро-
мігся підготувати в машинописному варі-
анті студію під назвою «Лемки» [5, 8]. В
його особовому архіві вона пролежала
понад сорок років, аж поки в 2011 р. не
була оприлюднена завдяки старанням ко-
лег-істориків Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницько-
го, на сторінках місцевого часопису
«Гуржіївські історичні читання» [5, 9–18].

Третім, до кінця не реалізованим уче-
ним, напрямом його діяльності слід вважа-
ти деякі аспекти історіографії та джере-
лознавства. Зокрема він був палким при-
хильником вивчення та перевидання кра-
щих праць прогресивних українських «до-
жовтневих» істориків, економістів, етног-
рафів і статистиків. У цьому контексті Іван
Олександрович зміг реалізуватися у виг-
ляді лише кількох невеликих студій, наприк-
лад, передмовах до праць П.Г. Маркова
«А.Я. Ефименко – историк Украины»
(К., 1966) та «М.О. Максимович – видат-
ний історик ХІХ ст.» (К., 1973). Також, ви-
ступивши відповідальним редактором, по-
сприяв виходу у світ монографії В.Г. Сар-
бея «Історичні погляди О.М. Лазаревсько-
го» (К., 1961), яка зазнала чимало неспра-
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ведливої критики з боку заангажованих
істориків. На титульній сторінці цієї книги
маємо красномовний дарчий надпис авто-
ра: «Дорогому Івану Олександровичу з
високою вдячністю за велику допомогу в
створенні цієї праці. Вересень 1961 р.
[Підпис]».

Разом з В.С. Петренком, І.О. Гуржій
написав і опублікував книгу нарисів «Ви-
датні радянські історики» (К., 1969. – 247
с.), присвячену академікам і член-кореспон-
дентам АН СССР і академій наук союзних
республік, а також заслуженим діячам на-
уки Української РСР. Їй судилося стати
першою і останньою такого роду працею в
радянській історіографії. Водночас, ретель-
но вивчаючи творчий доробок і життя ви-
датного вченого-філолога, історика, схо-
дознавця і письменника, академіка АН
УРСР (з 1919 р.) А.Ю. Кримського, Івану
Олександровичу так і не вдалося видруку-
вати про нього ґрунтовну узагальнюючу
статтю. Вона побачила світ лише 2006 р.
[6, 231–238].

Коли ж говорити про археографічний
доробок вченого, то слід зазначити про те,
що він був відповідальним редактором біб-
ліографічного покажчика «Радянські видан-
ня документальних матеріалів з історії Ук-
раїни. 1917–1968» (К., 1970) і членом ред-
колегії (у складі всього 3-х осіб), призна-
ченої керувати публікацією найцінніших
історичних документів у серії «Джерела з
історії України». Фактично першим і ос-
таннім у цьому проекті вийшов «Літопис
Самовидця» – відома пам’ятка історії й
суспільної думки ХVІІ ст., підготовлена кан-
дидатом філологічних наук Я.І. Дзирою
(К., 1971). Того ж року Іван Олександро-
вич помер, а через рік – інший член ре-
дакційної колегії – В.А. Дядиченко і робо-

та з публікації джерел на тривалий час при-
зупинилася.

Таким чином, наведені факти перекон-
ливо свідчать про більш широкий діапазон
творчих пошуків і професійних планів уче-
ного, ніж це вважалося раніше. Окремі
напрацювання І.О. Гуржія знайшли своє
практичне втілення й читача вже через ба-
гато років після того, як його не стало.
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СТАН ВИВЧЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК
БУГО-ДНІПРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ

В ПУБЛІКАЦІЯХ 1764–1864 рр.

250 років тому статтею Г. Міллера започатковано публікації
про археологічні пам’ятки Центральної України. У статті вис-
вітлюється основний зміст праць Й. Гільденштедта, І. Фундук-
лея, М. Грабовського, І. Мурзакевича, Л. Похилевича та ін., які
побачили світ в перше сторіччя, після розкопок Литого кургану,
і присвячені старожитностям території, яка сьогодні входить
до Кіровоградської обл.
Ключові слова: стаття, публікація, археологічні пам’ятки, кургани

Географічне розташування, кліматичні умови, при-
родні ресурси сприяли давньому обживанню людиною
території Кіровоградщини. Наслідкам археологічних
досліджень Дніпро-Бузького межиріччя впродовж
1950–2000-х рр. публікації кіровоградців М. Беркови-
ча, Н. Бокій, М. Тупчієнка [1]. Водночас відсутні праці,
де було б здійснено аналіз історіографічної бази архе-
ологічного вивчення регіону. Між тим, невдовзі випов-
нюється 250 років з часу першої публікації про най-
давніші розкопки скіфського кургану (Литий, Черво-
ний, Мельгуновський), ювілею якого 2013 р. було при-
свячено міжнародну конференцію. У цій статті роби-
мо спробу огляду публікацій про археологічні пам’ят-
ки території, яка сьогодні входить до Кіровоградської
обл., за перше їх сторіччя.

Першими у вітчизняній археології та скіфології ста-
ли розкопки 1763 р. Литого кургану неподалік Чорного
лісу (тепер – Знам’янський р-н, Кіровоградської обл.).
Найдавніший опис їх результатів зробив Г. Міллер, за
дорученням Катерини ІІ, у статті «Изъяснение о неко-
торых древностях, найденных в могилах», в академіч-
ному виданні «Ежемесячные сочинения и известия о
учёных делах» (грудень 1764 р.). Історик, археолог,
краєзнавець, викладач Єлисаветградського земського
реального училища В. Ястребов 1894 р. писав, що різні
автори передавали неодноразово її текст у скорочених
варіантах, але не зовсім точно. Саме ж академічне ви-
дання наприкінці ХІХ ст. було не всім доступне, тому
він оприлюднив зміст публікації ХVІІІ ст. В урочищі
Кучерові байраки між верхів’ями Інгулу та Інгульця
генерал-поручик Мельгунов наказав розкопати «по
виду самый знатнейший курган... до основания». Ро-
боти розпочалися у вересні 1763 р. Виявлено було ка-
м’яну бабу та скарб дорогоцінних речей, «відвезених
потім Мельгуновим до Петербурга». В описі старожит-
ностей Г. Міллер посилався на малюнки, але на початку
статті зауважив, що не зміг їх додати. Знахідки надійшли
до Кунсткамери. Наводиться інвентарний перелік вияв-
леного і доставленого до столиці з 17 пунктів, у т. ч.
золотих та срібних виробів. Зауважимо, що В. Ястре-
бов не назвав прізвища автора статті в академічному
часописі [2, 131–134].
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Опис Г. Міллера містить дещо детальніші відо-
мості, ніж звіт організатора розкопок О. Мельгунова.
А. Спицин у статті «Археологічні матеріали й дрібні
замітки» («Записки Імператорського Російського Ар-
хеологічного Товариства», 1901 р.) назвав їх необґрун-
тованими. Водночас старший охоронець відділу ста-
рожитностей Ермітажу Є. Придик вважав, що автор
праці міг дізнатися деталі від котрогось із учасників
розкопок: «Мы не имеем права заподозрить эти до-
полнения без побудительной к тому причины... В по-
казаниях Миллера нет ровно ничего невероятного или
возбуждающего наше подозрение». При цьому науко-
вець не описував «різні дрібниці із золота» [3, 2–4].
Конференц-секретар АН Г. Міллер працював зі скар-
бом після його очищення та деякої «реконструкції»,
«реставрації», очевидно, здійснених О. Мельгуновим
уже в Петербурзі. У деяких випадках це привело до
невірної інтерпретації обома функціонального призна-
чення старожитностей, що першим помітив Є. При-
дик. Автор опису зазначав, що ініціатором розкопок
був вільний від забобонів місцевого населення, «лю-
бителем наук, котрому відомо, яка користь від розгля-
ду може бути» [4, 136–137]. Гадаємо, що саме завдяки
отим «забобонам», а насправді поважливому, шаноб-
ливому відношенню до стародавніх могил (на яких, у
зв’язку з цим, заборонялися будівництво, оранка) у ран-
ньослов’янські, києворуські, козацькі часи вони й збе-
реглися на час приходу до Центральної України військо-
вої, а потім цивільної адміністрацій Російської імперії,
за яких і почалися санкціоновані й, очевидно, вже за їх
прикладом, самовільні розкопки курганів у пошуках
коштовностей. «Чорні археологи» забобонними вже не
були, зокрема, напевне, й за наслідками мельгуновсь-
ких розкопок. Сучасна російська дослідниця І. Тункі-
на пише, що Міллер, окрім рапорту Мельгунова, оче-
видно, спирався на відомості, отримані від особи, яка
була присутньою на розкопках і доставила скарб до
Петербурга (від самого ініціатора розкопок або комен-
данта фортеці св. Єлисавети А. Ірмана). Науковець
доручив одному з академічних художників замалюва-
ти в натуральну величину ряд найцікавіших речей скар-
бу. На початку ХХ ст. ці малюнки, котрі, як і сам скарб,
знаходилися в Ермітажі, загубилися [4, 141].

1774 р. учений-природознавець, академік Санкт-
Петербурзької Академії наук Й.-А. Гільденштедт під
час поїздки на чолі експедиції здійснив опис Єлиса-
ветградської провінції, Новоросійської губ. 6 червня
він занотував до щоденника, що в районі р. В. Виски,
неподалік шанця Виски, знаходився «так званий старий
майдан, або селітряні пагорби. Між цими пагорбами
лежав камінь, форми стиснутого циліндру, футів 7 дов-
жини і 1,5 фута ширини, висічений з місцевої породи
червонуватого польового шпату; це мала бути статуя
людини, що можна було бачити за лінією носа, рота,
шиї та складених на грудях рук, проведених поверх-
нево і грубо. Це – єдина статуя, помічена мною до цих
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пір на західному боці Дніпра, вона набагато простіша
тих, котрі бачив я на східному його боці» [5, 35]. 14
червня в південній частині провінції, дорогою від Зе-
леної до шанця Жовтого науковець зафіксував
«місцевість, де раніше виготовлялася селітра, про що
свідчать вали й пагорби, які залишилися до цих пір»
[5, 40]. Щоденник академіка вийшов 1791 р. у столиці
імперії німецькою мовою. Мешкаючи у спадковому
селі під Єлисаветградом у 1839–1845 рр. член Одесь-
кого товариства історії та старожитностей (ОТІС) Г.
Соколов, з-поміж інших наукових занять, займався
перекладом цієї публікації [6, 524]. 1848 р. у «Запис-
ках» ОТІС він повідомив, що переклав ту частину, де
йдеться саме про Єлисаветградську провінцію, пла-
нуючи її видати [7, 389]. З 16 лютого до 29 березня
1889 р. російськомовний переклад про центрально-
український відрізок подорожі Й. Гільденштедта опуб-
ліковано в газеті «Єлисаветградський вісник», за підпи-
сом в останній подачі «В. Я.», що використовував як
псевдонім викладач Єлисаветградського земського
реального училища, історик, археолог В. Ястребов. У
примітках до згаданого запису віл 6 червня 1774 р.
вказано, що майдан у районі шанця Виски, за даними
А. Браунера, повідомленими Московському археоло-
гічному товариству, є найбільшим із городищ Єлиса-
ветградського повіту. Водночас перекладач висловив
сумнів щодо виробництва тут селітри у стародавні
часи. У примітці до запису від 14 червня вказано, що
населення називає цю місцевість Розкопана могила,
так її зазначено й на карті вид. Генштабу [5, 35,40].
Записи академіка під час подорожі Єлисаветградщи-
ною видані українською мовою 2005 р. У передмові
упорядника – канд. екон. наук, працівника апарату
Верховної Ради А. Пивовара підтверджуються відо-
мості про виробництво селітри у верхів’ях Висі, яке
зокрема на початку ХVІІІ ст. належало в цих місцях
миргородському полковнику Д. Апостолу. На карті
Дебоскета 1745 р. тут вказана Миргородська могила.
Схоже призначення могла мати й могила Кашталяна,
позначена на цій же карті в районі річок Жовтої і Ка-
м’янки [8, 9].

1848 р. «по Высочайшему соизволению» вийшла
праця Київського цивільного губернатора, поміщика
Олександрівщини (тепер – район Кіровоградської
обл.), сина колишнього Єлисаветградського міського
голови – І. Фундуклея – «Огляд могил, валів та горо-
дищ Київської губернії». Крім зазначених пам’яток у
межах кожного повіту, тут вказані й окремі стародавні
речі. Автор зазначив, що, крім «осіб, котрим доручено
було збирання місцевих відомостей, я багато зобов’я-
заний у виконанні моєї праці сприянню Чигиринсько-
го поміщика М. Грабовського» [9, 2]. Вказувалося та-
кож, що більшість могил Чигиринського повіту скон-
центрована в околицях р. Тясмин і серед нахилених
до нього ярів. Половина поховань була не облікована,
оскільки, через тривале розорювання плугом, стала
малопомітною. У короткій характеристиці назв могил
виділялася Візирка, біля Соснівки, що пов’язано з ту-
рецьким візиром. Певне місце відведено розкопкам
кургану в помісті автора – с. Старій Осоті, із зобра-
женням виявленого мідного болванчика з кільцем до
нього, переданих музею старожитностей при універ-
ситеті св. Володимира в Києві. У катакомбі, крім ске-
лета, також знаходилися іржаве залізо, 29 стріл, золоті
й срібні речі. Ці розкопки, здійснені спеціальним чи-
новником, присланим для цієї мети, були «значно пра-
вильніші», ніж інші [9, 3–4] (загалом розкопані моги-
ли на той час становили менше відсотка від загально-
го їх числа). Про ці знахідки 15 березня 1846 р. згада-

ли «Київські губернські відомості». На землі Олексан-
дрівки була розрита т. зв. чубата («курган з двома вер-
хами, поставлений поверх іншого кургану») могила,
де виявилися два поховання на різній глибині. Дзерка-
ло китайської роботи ХІV ст. із свинцю в с. Калантає-
вому (тепер – Світловодського р-ну) та скарб залізних
знарядь праці (сучасний Новоархангельський р-н) були
найпізнішими археологічними пам’ятками на терені
краю [10, 33]. Автор писав про значне число могил в
тодішньому Чигиринському повіті, зокрема на землях
Турії, Олександрівки, Кримок. У розташованих на ве-
ликих пісках Бірок, після проливних дощів, знаходи-
ли римські монети. За переказами, колись тут існува-
ло багатолюдне місто. З нього виходили чотири тисячі
козаків. У лісах зафіксовані «городки» за Бірками
(круглий окоп над крутим яром), Бовтишкою (чотири-
кутний насип), Кримками (природне напівкругле підви-
щення над крутим яром). В околицях останнього ви-
явлені залізні знаряддя, схожі на стріли, розбитий по-
суд, вугілля, кістки, шліфований корал та римську мо-
нету імператора Аврелія, котра «свідчить, що тут зна-
ходилось поселення за 1600 років». Біля села прохо-
дили два паралельні вали, які «з’єднували собою два
ліси». У праці кілька разів робляться посилання на
висновки ученого Чацького [9; 8, 56,63,72–74,120].

Є твердження, що автором цього огляду насправді
є згаданий олександрівський поміщик, представник
української школи в польській літературі М. Грабовсь-
кий, що саме він написав текст, виданої І. Фундуклеєм,
книги [11]. Їх обох чотири рази, в кожному випадку
спільно, згадує В. Антонович у контексті опису Змієвих
(Троянових) валів [12, 359]. 1850 р. М. Грабовський
видав книгу «Україна давня і сучасна». В обох публі-
каціях практично співпадає частина тексту й структу-
ри роботи, зокрема: «Повіт Чигиринський а) Число й
розташування могил... в) Назва могил... с) Що знахо-
дили в могилах... е) Городища, городки, замковища та
ін.» [13; 49–50,54]. Водночас М. Грабовський називає
ім’я, анонімного в І. Фундуклея, чиновника, дослідни-
ка, згаданого ним староосотянського поховання, –
П. Куліша, як і розкопані ним «майданні» могили [13,
50]. 22 серпня 1844 р. український письменник описав у
листі до М. Юзефовича виявлене в Осоті поховання [14,
197]. Мають місце в цій частині деякі відмінності і в
примітках. Зазначимо, обидві книги пов’язані з видав-
ництвом (видавцем) Ф. Гліксберга, а автори мали сусідні
землеволодіння на Олександрівщині. 1850 р. М. Гра-
бовський перебрався до Києва, 1862 р. – до Варшави,
де тоді служив І. Фундуклей, який допоміг йому у при-
значенні на посаду директора училища у Польщі.

1853 р. А. Терещенко в «Нарисах Новоросійсько-
го краю» [15] писав, що татари, генуезці, турки, поля-
ки та запорожці насипали кургани біля урочищ, за яки-
ми вони і називалися, та для позначення кордонів.
Шукачі скарбів марно розкопували насипи, тим більше
копали в ті часи «як попало, не заглиблюючись до ос-
нов». Результативними стали зокрема розкопки 1763 р.
кургану в урочищі Кучеряві Байраки начальником
Новосербії Мельгуновим. У «Нарисі...» йдеться про
них, з посиланням на вищезгадану публікацію 1764 р.
у санкт-петербурзьких «Ежемесячных сочинениях и
известиях об ученых делах». В інших місцях знаходи-
ли різні речі, які належали «племенам, що змінювали
одне одного». Так, на рівному місці біля Бобринця
виявлені металеві серповидні ножі, молоти та кам’я-
ний посуд. Того ж 1853 р. у статті І. Мурзакевича в
«Записках» ОТІС йшлося про виявлення у Козорізо-
вому Бобринецького повіту у високому, «випадково
розораному» кургані, 12 бронзових ножів, двох брон-
зових сокир, кам’яної ємності [16, 567].
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Описово наведені дані про старожитності у «Ска-
заннях про населені місця Київської губернії» (1864 р.),
зібрані Л. Похилевичем. Від Катеринополя на Звени-
городщині, поруч Нерубайки, Підвисочанського лісу,
Купенковатої, Табанівки на Уманщині, до р. Кодими на
Подільщині проходив стародавній Змієвий вал. Йдеться
про випадкову знахідку в с. Осоті Чигиринського повіту
поховання слов’янського князя, за ремонту греблі селя-
нами поміщика І. Фундуклея. Неподалік, у с. Кримках
залишились сліди землянок. За переказами, тут колись
жили кримські татари. Біля Оситняжки, з одного боку,
знаходився курган («Городок»), оточений валом з ви-
ходом, з іншого – «городок» (замковище, фортеця),
оточений двома високими валами з трьома завалени-
ми виходами та підземними ходами, які завалились.
Місцевість Златополя, заснованого на початку ХІХ ст.,
мала насправді більш ранню історію (навколишні ста-
родавні могили, давно винищені ліси, родючість полів,
перекази про татарські набіги). Скіфським періодом
датувалися поховання на полях Турії. У розкопаній
могилі виготовляли селітру й порох у часи Коліївщи-
ни. Могили також знаходилися поблизу Підвисокого,
Ставидла, Шпакової, Красноселиці, Баландиної, Рей-
ментарівки [17; 288,539,548–549,553–556]. Згадані
Л. Похилевичем поселення тодішньої південної Киї-
вської губ. сьогодні переважно входять до Олександр-
івського, Новомиргородського, Новоархангельського,
Голованівського р-нів Кіровоградщини.

За перші 100 років, від початку археологічного вив-
чення території, котра сьогодні входить до Кіровоградсь-
кої обл., вийшли ряд публікацій, які засвідчили інтерес
науковців, краєзнавців до місцевих старожитностей
Буго-Дніпровського межиріччя. Серед авторів – пред-
ставники Чигиринщини, регіональних адміністратив-
них центрів, столиці імперії: Міллер, Гільденштедт,
Грабовський, Терещенко, Мурзакевич, Похилевич на-
вели дані про організовані розкопки, стихійне вияв-
лення речей, описали місце, назви, походження, стан
курганів, городищ, валів, народні перекази про них.
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Shevchenko S.I. State of studying the Bug-Dnieper watershed
archaeological sites in publications at the 1764th–1864th y. 250
years ago by the G. Miller article has been founded the publications
about archaeological sights in the Central Ukraine. The basic main-
tenance of the J. Hildenshtedta I. Fundukliya, M. Grabowski, J. Mur-
zakevycha, L. Pohilevich and other’s works is illuminated in the article.
These works came into the world in the first century after excavations
of the Poured burial mound, and devoted to the antiquities of the
territory that is today included to the Kirovograd area.
Key words: article, publication, archaeological sites, burial mounds

О. В. Отземко

МЕМУАРНІ ДЖЕРЕЛА В РОСІЙСЬКІЙ
ІСТОРІОГРАФІЇ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

У статті простежено еволюцію поглядів російських істориків
ХІХ – початку ХХ ст. на склад, сутність та місце мемуарів у кла-
сифікації джерел. Показано значущість наукового доробку зазначе-
ного періоду для дослідження мемуарних джерел у майбутньому.
Ключові слова: мемуари, спогади, історичні джерела, історіографія

Помітною сучасною тенденцією є підвищений
інтерес громадськості й наукових кіл до джерел осо-
бового походження, в тому числі мемуарів. Це пов’я-
зано із формуванням нової парадигми історії України,
введенням до наукового обігу значної кількості мему-
арних джерел, недоступних раніше, появою нових на-
прямів досліджень, скажімо історії повсякденності, для
вивчення якої провідними є спогади та щоденники.
Підґрунтям сучасного українського джерелознавства
є доробок істориків двох попередніх століть. Це сто-
сується і джерел особового походження. Саме тому
вивчення історіографічних проблем мемуаристики,
зокрема російської, є актуальним.

Російські історики К. Бестужев-Рюмін, В. Іконні-
ков [1; 2], радянські науковці Л. Пушкарьов, О. Прон-
штейн, Е. Чумаченко, А.Тартаковський [3–8], сучасні
українські дослідниці І.Войцехівська, У. Єловських,
Н. Любовець [9–11] торкалися проблем історіографії
мемуарних джерел у своїх працях. Проте, російська
історіографія мемуаристики не була об’єктом спеціаль-
ного дослідження. Метою цієї розвідки є аналіз вив-
чення мемуарних джерел у російській історичній науці
ХІХ – початку ХХ ст.

Вивчення мемуарної літератури, формування уяв-
лення щодо неї як про певну категорію історичних
джерел відбувалося, з одного боку, паралельно з ево-
люцією мемуарної творчості, з іншого – разом із роз-
витком практичного й теоретичного джерелознавства.
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З XVIII ст. у Росії починала формуватися мемуарна
традиція [7, 12–13; 12, 319–321]. У творах російських
істориків цього періоду   В. Татіщева, М. Щербатова,
І. Болтіна   вже наявна характеристика джерел з історії
країни, проте, категорія мемуарних джерел відсутня.
Це зрозуміло, оскільки наукові інтереси істориків
XVIII ст. були спрямовані на давню та середньовічну
історію, для вивчення якої основними джерелами були
літописи й акти [4, 66–186].

Початок вивчення мемуарів, усвідомлення їхньо-
го значення як джерела припадає на першу половину
ХІХ ст., коли з’являються перші публікації російських
мемуарів і починається вивчення XVIII ст. як нового
періоду в історії країни. Водночас в історичній літера-
турі піднімалися питання поділу джерел за тією чи
іншою ознакою [3, 135; 8, 100–101]. У ХІХ – на початку
ХХ ст. виділилося два напрями вивчення мемуарних
джерел: відгуки на окремі мемуари та огляди публікацій
мемуарів; опрацювання теоретичних проблем джерелоз-
навства, зокрема класифікації історичних джерел, виз-
начення в їхньому складі місця мемуарних творів.

Перший напрям презентований, здебільшого, перед-
мовами та післямовами до публікацій спогадів, незнач-
ною кількістю статей з окремих мемуарних пам’яток,
що мали характер біографічних довідок із відомостями
археографічного характеру. Їхні автори – вчені та видавці
історичних журналів – цікавилися передусім особисті-
стю мемуариста, його світоглядом, літературними сма-
ками [7, 6]. На цьому етапі авторами відгуків на мему-
арні видання були відомі російські історики К. Бесту-
жев-Рюмін, М.Семевський, М.Чечулін та ін. [8, 116].

Перші спроби огляду мемуарної літератури нале-
жать також літературознавцям і бібліографам середи-
ни ХІХ ст. [1, 52]. З-поміж них, помітною є розвідка
історика російської літератури П. Пекарського. Нама-
гаючись простежити розвиток руської літературної
мови у XVIII ст., через «характер жизни и образова-
ния», він звернувся до російської мемуаристики [13,
53–54]. Для нас важливим є те, що автор розумів зна-
чущість мемуарів, які, «при оброботке их, в связи с
предыдущими и последующими фактами, могут со
временем пригодиться историку» [13, 54]. Головною
їхньою ознакою П. Пекарський називав прагнення ав-
торів залишити пам’ять про події, які були з якихось
причин важливі для них, а не через претензію бути
відомою особою. Цей висновок є актуальним і для су-
часних джерелознавців [8, 83]. Він наголосив і на не-
обхідності ретельного вивчення особистості автора,
його біографії, характеру, способу мислення [13, 55].

З іншого боку, твір П. Пекарського, який стверд-
жує, що автор мемуарів «передает нам голую истину,
а слова его принимают какой-то особенный, правди-
вый характер» [13, 59], віддзеркалює некритичне, іде-
алізоване ставлення російської громадськості першої
половини ХІХ ст. до мемуарної літератури як джерела
з історії попереднього століття. А.Тартаковський на-
зиває цей період «доісторіографічною» стадією істо-
ричних інтересів до XVIII ст., що виявилися передусім
у суспільно-політичній і літературній журнальній пе-
ріодиці ненаукового характеру. Мемуарні твори розг-
лядалися як різновид «словесності», тому підлягали
не стільки історико-критичному, скільки літературно-
му осмисленню. Це пояснюється і станом історичних
знань першої половині ХІХ ст.: тривав процес збиран-
ня історичних джерел, формування джерельної бази
історичної науки, методи історичної критики лише
починали розроблятися, не вистачало систематизова-
них знань про групи джерел, що відображали новий
період руської історії [4, 65; 8, 100–105].

Разом із тим, у 1830–50-х рр. працями М. Каче-
новського, М.Погодіна, М. Качалова, М. Надєждіна та
ін. на науковому рівні окреслені теоретичні проблеми
джерелознавства, зокрема питання класифікації істо-
ричних джерел. Так, М. Надєждін одним із перших
виділив у складі історичних джерел «приватні свідоц-
тва». Хоча їх точного визначення він не дав, зазначив-
ши, що це розповіді про події тих, хто сам брав у них
участь або спостерігав за ними [4, 291–293]. Водно-
час він наголосив на великому значенні приватних
свідоцтв, поряд із публічними, офіційними. Особли-
вого значення вони набувають для вивчення «смысла
и духа» епохи [14, 146].

Дослідник відзначив також безпосередній зв’язок
оповідача з тим, що відбувається, а це, на думку М. На-
дєждіна, є підставою для довіри авторові. Важливе зна-
чення мають «личные отношения сидетельствующих»,
які можуть бути пристрасними, упередженими або «са-
мый нерпедубежденный, самый безпристарстный сви-
детель вовлекается в невольное заблуждение или недо-
статочностью сведений или минутным увлечением».
Тому треба брати до уваги все, що стосується особис-
тості автора – «степень образования, общественное по-
ложение, сгиб ума, точку зрения, личное отношение к
описываемым событиям, одним словом, все обстоятель-
ства, которые могли влиять на свидетельствующего,
по которым можно заключить, знал ли он истину и,
если знал, мог ли и хотел ли высказать всю ее искрен-
но» [14, 146]. Отже, попри нечітке визначення кате-
горії приватних свідоцтв, М. Надєждін досить конк-
ретно окреслив завдання їхньої історичної критики.

М. Устрялов у складі писемних джерел виділяв, за
ступенем важливості для науки, «сказания современни-
ков», «акты государственные», «произведения наук и
изящной словесности» [15, 4]. На перше місце він ста-
вив «сказания современников, суть известия тех людей,
кои частию сами видели описываемые события, частию
узнавали их от других лиц самовидцев, и передавали
потомству сведения о виденном и слышанном в лето-
писях, дневниках, записках, письмах и проч.» [15, 5].
Поєднання в одній групі джерел щоденників, записок і
літописів відображає характерну для першої половини
ХІХ ст. тенденцію уподібнення мемуарів літописним
творам. У XVIII ст. серед росіян стало широко розпов-
сюдженим повсякденне читання пам’яток давньорусь-
кої писемності. Навички та прийоми літописання по-
мітно вплинули на становлення мемуаристики, що
сприймалася як продовження літописної традиції.
Літописні та житійні засоби оповідання в російській
мемуаристиці виявлялися аж до 1830-х рр., що впли-
нуло на її інтерпретацію в історичній думці [8, 53–55].

Отже, в науковій історичній літературі першої по-
ловини ХІХ ст. визнавалася значущість мемуарних
творів для вивчення історії, проте, було відсутнє їхнє
чітке визначення як термінологічне, так і змістовне. Ав-
тори послуговувалися нечіткими термінами – «частные
свидетельства», «сказания современников», що поясню-
валося «живучістю» назв, які закріпилися за мемуарни-
ми творами на початковому етапі їхнього існування
(«історія», «описання», «повість», «життя»), а також
недостатнім опрацюванням цього питання, як і про-
блеми класифікації джерел загалом [3, 138; 16, 168].

Історіографія середини ХІХ ст. залишила поза ува-
гою питання класифікації історичних джерел. Історики
спеціально цим не займалися, лише дехто побіжно вис-
ловлював свої міркування [3, 144]. Це позначилося й на
науковому інтересі до мемуарних джерел, хоча обсяг
їхніх публікацій збільшувався. На новому рівні ці пи-
тання почали розглядатися з останньої третини ХІХ ст.:
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з’явилися праці І. Дройзена, Ш. Ланглуа, Ш. Сеньобо-
са, Е. Бернгейма з проблем методології історії, а в Росії
на межі ХІХ–ХХ ст. як наукова дисципліна формува-
лося джерелознавство.

К. Бестужев-Рюмін у розлогому вступі до «Русской
истории» докладно охарактеризував окремі категорії
джерел [3, 145; 5, 84–90]. На відміну від авторів пер-
шої половини ХІХ ст., він чітко відрізняв записки
(memoirs) і листи від літописів. Водночас характерис-
тика К. Бестужевим-Рюміним їхніх особливостей як
джерела мала спільні моменти з характеристиками по-
передників: «Записки преимущественно излагают собы-
тия, в которых автор принимал участие или которые из-
вестны ему от очевидцев; различие их от отдельных ска-
заний прежнего времени составляет то, что в них лицо
автора выступает на первый план со своими сочувстви-
ями и нерасположениями, со своими целями и вида-
ми». Цінність їх зростає через те, що вони містять «мно-
гое, не нашедшее себе места ни в официальных актах,
ни в официальных записках о происшествиях» [1, 51].

Відзначаючи незамінність записок, історик водно-
час звертав увагу на їхні недоліки: упередженість щодо
тієї чи іншої особи, належність до тієї чи іншої партії,
брехливість, іноді навіть без явної та зрозумілої мети.
З огляду на це, К. Бестужев-Рюмін наголошував на
ретельному вивченні особи автора, визначенні ступе-
ня довіри до нього [1, 51–52]. Його заслугою є також
ґрунтовна характеристика комплексу мемуарних дже-
рел з історії Росії. Як і М. Устрялов, він починав аналіз
із твору А. Курбського, доводячи огляд до середини
ХІХ ст. [1, 52–76; 3, 145; 15, 14].

Відзначилися в історіографії мемуаристики й учні
К. Бестужева-Рюміна. Так, М. Чечулін у 1890-х рр.
викладав спецкурс «Русские мемуары XVIII в.», зап-
ропонувавши власне бачення місця та значення мему-
арів як історичного джерела, зазначивши, що метою
дослідження останніх є не тільки знання минулих
подій, а й розуміння історичного процесу, поступу та
ходи історії [9, 76]. С. Платонов включив мемуари до
джерел історико-літературного характеру, разом із по-
вістями, «житіями» та оповідями іноземців, чітко відді-
ливши їх від літописів [3, 148]. На відміну від К. Бес-
тужева-Рюміна, твори А. Кубського та І. Пересвєтова він
відніс до публіцистичних, А. Паліцина, В. Тимофєєва –
до історичних повістей. Мемуарні джерела С. Платонов
характеризував для історії XVIII–ХІХ ст. як «беско-
нечный ряд мемуаров русских деятелей, принимавших
участие в правительственной деятельности и обще-
ственной жизни» [17, 52].

В. Ключевський, поряд із загальною класифіка-
цією історичних джерел на залишки життя та діяль-
ності людей (пам’ятки) й спостереження сучасників
(традиція) [5, 117; 18, 406], виділив ще й групи дже-
рел XVIII–ХІХ ст. – із соціально-економічної історії,
законодавчі, мемуарні, записки іноземців, публіцис-
тичні, художня література [6, 181–183]. Відзначаючи
певну наступність мемуарної літератури щодо літопис-
ної традиції, він поставився до неї досить критично:
«В XVII в. летописи замирают, сменяются мемуара-
ми, записками современников, которые идут сплош-
ной массой по всему XVIII в. Это обыкновенно запис-
ки людей, вращавшихся в тесном кругу интересов,
уменьшавшемся еще тем, что горизонт мысли и на-
блюдательность этих авторов мемуаров уже того кру-
га жизни, в котором они общались. Отсутствие наблю-
дательности, житейского глазомера – характерная чер-
та всех авторов русских записок XVIII в.» [18, 23].

Класифікацію джерел київського історика В. Ікон-
нікова дослідники вважають нечіткою й еклектичною

[3, 147; 5, 207]. Втім, у всіх варіантах автор виділяє
«памятники, служащие выражением частной деятель-
ности» або «частные произведения», у складі яких
виокремює літописи, мемуари, листи, біографії, жит-
ійну, художню літературу [2, 38–39]. До мемуарної літе-
ратури (memories) В. Іконніков відносить пам’ятні за-
писки, спогади, щоденники, нотатки, автобіографії.
І.Войцехівська звертає увагу на зацікавлення історика
причинами появи мемуаристики: першочергове зна-
чення тут мав культурологічний елемент, зокрема роз-
виток місцевих хронік у тих країнах, де міське та сус-
пільне життя досягло раннього процвітання. Він та-
кож відзначав вагому роль мемуарів для історичного
дослідження: вони не тільки знайомлять дослідника з
побутом, інтересами, суспільним статусом окремої
людини, а й дають цінний матеріал, який не можна
віднайти в жодних творах, що базуються тільки на
свідченнях і документах [9, 76].

З іншого боку, – писав В. Іконніков, – у мемуарах
нерідко зустрічається свідоме викривлення фактів або
ненавмисне порушення зв’язку, послаблення пам’яті,
зміни в судженнях з плином часу та зміною обставин
[5, 209]. Тому, під час аналзу мемуарної літератури,
потрібно «всестороннее знакомство с личностью ав-
тора, т. е. степенью его образования, средою, в кото-
рой он действовал, политическими и религиозными
его убеждениями и т. п. Необходимо также знать те
обстоятельства, при которых сложился тот или другой
рассказ или известие: на основании слухов, предания,
личного наблюдения или письменного источника» [2,
60]. Ці прийоми джерельного аналізу мемуарної літе-
ратури походять від загальних методів історичної кри-
тики, викладених автором декількома сторінками ра-
ніше [2, 42]. Метою критичного аналізу мемуарів
В. Іконніков вважав не тільки з’ясування фактичної
правильності, а також «другой, едва ли не более важ-
ный вопрос, – определение характеров, побуждений,
отношений» [2, 61]. Заслугою В. Іконнікова є ґрунтов-
ний огляд мемуарних джерел до початку ХХ ст. [9, 76],
а також характеристика, близьких до мемуарів, «по сво-
ему характеру и содержанию», листів, щоденників,
автобіографій і біографій [2, 60–63].

Інший підхід до класифікації джерел запропону-
вав на початку ХХ ст. О. Лаппо-Данілевський [3, 152–
153; 5, 322–323]. Так, за ступенем близькості історика
до пізнання історичного факту, він поділяв джерела на
«остатки культуры» (відображають факт) та «истори-
ческие предания» (зображають факт). Історик відно-
сив мемуари до переказів, що засновуються на особи-
стому сприйнятті: «Они дают понятие о внутреннем
мире человека, его побуждениях и мотивах, симпати-
ях и антипатиях, мнениях и доктринах, о его действи-
ях и поступках, об интимной стороне жизни людей
данного круга, их характерах, нравах и привычках; о
событиях, иногда рассказываемых на основании соб-
ственных чувственных восприятий, а иногда сообща-
емых и по чужим показаниям, рассказам или слухам;
об оценках изображенных в них лиц и событий, и т.
п.». Близькими до мемуарів він вважав автобіографії
та листи [19, 604–605,609].

Отже, російська історіографія ХІХ – початку ХХ ст.
віддзеркалювала еволюцію розуміння сутності мему-
арних джерел в термінологічній, змістовній, аналі-
тичній площинах. Еволюція термінів, якими послуго-
вувалися історики для позначення мемуарних творів,
засвідчила поступове уточнення та поглиблення уяв-
лень: від розмитого «частные свидетельства», «сказа-
ния современников» – до точнішого «мемуари». Цей
процес відображав і зміну уявлень щодо мемуарних
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джерел у класифікаційних схемах: у складі «сказаний
современников», разом із літописами, в першій поло-
вині ХІХ ст. і виділення як окремої групи джерел у
класифікаціях на межі ХІХ–ХХ ст.

Окремі дослідники зверталися до з’ясування при-
чин появи мемуаристики. Майже всі зупинялися на
головній ознаці мемуарних творів – авторське начало,
суб’єктивність, виходячи з чого, намагалися окресли-
ти основні прийоми критики мемуарів, а також відзна-
чали їхню вагому роль як історичного джерела. Заслу-
гою наукової історичної думки означеного періоду ста-
ли і ґрунтовні огляди мемуарних джерел в узагальню-
ючих працях з історії Росії, які, щоправда, відрізня-
ються у визначенні хронологічних меж виникнення
мемуаристики. Хотілося б також відзначити поступо-
ве розширення в історичній літературі ХІХ – початку
ХХ ст. кола джерел особового походження, що вклю-
чалися до схеми поділу джерел як близьких до мему-
арів (листи, автобіографії). Зважаючи на ґрунтовність
висловленого, можна стверджувати, що саме в джере-
лознавчий літературі цього періоду були закладені те-
оретичні засади вивчення мемуарних джерел, які роз-
винулися в майбутньому.
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Otzemko O.V. Memoir sources in Russian historiography (the XIX
– beginning of the XX c.). The process of the Russian historians’

evolution in studying the memoir sources at the XIX – beginning of
XX c. is examined in the article. The importance of their works for the
memoirs researching in future is demonstrated.
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С. В. Тарасов

ПЕРІОД РУЇНИ У ВИСВІТЛЕНІ
СЕРГІЯ СОЛОВЙОВА

Період Руїни є важливим рубежем в історії українського народу.
Проаналізовано дослідження причин і суті цього явища російсь-
ким істориком С. Соловйовим, який називав його «малоросійсь-
кою смутою».
Ключові слова: Руїна, «малоросійська смута», українське питан-
ня, російська історіографія, С. Соловйов

Важко знайти більш тривожний час в історії Ук-
раїни, ніж так званий період Руїни. Це була епоха гро-
мадянських воєн і зовнішніх вторгнень, час, коли осо-
бисті амбіції претендентів на гетьманування часто
брали гору над загальнонаціональними інтересами. Ця
епоха багато в чому зумовила майбутню долю Украї-
ни. Чимало російських істориків у своїх роботах розг-
лядали українську історію епохи Руїни. Однак лише
троє з них дали докладний і зв’язний опис періоду на
всьому, або майже всьому його протязі – С. Соловйов,
В. Ейнгорн і Д. Іловайський. Дослідження кожного з
названих істориків становлять історіографічний інте-
рес, і в першу чергу С. Соловйова. Слід особливо під-
креслити, що його загальні концепції мали вплив на
російську історичну науку, коли вона займалася дос-
лідженням історії України. Історик намагався до студій
з історії України залучати найбільш достовірні джере-
ла. Такими, на його думку, були матеріали, що знаходи-
лися у російських державних архівах. Заслугою С. Со-
ловйова безумовно є те, що ним уперше були введені у
науковий обіг багато невідомих раніше архівних ма-
теріалів. Сам він вважав, що його книга має значення,
як первісна розробка архівних документів [1, 331].
Книга С. Соловйова ґрунтується на дослідженні ши-
рокого кола історичних джерел (в першу чергу, матер-
іалів російських державних архівів) і містить багатий
фактичний матеріал.

С. Соловйов першим розглянув ряд важливих істо-
ричних явищ, зокрема взаємовідносини Московської
держави і України. В 11, 12, 13 та 14 томах його кни-
ги, з різною мірою докладності розповідається про
події «малоросійської смути», але в 12 томі події ук-
раїнської історії займають центральне місце. На жаль,
у різних томах «Истории России» тема Руїни розкри-
та з різною мірою докладності. Значна кількість доку-
ментів процитована автором без відповідного комен-
тарію. Як зазначив сучасний німецький вчений Т. Бон,
недолік наукового підходу С. Соловйова полягав у тому,
що він вирішив надати слово передусім самим джере-
лам, всупереч їх аналізу [2, 123]. Узагальнюючий син-
тез проводився істориком скупо. Однак, при цьому, слід
зазначити, що С. Соловйов вже на початку роботи над
11-м томом (де починається розповідь про Руїну) мав
ясну концепцію «смути» в Україні, яка у загальних
рисах не змінилася і під час праці над 14-м томом (де
розповідь про Руїну завершується).

Як зазначалося вище, С. Соловйов значне місце у
своїй головній праці відводив подіям «Руїни». Втім, він,
як завжди, викладав переважно конкретний матеріал і
лише зрідка давав оцінки, що мали загальний характер.
Свої міркування про причини і суть «смути в Малоросії»
він розмістив вже після опису Андрусівського миру.
Вони носять характер пояснення, чому це перемир’я
не змогло припинити війну на землях України.
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У зв’язку з цим, С. Соловйов торкнувся питання
соціальних процесів, що відбувалися в Україні. Істо-
рик вважав, що «смута» мала характер внутрішніх
зіткнень в українському суспільстві і була наслідком
соціальної боротьби. С. Соловйов відмовився від кон-
цепції «особистих амбіцій» окремих діячів. Щоправ-
да він не заперечував і цього чинника, як у випадку з
П. Дорошенком, але головну увагу переніс на події,
що відбувалися в суспільстві. Це було цілком у дусі
історичної науки XIX ст. Підхід С. Соловйова до про-
блеми ми можемо назвати «соціологічним». У країні,
на думку вченого, відбувся переворот, земельна
власність змінила господарів, але на місце польських
прийшли нові пани. Козацька старшина прагнула «ви-
ділитися з військової маси або у вигляді шляхти
польської, під керівництвом сенатора Виговського, або
у вигляді дворянства московського, під керівництвом
боярина Брюховецького; але це прагнення старшини
зустрічало сильне протиборство в демократичному
середовищі козацтва, представником якого було Запо-
ріжжя» [3, 181]. Старшина твердила про «права і
вільності бідної батьківщини України», але на ділі ке-
рувалася лише егоїстичним прагненням до власного
благополуччя. Рядові козаки хотіли рівності і з нена-
вистю ставилися до представників старшини, які вий-
шли з лав козацтва і тепер отримали дворянське або
шляхетське звання. Історик згадував слова запорожців:
«Ми знаємо тільки гетьмана і не хочемо знати бояри-
на!» [3, 182]. Міста однаково ненавиділи і козаків, і
старшину і були б згодні на знищення гетьманського
режиму, за умови, що збережуть свої права. Вище ду-
ховенство так само говорило про «права і вільності» і,
захищаючи їх, віддало перевагу католицькій Польщі
перед православною Росією [3, 182].

«Суспільство малоросійське вийшло дуже юним
на сцену, коли історія вирішувала найважливіші для
нього питання», – вважав С. Соловйов [3, 183]. «Май-
же вся друга половина XVII століття є смутним часом
для Малоросії, подібним до Смутного часу Московсь-
кої держави на початку століття: та ж хиткість (в ори-
гіналі «шатость» – С. Т.), та ж темнота, відсутність чітко
визначених цілей і відносин, що дають твердість лю-
дині і суспільству, те ж перелітництво» [3, 183]. Однак
у Російській державі смута була не такою тривалою,
як в Україні. До того ж у Росії боротьба за владу вела-
ся між своїми претендентами. Поява іноземних пре-
тендентів призвела до припинення смути. Тоді як «не-
щасна Малоросія хиталася дуже довго, хиталася і між
поляками, і між турками» [3, 184]. Це призвело до
страшного спустошення країни (особливо Правобе-
режжя), не говорячи вже про моральний збиток, а сус-
пільний розвиток був надовго затриманий.

Що означають слова історика про юне суспіль-
ство? Вважаємо, цим виявлялося негативне ставлення
дослідника до козацтва. Як відомо, С. Соловйов ство-
рив власну періодизацію російської історії, поклавши
в її основу боротьбу державного ладу з родовим і євро-
пеїзацію російського суспільства. Хоча подекуди істо-
рик, немов забуваючи про створену ним же схему, вво-
див ще один додатковий принцип. Початковий етап
історії Росії з IX до XII ст. учений характеризував як
«героїчний» або «богатирський» період [4, 15]. Іноді
він розтягував «богатирський» час на всю допетровсь-
ку епоху, називаючи Петра I «останнім і найбільшим з
богатирів» [4, 429]. Цей період припинився, на думку
С. Соловйова, з торжеством цивілізації. До цього мо-
менту пристрасті не знаходили моральної перешкоди,
оскільки між часом дитинства і змужнілості не існу-
вало перехідного віку освіти. Тому сильна людина бу-

вала страшна, коли, не стримувана жодними мораль-
ними принципами, починала доросле життя, вирвав-
шись з «дурної малої дитячості» [4, 124]. Як висло-
вився історик, головне зло такого суспільства поляга-
ло в тому, що людина входила в нього «моральним
недоноском» [4, 124].

На Русі «богатирський період» був тривалим, –
стверджував учений. З посиленням держави, – носія
цивілізації – «богатирство» було перенесене на околиці
країни, де продовжувало своє існування під ім’ям «ко-
зацтва», яке С. Соловйов розглядав як деструктивний
елемент. У XVII, як і X, ст. знаходилися люди, які проти-
ставляли себе суспільству і йшли у степ. Подібний про-
цес відбувався і в польській державі. На землях Украї-
ни, як писав С. Соловйов, козацтву вдалося узяти гору
і зі своєї старшини утворити новий вищий стан [4, 42].

Отже, С. Соловйов вбачав у «богатирському пері-
оді» якусь подвійність. З одного боку, нерозвиненість
(«юність») суспільства, в якому були відсутні стриму-
ючі сили для сильних особистостей. З іншого – відхід
таких сильних людей «на волю», «в чисте поле», де
вони утворили козацтво. Те, що козацтво зуміло уста-
новити власну владу над Україною, було, на погляд
історика, незаперечним доказом юності українського
суспільства. Ці думки безпосередньо були пов’язані з
його світоглядом, але їх можна заперечити. Перш за
все, викликає сумнів твердження про козацтво як анар-
хічний елемент, хоча О. Єфименко і В. Липинський
відзначали, що Запоріжжя в ряді випадків відіграло в
історії Гетьманщини деструктивну роль [5, 11].

Якщо продовжувати думку С. Соловйова про не-
достатність стримуючих моральних чинників, внаслі-
док відсутності освіти, то можна зазначити, що і за
часів історика освіту в Росії мали вельми вузькі шари
суспільства. Проте, він вважав, що юність російсько-
го суспільства закінчилася в епоху Петра I. Більшість
же представників правлячого класу України XVII ст.
мала освіту, яку отримала в польських колегіумах. Та-
ким чином, не можна визнати, що вони вступали в
доросле життя безпосередньо з «малої дитячості».
Мали вони і певне політичне виховання, отримане в ті
часи, коли Україна входила до складу Речі Посполи-
тої. Таким чином, тезу С. Соловйова про «юність» ук-
раїнського суспільства можна заперечити. Слід, втім,
зазначити, що Польща була саме такою країною, де
сильна особистість не знаходила ніяких стримуючих
сил: ні моральних, ні юридичних.

У своєму університетському курсі С. Соловйов
називав ще одну причину Руїни – відсутність спадкоєм-
ної верховної влади. Оскільки посада гетьмана була
виборною, одна партія прагнула провести свого канди-
дата, а інша всіма силами противилася його обранню [6,
106]. Вчений вважав, що в Україні йшла боротьба двох
партій (військової старшини і народної). «Приєднання
до Москви було справою народної більшості, – писав
він, – і більшість ця до цих пір не мала жодної причи-
ни пожалкувати. Інші погляди були у меншини, яка
знаходилася вгорі: для цієї меншини, для військової
старшини і особливо для шляхти з’єднання з шляхетсь-
кою державою Польщею було більш привабливим» [3,
12]. Історик вбачав у І. Виговському гетьмана «по об-
ранню меншості» і писав про його непопулярність се-
ред основної маси козацтва [3, 15].

Проте, тут необхідне деяке уточнення. Тверджен-
ня, що І. Виговський став гетьманом «по обранню
меншини», не зовсім вірне. Рішення старшинської ради
(ради «меншості») було підтверджене потім рішенням
загальновійськової ради і ще однієї ради за участю
запорожців. Однак С. Соловйов і його послідовники,
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безумовно, праві в іншому: І. Виговський не користу-
вався популярністю серед народних мас [7, 331]. Стар-
шина мала йти за гетьманом, саме як за виразником її
інтересів. Стосовно ж М. Пушкаря і його оточення, то
ними, ймовірно, рухали не станові, а особисті мотиви,
але для досягнення своїх цілей вони вміло грали на
невдоволенні народних мас [8, 127].

С. Соловйов визнавав, що І. Виговський був пова-
лений самими козаками. У нього знаходимо і доклад-
ний виклад Гадяцького договору. Переважною опорою
історика на архівний матеріал пояснюється лаконічність
статей договору, в наведеній ним версії. Варіант С. Со-
ловйова не містить преамбули і передає лише суть доку-
менту, згідно списків М. Филимоновича. Дослідник не
аналізував детально договір, але вбачав у ньому ще
один доказ польсько-шляхетських ідеалів гетьмана. Він
вважав Гадяцький трактат великим дипломатичним
успіхом шляхетської партії й її ватажка: «Виговський
отримав все, чого тільки міг бажати прихильники його,
з якими він влаштував польський союз, були також
нагороджені: вроджені, тобто, колишні шляхтичі, от-
римали землі, нешляхтичі – нобілітовані» [3, 383]. До
речі, вся російська історіографія, слідом за С. Солов-
йовим, визнала Гадяцький трактат доказом шляхетсь-
ких устремлінь гетьмана і старшини.

Особистість І. Брюховецького теж не викликала у
С. Соловйова особливих симпатій. Історик був, як зви-
чайно, стриманим в оцінках, проте з відомостей, що він
наводив, вимальовувався не зовсім привабливий образ
гетьмана, якого він зображав людиною користолюбною,
безпринципною, жорстокою [3, 133]. На думку дослід-
ника, І. Брюховецький брав за зразок політику І. Виговсь-
кого, з тією різницею, що останній бажав забезпечити
себе допомогою Польщі, а І. Брюховецький – Росії [3,
141]. Крім того, дослідник звертав увагу, що І.Брюхо-
вецький зміг посваритися з усіма верствами населен-
ня, не виключаючи козаків, але, передусім, з міщана-
ми та духовенством, яке він люто ненавидів [3, 137].

Андрусівське перемир’я 1667 р. стало важливою
віхою в історії Східної Європи. С. Соловйов стверд-
жував, що ця угода мала б, на перший погляд, здавати-
ся досить ненадійною, адже Київ був переданий Мос-
ковському царству лише на два роки, але було зрозу-
міло, що Москві він надто дорогий і вона докладе ба-
гато зусиль, аби залишити його собі. Однак до другої
половини XVIII ст. війна не відновлялася. Андрусівсь-
ке перемир’я, як зазначав С. Соловйов, перейшло у
«Вічний мир», із збереженням усіх умов. Київ, яким Річ
Посполита поступилась Росії на два роки, залишився
під владою Москви. У 1667 р. закінчилася боротьба між
Росією та Польщею [3, 181]. На думку С. Соловйова,
той удар, який був нанесений Росією Польщі, був сут-
тєвим, крім того, одним з його наслідків став напад
Швеції на Польщу. Однак втручання Шведського ко-
ролівства у конфлікт, що погрожував Речі Посполитій
повним розгромом, на ділі врятувало її, оскільки при-
звів до сутички між Швецією та Московською держа-
вою. Крім того, напад шведів підняв поляків на народ-
ну війну. Вчений вважав, що Річ Посполита опинила-
ся у більш вигідному становищі, ніж Росія, тому що
Україна була охоплена смутою, а кримський хан виру-
шив проти Москви, яка «надто багато здобула спочат-
ку, і їй важко було відмовитися від усієї Малоросії...
на це вона могла наважитися лише за останньої скру-
ти, але цієї скрути, незважаючи на виснаження сил,
ще не було» [3, 180]. З іншого боку, і становище Польщі
ще не було таким катастрофічним, щоб вона могла
відняти землі у шляхти на користь «бунтівних козаків»
[3, 180]. Тому мирний договір міг стати реальністю

лише в тому випадку, коли б одна зі сторін конфлікту
зазнала нового удару. Для Речі Посполитої таким уда-
ром стало повстання Любомирського та турецька заг-
роза, яку зумовив гетьман П. Дорошенко [3, 181]. Хоч
Андрусівське перемир’я припинило боротьбу між
Річчю Посполитою та Московським царством, воно
не припинило смуту в Україні, оскільки, на думку істо-
рика, вона мала глибоке соціальне коріння [3, 181].

Після загибелі І. Брюховецького, який був убитий
своїми ж козаками, П. Дорошенко об’єднав усю Ук-
раїну. Однак невдовзі він пішов на Правобережжя, за-
лишивши замість себе наказним гетьманом Д. Много-
грішного. Лівобережжя повернулося під царський про-
текторат: «І третя смута малоросійська, і третя зрада
гетьманська не відняла східної Малоросії від Моск-
ви», – зазначив з цього приводу С. Соловйов [3, 376].
Турки та татари не підтримали козацького повстання,
а поляки були не в змозі допомогти козакам.

С. Соловйова зацікавила і та обставина, що П. До-
рошенко, після загибелі І. Брюховецького, не переста-
вав листуватися з П. Шереметєвим. Гетьман стверд-
жував, що «згоден бути під владою великого госуда-
ря», якщо на території України не буде московських
воєвод. Наказний же гетьман Д. Многогрішний звер-
нувся до московського уряду з подібною пропозицією
і висунув ті ж умови, що й П. Дорошенко, «але в Москві
знали, що вимоги Многогрішного і Дорошенка – це
вимоги козацькі або, радше, старшини козацької» [3,
366]. Тому на Глухівській раді представники Москви
відчували себе так упевнено. Вимоги Д. Многогрішно-
го були відкинуті. Це стало можливим, завдяки «роз’єд-
нанню між козаками й іншим населенням малоросійсь-
ким» [3, 375]. Стосовно «справи Д. Многогрішного»
С. Соловйов був, очевидно, переконаним у зраді геть-
мана, хоч на сторінках своєї праці він не виніс власно-
го вердикту щодо його винуватості чи невинності. Хоча
дослідник навів чимало доносів і свідчень, що звину-
вачували гетьмана [3, 413].

С. Соловйов писав про П. Дорошенка у багато-
томній «Истории России» досить детально, але це, як
правило, лише факти без оцінок. Учений викладав, як
звичайно, конкретний матеріал і вельми рідко супро-
воджував свою розповідь думками загального харак-
теру. Він вважав П. Дорошенка головним винуватцем
«смути», а також головним винуватцем того, що Пра-
вобережна Україна прийшла в запустіння і була віддана
туркам [4, 221]. Єдиним позитивним наслідком діяль-
ності гетьмана, на думку ученого, було те, що П. Доро-
шенко, сам того не бажаючи, помирив Польщу і Росію,
які, зважаючи на турецьку небезпеку, уклали Андрусі-
вське перемир’я [3, 181]. Докори П. Дорошенка на
адресу Москви, з приводу Андрусівського договору,
дослідник вважав необґрунтованими [3, 346]. С. Со-
ловйов відзначав, що втручання Туреччини призвело
до швидкого падіння популярності та авторитету геть-
мана [3, 471]. Це, у свою чергу, призвело до Переяс-
лавської Ради 1674 р., де І. Самойлович був проголо-
шений гетьманом «обох сторін Дніпра» [3, 452].

С. Соловйов, можливо, першим з російських істо-
риків звернув увагу на соціальну ворожнечу серед са-
мого козацтва, на боротьбу між старшиною і рядови-
ми козаками. Подальші дослідники, незалежно від
своїх політичних переконань і методологічних прийомів,
більш-менш успішно розвивали його думки. Представ-
ники охоронного напряму – Г. Карпов і Д. Іловайсь-
кий, ліберал В. Ключевський, марксист М. Покровсь-
кий бачили приблизно одні й ті ж процеси, що відбу-
валися в Гетьманщині. Можна сказати, що у них був
однаковий погляд на проблему «Руїни» й погляд цей
йшов від С. Соловйова.
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С. І. Дегтярьов

ЧИНОВНИЦТВО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ
ХVIIІ – СЕРЕДИНИ ХІХ ст. У ПРАЦЯХ

УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ

Аналізується стан вивчення історії бюрократії на теренах Рос-
ійської імперії у ХVIII–ХІХ ст. українськими науковцями. Зробле-
но висновок, що більш активно окреслена проблематика розроб-
лялася вченими до 1917 р. Серед дослідників радянського часу
мало місце падіння інтересу до цієї теми.
Kлючові слова: чиновництво, бюрократія, історіографія, дослі-
дження

Роль історичної науки неухильно зростає, а люд-
ство, спираючись на досвід минулого, намагається
визначити найбільш оптимальні шляхи розв’язання
насущних проблем сьогодення й майбутнього. Спектр
актуальної історичної наукової проблематики при цьо-
му є надзвичайно широким. Зокрема дослідження ста-
ну державного апарату Російської імперії останньої
чверті ХVІІІ – першої половини ХІХ ст., його особли-
востей на українських землях, у тому числі категорії
осіб, які фактично обслуговували потреби держави,
починаючи з вищої бюрократії і закінчуючи нижчими
чиновниками різних відомств, має істотне наукове зна-
чення. Втім, не всі аспекти цієї проблеми привертали
увагу вітчизняних науковців.

Одні з перших згадок про чиновництво, зокрема
українське, можна зустріти вже у працях О.Шафонсь-
кого та Д.Бантиша-Каменського. Так, перший у топог-
рафічному описі Чернігівського намісництва побіжно
торкнувся питання переведення наприкінці ХVIII ст.
козацьких чинів на табельну систему чиновиробницт-
ва [1, 126–127]. Інший був добре обізнаний у багатьох
аспектах державної служби, оскільки сам служив у
канцелярії малоросійського військового губернатора і
навіть був у 1825–1828 рр. Тобольським губернатором,
ставши об’єктом безпідставних звинувачень у служ-
бовій недбалості [2, 8–9]. Недосконалості судівницт-
ва, порушенням чиновників судового відомства Д. Бан-
тиш-Каменський присвятив памфлет «Шемякин суд в
ХІХ столетии». Досліджуючи історію України, він тор-
кнувся низки питань козацько-старшинської служби
періоду правління Катерини ІІ, зокрема спроби
зрівняння малоросійських чинів з великоросійськими
табельними [3, 135–136].

Особливу увагу привертає грунтовна праця М. Ва-
радінова, присвячена історії Міністерства внутрішніх
справ. Вона являє собою результат залучення величез-
ної кількості джерел першої половини ХІХ ст., які по-
кладено в основу роботи, і містить відомості не лише
про центральний апарат відомства внутрішніх справ,
але й про діяльність місцевих поліцейських установ
[4]. Втім, ця робота є скоріше збіркою фактологічного
матеріалу з окресленої проблеми і містить вкрай мало
авторських висновків.

Натомість А. Ханенко вивчав державні установи в
Україні, приділяючи увагу й судочинству. В дослід-
женні історії межових установ він хронологічно охо-
пив період з ХVІ – до середини ХІХ ст. Описуючи су-
дові органи, що діяли на українських землях у ХVІІІ–
ХІХ ст., згадав також повітові суди, торкаючись їхньо-
го складу та частково компетенції [5].

Значний внесок у вивчення різноманітних проблем
української історії зробив засновник т. зв. «лівобереж-
ної школи» – О. Лазаревський. Приділяючи багато ува-
ги козацько-старшинській спільноті Гетьманщини, він
вивчав і процеси влиття цього стану і його розчинен-
ня у суспільній структурі Російської імперії, взаємодії
і взаємовпливів козацької системи управління та
імперської. Дослідник у наукових розвідках показував
і в який спосіб козацтво намагалося пристосуватися
до нових службових реалій [6; 7; 8].

Вивчаючи минувшину України, відома вчена О. Єфи-
менко торкнулася питання державного управління на
інкорпорованих до Російської імперії ліво- та правобе-
режних українських землях. Вона вказувала на те, що
патріархальні малоросійські установи, змішане військове
й цивільне управління сприймалися Катериною ІІ як
певний вияв варварства. Згадувала вона і факт надання
російських, табельних чинів українським чиновникам
ще до появи «Учреждения о губерниях». Зокрема, коли
у 1764 р. була утворена Малоросійська колегія з чотир-
ма російськими та чотирма українськими чиновниками,
останнім для зрівняння з російськими колегами надава-
лися табельні чини. Істотного значення дослідниця на-
давала судовій реформі 1760-х рр., що була проведена в
Україні. На її думку, ця реформа була невигідною для
російського уряду, оскільки підсилювала значення
старшини у цьому регіоні. Однак Катерина ІІ пішла
на цей крок, з метою відділення військового правлін-
ня від цивільного, що було необхідно для майбутньої
уніфікації системи державного управління за російсь-
ким зразком. Успіх наступних реформ, що відбулися у
1780-х рр., й успішне включення української еліти до
російського соціуму дослідниця приписує П. Румян-
цеву. Саме завдяки його зусиллям, – переконує вона, –
ще недавно опозиційно налаштований до російського
уряду, «вищий клас малоросійського суспільства» став
активно співпрацювати з владою [9, 323–324,326–327].

Негативнішу оцінку діяльність «деспотического»
П. Румянцева отримала у дослідженнях М. Василен-
ка. Спираючись на відомості депутатських наказів Уло-
женої комісії, він відмічав потяги українського сусп-
ільства до незалежності Малоросії від Росії в галузі ад-
міністрації, суду, законодавства [10, 245]. О. Єфимен-
ко була однією з небагатьох, хто вказував на активні
вияви незадоволення козацької старшини Слобідської
України розповсюдженням на цих землях системи уп-
равління російського зразку. Вона зазначала, що місце-
ва козацька старшина не лише «не кидалася» на про-
поновані їй російські чини, як це робила пізніше, на-
вчена досвідом, лівобережна старшина, «але й вика-
зувала байдужість, якщо не зневагу». Ізюмський пол-
ковник Краснокутський навіть закликав слобідську
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старшину клопотати перед урядом не проводити тут
реформи, залишивши старі порядки [9, 369].

Говорячи про регіональні особливості правобе-
режних українських територій («Русько-Польської
України») у складі Російської імперії, О. Єфименко
виділила, що після того, як вони після другого поділу
Речі Посполитої відійшли до Росії, і суд, і школи про-
довжували тут користуватися польською мовою як
офіційною в краї, а чиновники повітових установ оби-
ралися місцевим шляхетством [9, 379–380].

Д. Дорошенко у відомій праці з історії України зміг,
на нашу думку, вдало сформулювати ситуацію, в якій
опинилася козацька старшина другої половини ХVIII ст.
і яка стала причиною швидкого влиття української еліти
до соціальної й управлінської систем Російської імперії.
За його словами, українська шляхта побачила, «що рос-
ійське дворянство, не маючи назовні тих політичних
прав, які давала українській шляхті автономія Гетьман-
щини, фактично вже випереджує цю шляхту на дорозі
здобуття соціяльно-економічних привілеїв» [11, 199].

У радянські часи українські вчені майже не дослід-
жували питання, пов’язані з історією державного апа-
рату й чиновництва, зокрема на території України. Ви-
няток склали поодинокі роботи науковців 1920–30-х рр.,
частина яких згодом була змушена виїхати на емігра-
цію, оскільки їхні дослідження піддавалися жорсткій
критиці як вияви буржуазного націоналізму тощо. Зок-
рема активним дослідником державно-правових інсти-
туцій Гетьманщини ХVII–XVIII ст. був Л. Окиншевич,
але його роботи мали більше описовий характер [12].
І.Смоленський у своїй роботі перелічив адміністра-
торів з чинами перших семи класів, які служили в ук-
раїнських губерніях у 1798 та 1800 рр. [13].

Пізніше, у 1966 р. А. Дубровіна здійснила спробу
вивчити управлінську систему, суспільний лад і пра-
во, що мали місце на українських теренах у першій
половині ХІХ ст. Хоча, наводячи відомості про дер-
жавні органи влади й управління, що діяли у вказано-
му регіоні, вчена не зупинилася на питаннях чинов-
ницької служби у цих установах. Фактично це була чи
не перша спроба узагальненого дослідження з вказа-
них питань, географічні межі якого окреслювалися
українськими землями [14].

Особливого значення надавалося дослідженню т. зв.
правоохоронних органів на теренах Російської імперії.
Постійне акцентування на репресивному характері пол-
іцейського апарату, несправедливості судочинства та їхня
критика створювали додатковий героїчний шарм бор-
цям проти режиму та легітимізували їх дії. Відтак, учені
розглядали загальні питання організації та структури
правової системи, зокрема особливостей функціону-
вання правоохоронних і судових органів тощо [15–17].
Наприкінці 1980-х рр. вийшла історіографічна праця
В. Бурлачука, присвячена аналізу радянської літерату-
ри 1980–1988 рр. стосовно бюрократії [18, 6].

Узагальнюючи історіографічний доробок украї-
нських дослідників ХІХ–ХХ ст., слід зазначити, що
більш активно проблематика історії чиновництва на
українських землях періоду Російської імперії розроб-
лялася у т. зв. дожовтневий період. Наприкінці ХVIII
– початку ХХ ст. працював ряд науковців, які активно
досліджували минуле України. Значну увагу вони при-
діляли передусім козацьким часам і культурно-
релігійній складовій історії. Деякі аспекти історії ук-
раїнської державності стали вивчатися лише на-
прикінці вказаного періоду, коли активізувався рух
щодо національного відродження України. При цьому
науковці стали частіше торкатися й питання остаточ-
ного влиття українських територій до складу імперії у

другій половині ХVIII ст., звертаючи увагу на процес
залучення до управлінських органів місцевих еліт. З
кінця ХVIII – до початку ХХ ст. можна навіть просте-
жити певну еволюцію поглядів на цю проблематику.
Так, з кінця ХVIII ст. у поглядах українських дослід-
ників (незважаючи на ностальгію за «славним козаць-
ким минулим») переважало лояльне ставлення до ро-
сійської влади та політики (О. Шафонський, Д. Бан-
тиш-Каменський). З другої половини ХІХ ст. здійсню-
валися спроби зрозуміти, що стало причиною успіш-
ного поглинання Російською імперією українських
територій, соціуму, управлінської системи (О. Лаза-
ревський). На початку ХХ ст. серед українських істо-
риків переважало критичне ставлення до російської
асиміляторської політики. Втім, у межах окресленого
періоду ніхто з науковців так і не почав виділяти в дер-
жавному управлінні чи середовищі бюрократії, що дія-
ли на українських теренах, будь-яких регіональних або
національних особливостей.

Якщо говорити про доробок вітчизняних науковців
радянського часу, то чітко прослідковується падіння
інтересу до окресленої тематики. Протягом цього пе-
ріоду українські дослідники не звернули належної ува-
ги на історію бюрократичного апарату Російської
імперії, зокрема й на ту його частину, що сформувала-
ся і функціонувала на українських теренах. Пояснити
це можна негативним ставленням радянської ідеології
до бюрократії імперського періоду, сформованим ще
класиками марксизму-ленінізму.
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З. М. Куниця

ІСТОРІОГРАФІЯ ДЕКАБРИСТСЬКОГО
РУХУ В УКРАЇНІ

У статті, на основі вивченої літератури, проаналізовано істо-
ріографію проблеми декабристського руху початку XIX ст.
Ключові слова: історіографія, декабристський рух, Україна

Перші десятиліття XIX ст., зокрема рух декабристів,
викликають жвавий інтерес дотепер. Адже складні про-
цеси у світі, наростаюча загроза світового тероризму та
розчарування у сучасному стані речей змушують шука-
ти ідеали в минулому, коли люди, що належали до верхів
тогочасної еліти жертвували своїм життям, щоб утвер-
дити у суспільстві ідеали волі, братерства, рівності. Не-
усвідомлені пошуки тогочасною молоддю сенсу життя
наповнилися певним змістом під час російсько-фран-
цузької війни. Особисті переживання, пов’язані з військо-
вими діями на рідній землі та духовний досвід, здобу-
тий в умовах військового лихоліття, сприяли швидко-
му здобуттю соціальної зрілості «синів 1812 року».
Невдовзі декабристи зробили перший крок до жаданої
свободи, але зазнали поразки від царизму. Мета цієї статті
зумовлена тим, що опозиційний рух першої чверті
XIX ст. потребує подальшого осмислення.

Історіографія опозиційного руху означеного пері-
оду в Російській імперії бере свій початок відразу після
його розгрому. Урядове тлумачення подій від початку
домінувало на історіографічному тлі, адже владі не-
обхідно було створити таке розуміння здійсненого, яке
повністю маскувало реальну небезпеку переможено-
го повстання. Втім, повідомлення про виступи, а зго-
дом страта п’ятьох їх учасників, шокували багатьох
тогочасних інтелектуалів, зокрема й О. Герцена [1]. Він
став дослідником історії декабризму і послідовником
революціонерів. Детально характеризував передумо-
ви руху, прослідкував закономірність та неминучість
протесту проти самодержавства та кріпосного права,
чітко показав різницю між палацевим переворотом і
тим, що відбулося на Сенатській площі, дав яскраве
формулювання історичного значення діяльності пер-
ших російських революціонерів. До речі, саме О. Гер-
цен вперше застосував термін «декабристи».

Першими істориками руху були самі декабристи,
вважаючи необхідним відобразити події для нащадків:
«Про нас в історії сторінки напишуть» – говорив О. Бе-
стужев [2], але він помилився – про них написали томи.
Після того набула поширення ліберальна концепція
опозиційного руху. Певним чином вона висвітлена в
праці А. Пипіна «Исторические очерки. Общественое

движение в Росии при Александре І» [3]. Він намагав-
ся довести, що декабристи – лише продовжувачі тих
самих починань, які характерні для перших років ца-
рювання Олександра І. Помітним є тлумачення істо-
ріографії кінця XIX ст. у ранзі замовчування, що де-
кабризм – опозиційний рух. Складається враження, що
російське дворянство або було задоволене своїм ста-
новищем, або їхні погляди придушувалися царатом.

Новий поштовх до досліджень вказаної проблеми
припав на перші десятиліття XX ст. У 1920-х рр. ака-
демік С. Єфремов [4] сформулював оригінальні теорії
українського масонства та декабризму, суть яких зво-
дилася до визнання впливу українських традицій та
культури на формування світогляду багатьох членів
таємних товариств, що діяли в Україні. Він також одним
із перших поставив питання про місце опозиційного руху
в історії України, намагаючись пов’язати його з наступ-
ними рухами, зокрема масонством. Так, значну роль
відводив Малоросійському товариству В. Лукашевича,
яке мало зносини з російськими та польськими полі-
тичними організаціями, а, крім цього, сприяв об’єднан-
ню київських опозиційних кіл з однодумцями на Ліво-
бережжі та полтавською ложею «Любов до істини».

Упродовж 1930-х рр. вітчизняні історики намага-
лися об’єктивно висвітлювати історію цього руху, але
поступове підпорядкування радянської історичної на-
уки партійній доктрині більшовиків, відповідно, ок-
реслювало її предмет та проблематику. Однак не див-
лячись на це, вказана проблема стала центральною в
працях багатьох вчених. Найвідомішим же радянсь-
ким дослідником декабристського руху є М. Нечкіна
[5–6], праці якої є ґрунтовними напрацюваннями з
історії громадянської опозиції російському царизму.
В них викладені відомості про опозиційних рух, ши-
роко висвітлено питання організаційного зміцнення
таємних товариств, формування світогляду їхніх
членів, підготовка і проведенням збройних виступів,
хід слідства й суд над декабристами. Зокрема вчена
дійшла висновку про залежність громадянської свідо-
мості офіцерської молоді від «російських обставин»,
що виявилося у впливі соціального гніту, подій в
Європі та закордонних походах російської армії. Од-
нак значно менше уваги вона приділяла опозиційному
руху в Україні, вважаючи його другорядним.

Натомість монографія М. Дружиніна [7] присвя-
чена питанням еволюції поглядів представників опо-
зиції в 1816–1825 рр. Він вважає, що масони та декаб-
ристи пройшли складний шлях ідеологічного розвит-
ку: від розпливчастих революційних поглядів – до ви-
роблення конституційних проектів, які відбивали рес-
публіканський світогляд. Загалом, дослідник дотри-
мується правильної думки, що в таємних товариствах
не було повного порозуміння в поглядах на базові про-
грамні завдання. Питання про органи революційної
влади було одним з найважливіших у політичній діяль-
ності членів опозиційних організацій. З виходом у світ
праць Г. Семенової [8], розробка питання значно про-
сунулася вперед. Дослідниця простежила еволюцію
поглядів дворянських революціонерів на роль та зна-
чення тимчасового уряду після перемоги збройного
повстання. Безперечно, слід з нею погодитися, що най-
важливішими завданнями, які б постали перед ними у
разі перемоги, були: скасування кріпацтва, зрівнюван-
ня прав усіх станів, запровадження громадських сво-
бод та ін. Однак втілити в життя всі ці заходи в корот-
кий проміжок часу неможливо. Конкретизації дослід-
ження важливих аспектів дворянської ідеології станов-
лення й розвитку світогляду дворянських революціо-
нерів сприяла характеристика створених ними про-
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грамних документів, їхнього ставлення до буржуазних
інститутів країн Західної Європи. Це дало змогу спро-
стувати висновки деяких учених, які вважали, що істо-
рія декабризму закінчилася на Сенатській площі.

У свою чергу, М. Лисенко досить змістовно про-
аналізував політичні програми, воєнні плани зброй-
ного виступу, розроблені членами Південного товари-
ства і Товариства об’єднаних слов’ян [9]. У монографії
«Повстання Чернігівського полку» [10] автором про-
аналізовано підготовку до виступу, привід, розгортання
подій та розгром повстання. Із досліджень, присвяче-
них цій проблемі, необхідно насамперед відзначити кни-
гу Т. Бакуніна [11], який ретельно охарактеризував при-
чини поширення нових західноєвропейських інтелекту-
альних та політичних течій, що створило сприятливе
підґрунтя для виникнення в першій чверті XIX ст. таєм-
них опозиційних товариств – масонських лож. У праці
висвітлено загальні проблеми діяльності опозиційних
організацій, їхнє ставлення до самодержавства. Про-
гресивні погляди декабристів відбилися в їхніх про-
грамних документах. Над одним з таких аспектів –
аграрним – працював зокрема М. Савичев [12], дослі-
дивши низку питань, які розкривають процес форму-
вання світогляду «перших благовісників свободи».

Теорії українського декабризму завершеного виг-
ляду надав Г. Сергієнко [13–14]. Він акцентував увагу
на тому, що Україна стала одним із головних осередків
декабристського руху, адже тут у XIX ст. ще жили во-
лелюбні козацькі традиції. Особливу увагу дослідник
приділив виявленню впливу декабристів на розвиток
революційного руху в Україні. Зібрані факти засвід-
чили вплив повстання на селян, інтелігенцію, студен-
тство. Отже, за радянської доби опозиційний рух і по-
встання декабристів, були своєрідним стартовим пун-
ктом історії від якого починався відлік революційної
боротьби. Така оцінка виглядала дещо спрощеною,
адже не враховувала національного та соціального
складу декабристського середовища, індивідуальних
і групових інтересів його представників.

На початку 1990-х рр. інтерес до проблеми опози-
ційного руху в Україні початку XIX ст. суттєво впав,
що було зумовлено як об’єктивними (поява нових дос-
лідницьких проблем), так і суб’єктивними (небажан-
ня вивчати революційні рухи) чинниками. Останнім
часом вчені почали частіше звертатися до боротьби
опозиціонерів. Одні вбачають у ній початок революц-
ійного визвольного руху – закінчення ери палацевих
переворотів, інші – першу масонську змову, але всі
погоджуються, що опозиційний рух з кульмінаційним
моментом повстання декабристів був рубіжним для
Російської імперії.

Серед відомих учених України, протягом усього
життя досліджує актуальні проблеми декабристсько-
го руху Г. Казьмирчук [15–16]. Разом з Р. Вавреню-
ком, він створив зокрема першу наукову бібліографію
декабриста Є. Оболенського. Ряд статей був написа-
ний спільно з А. Сілкіним, брав також участь у підго-
товці довідника «Декабристи на Україні». На початку
1990-х рр., коли деякі дослідники поквапилися відмо-
витися від власних праць, Григорій Дмитрович зали-
шився одним з небагатьох в Україні, хто продовжував
декабристознавчу тематику, але вже на нових теоре-
тичних засадах. Відхід провідних учених (М. Нечкі-
ної, М. Лисенка) та небажання молоді поповнювати
ряди науковців, створили передумови виникнення про-
галин у вітчизняному декабристознавстві. Заповнити
їх були покликані узагальнюючі праці Г. Казьмирчука,
в яких комплексно розглядається процес нагромаджен-
ня знань про декабризм у радянську добу. В одному з

перших таких досліджень, яке хронологічно охоплює
період 1917–1993 рр., на основі аналізу документів,
наукової та публіцистичної літератури про «благо-
вісників свободи», розкривається сучасний стан декаб-
ристознавства. Автор з жалем констатує, що, маючи
вагому історіографічну базу, яка дає змогу створюва-
ти наукові праці на високому теоретико-методологіч-
ному рівні, сучасні дослідники не користуються нею.
Натомість усе частіше з’являються праці про декаб-
ристів публіцистичного характеру, що робить їх більш
читабельними, проте менш науковими.

Вивчення життєвого шляху провідних декабристоз-
навців України – це ще один важливий напрям наукових
студій Г. Казьмирчука. Разом з А. Сілкіним, ним було
проаналізовано декабристознавчий доробок М. Довнар-
Запольського. Загалом Г. Казьмирчук – фундатор по-
тужної декабристознавчої школи. Сам історик визна-
чає її як науково-духовне об’єднання спеціалістів
різних поколінь, які досліджують актуальні проблеми
декабристознавства, на основі документів, а також
методів та принципів історіографії.

Питанню поширення масонства в Україні присвя-
чено монографію О. Крижанівської [17], яка прослідку-
вала національний склад найвідоміших масонських
організацій – «З’єднаних слов’ян», «Понт Евксинтсь-
кий», «Трьох царств природи», «Любов до істини», «Ма-
лоросійського товариства». Проблему повстання Черні-
гівського полку дослідила О. Кіянська [18]. Нею введені
до наукового обігу документальні матеріали, які в ра-
дянську добу ігнорувалися. На їх основі, вона довела,
що це повстання не було підготовлене та мало не зро-
зумілі для більшості цілі. Відмітила, що у повстанні ви-
явилися основні риси психології «російських якобінців»
та протиріччя, притаманні руху декабристів загалом.

Отже, опозиційний рух першої чверті XIX ст. –
історичне явище, яке потребує подальшого осмислен-
ня й кожне нове покоління буде вбачати в ньому ті риси,
які йому імпонуватимуть. Головне не ідеалізувати, а
критично осмислювати минуле, заради майбутнього.
Для нас, очевидців аналогічних подій початку XXI ст.,
має бути зрозумілим, що будь-яка революція є насил-
лям над особистістю і тільки шляхом демократичних
перетворень, в яких бере участь не обмежена група
ідеалістів, а все суспільство, можливі поступальний
розвиток та якісні зміни.
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In the article, on the basis of the studied literature, the historiography
of the decembrist motion problem at the beginning of the XIX century
is analysed.
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А. О. Щебликіна

ПРОБЛЕМИ ЖІНОЧОГО ВИХОВАННЯ ТА
ОСВІТИ НА СТОРІНКАХ «ЖУРНАЛА ДЛЯ

ВОСПИТАНИЯ» (1857–1860 рр.)

У статті аналізуються особливості висвітлення проблеми жіно-
чого виховання та освіти на сторінках одного із перших педаго-
гічних журналів Російської імперії – «Журнала для воспитания»
(1857–1860 рр.).
Ключові слова: періодична преса, педагогічні журнали, жіноча
освіта, жіночі училища

Для Російської імперії питання становища жінки
у суспільстві, особливостей її виховання та права на
освіту постали після Кримської війни (1853–1856 рр.).
Так, у 1850-х рр. на сторінках літературного журналу
«Современник» розгорнулася дискусія щодо вихован-
ня жінки, її розумових здібностей [1], піднято питан-
ня можливості отримання однакової з чоловіками ос-
віти [2]. Нового імпульсу дискусії надала стаття відо-
мого вченого М. Пирогова – «Вопросы жизни» [3],
вміщена в «Морському збірнику» за 1856 р. Він вис-
тупив за реформування системи народної освіти зага-
лом, наполягаючи на загальнолюдському (морально-
етичному) характері виховання. При цьому він підкрес-
лив роль жінки у суспільстві: на його думку, остання є
важливою ланкою виховного процесу, тому її інтелек-
туальні здібності мають розвиватися нарівні з чолові-
ками. Нарис М. Пирогова привернув увагу сучасників,
поставивши проблему виховання на перший план [4].
Тоді ж до дискусії з проблем жіночої освіти долучили-
ся жінки. Зокрема в «Современнике» з’явилася стаття
невідомої авторки – «Жалоба женщины», з критикою
жіночої освіти в закритих навчальних закладах [5]. З
появою наприкінці 1850-х рр. педагогічних журналів,
дискусія вийшла на більш широкий рівень.

Одним із перших педагогічних видань, присвяче-
них проблемам жіночого виховання, став «Журнал для
воспитания», що почав виходити в Санкт-Петербурзі
наприкінці січня 1857 р., під керівництвом О. Чуміко-
ва. Часопис одразу привернув увагу критиків. Так, уже
1857 р. у «Современнике» зустрічаємо відгук М. Доб-
ролюбова [6], який характеризує «Журнал для воспи-
тания» як «підприємство серйозне та сумлінне» [6,
346]. Пізніше, говорячи про «Журнал для воспитания»
в цілому, критик відмічав, що «поки це найкращий з
педагогічних журналів» [7, 161].

Інтерес до вивчення педагогічної журналістики
з’явився наприкінці XIX – на початку XX ст. [8]. У
цей час «Журнал для воспитания» розглядався як пер-
ший спеціалізований педагогічний журнал, визнача-
лася його мета, були проаналізовані окремі статті та
рубрики журналу [9]. Для 1920–40-х рр. характерний
спад інтересу дослідників до історії дореволюційних

педагогічних журналів [10]. Нове осмислення означе-
ного видання розпочалося в 1950–60-ті рр. Радянська
історіографія розглядала постать О. Чумікова та
діяльність його журналу через зв’язок з революціоне-
рами-демократами – О. Герценом [11] і В. Бєлінським
[12]. Здебільшого, увага приділялась біографії О. Чу-
мікова, його громадсько-політичнім поглядам, історії
заснування журналу, також надавалась загальна харак-
теристика видання та його окремим рубрикам [13]. На
сучасному етапі зустрічаються статті, присвячені історії,
структурі та проблематиці журналу [14], але особливості
висвітлення журналом проблем жіночого виховання та
освіти поки не стали об’єктом спеціального науково-
го дослідження. Саме тому вельми своєчасним є аналіз
«Журналу для воспитания» як джерела з історії засну-
вання жіночих училищ у Російській імперії.

Спрямованість і зміст «Журнала для воспитания»
були зумовлені світоглядом його засновника та голов-
ного редактора О. Чумікова (1819–1902). У 1856 р.
останній вирішив приступити до видання «Журнала
для воспитания», але через організаційні проблеми з
цензурним комітетом, його перший номер вийшов
лише наприкінці січня 1857 р. Журнал видавався в
Петербурзі з 1857 до 1860 рр.

Мета «Журналу для воспитания» була сформульо-
вана О. Чуміковим так: «Повідомляти батькам і вихо-
вателям все, що може полегшити їхню працю і сприя-
ти досягненню великої мети – зробити зі своїх дітей і
вихованців добрих та досвідчених людей й корисних
громадян. Знайомлячись з успіхами виховання і на-
вчання, викликати досвідчених викладачів, відданих
своїй справі, до обміну думок і спостережень, і стати,
таким чином, посильним органом педагогічної діяль-
ності в нашій вітчизні» [15].

Журнал виходив щомісяця, обсягом 8 аркушів,
річна підписка коштувала 6 руб. 50 коп. в Петербурзі
та Москві, а для мешканців інших міст з доставкою –
8 руб. (для порівняння: річна підписка «Русского пе-
дагогического вестника» у 1857 р. коштувала так само;
річна підписка журналу «Учитель» 1862 р. у Петер-
бурзі – 3 руб. 50 коп., з доставкою – 4 руб.). У перший
рік видання журнал мав 711 казенних передплатників
(переважно навчальні заклади) та 389 приватних осіб,
кількість яких з кожним роком зменшувалася [16, 398].
Таким чином, тираж журналу був досить невеликим:
він становив 1000–1200 примірників [16, 399], тоді як
педагогічний журнал «Учитель», заснований 1861 р.
колишніми співробітниками «Журнала для воспита-
ния» І. Паульсоном і М. Весселєм мав у середньому
3655 передплатників.

Водночас, незважаючи на незначні матеріальні
здобутки редакції журналу, остання намагалася підтри-
мувати високий рівень публікацій, завдяки співпраці
таких видатних діячів, як М. Добролюбов, В. Водово-
зов, К. Ушинський, І. Паульсон, М. Помяловський,
П. Рєдкін, М. Вессель [11, 711] та ін. Серед них
найбільш активними авторами були М. Добролюбов,
П. Рєдкін, І. Паульсон і О. Чуміков. «Журнал для вос-
питания» розглядав питання виховання й освіти як чо-
ловічої, так і жіночої, знайомив читачів з новими ме-
тодами викладання, аналізом і критикою нової педа-
гогічної літератури, новітніми тенденціями в педа-
гогіці, приділяв увагу здоров’ю та психології дитини
тощо. Ключові позиції в журналі займали статті, при-
свячені проблемам жіночої освіти та виховання, що
можна пояснити реформістськими поглядами О. Чум-
ікова на жіночу освіту в Росії.

Спочатку журнал складався з п’яти основних руб-
рик. З них найбільш інформативними щодо проблем
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жіночої освіти та виховання були – «Виховання» (статті
на тему фізичного, розумового, естетичного та етич-
ного виховання), «Навчання» (поради щодо навчання,
критичний огляд різних педагогічних систем, методів
викладання, педагогічної літератури) та «Педагогічний
вісник» (урядові розпорядження щодо навчальних зак-
ладів, нагород і кадрових змін). З 1859 р. статті жур-
налу поділялися на 2 розділи (рубрики залишалися, але
деякі були узагальнені): практичні статті, призначені
для батьків і домашнього виховання, та статті теоре-
тичні й спеціальні, призначені для педагогів.

«Журнал для воспитания» відкрито виступав із
підтримкою ідей реформування жіночої освіти. Статті,
присвячені проблемам жіночого виховання та освіти
з’явилися вже в першому номері журналу, де, зокре-
ма, надрукована стаття невідомої авторки – «Письма к
русским женщинам» [17], якою визначалося головне
призначення жінки – «зразкова дружина та матір» [17,
44]. Водночас авторка торкнулася проблеми вихован-
ня жінки, звернувши увагу на те, що виховання дівчи-
ни зосереджене лише на якнайшвидшому одруженні
(«єдина наука, єдина робота – ловити наречених» [17,
50]), і не надає жінці елементарного знання для веден-
ня господарства у родині. Продовження статті було
надруковано в наступному номері [18], де авторка вже
не тільки визначала призначення жінки, а й критику-
вала світське життя як фактор, що заважає сімейному
життю. Крім того, причини негараздів у ньому вона
вбачала саме в недоліках жіночої освіти, її невідпові-
дності чоловічій, а також висловила ідею надання
жінкам вищої освіти.

У подальшому, на сторінках журналу все частіше
з’являлися статті, авторами яких були жінки. Саме в
них на перший план висувалися проблеми жіночої ос-
віти. Так, у статті «Чему мы женщины учились?»,
жінка, яка підписалася криптонімом «Надія Д.», кри-
тикувала систему жіночої освіти (приватні пансіони,
інститути шляхетних дівчат), методику викладання
навчальних предметів, наводячи негативні результати
цієї освіти на власному прикладі. Вона наголошувала
на тому, що всі знання, отриманні нею за роки навчан-
ня, не пристосовані до реального сімейного та побу-
тового життя або є досить поверховими [19].

Протилежний погляд на проблему жіночої освіти
з’явився у вигляді відповіді на вищезазначену статтю
– «Мы сами, женщины, виноваты» К. Бурнашевої [20].
Жіночу неосвіченість остання вбачала не в методах
викладання і викладачах, а в тому, що дівчина, після
закінчення навчального закладу, не продовжує навчан-
ня, не займається саморозвитком, а відразу ж нама-
гається вийти заміж. Авторка дійшла висновку, що
жінки самі винні в обмеженості власної освіти. Прик-
метно, що до статті додані примітки редакції видання,
за якими можна простежити її ставлення до цієї про-
блеми. Редакція висловила думку, що не можна запе-
речувати вплив методів викладання й особи виклада-
ча, як це робить К. Бурнашева. Крім того, зазначало-
ся, що результати жіночої освіти були б зовсім інши-
ми, якби батьки налаштовували дівчат на освіту як
умову, необхідну для сімейного щастя.

Більш детально погляди головного редактору жур-
налу на систему жіночої освіти в Російській імперії
містить стаття О. Чумікова «Мысли об устройстве
женских училищ в губернских городах» [21]. У ній він
відкрито виступив проти закритих навчальних закладів
для жінок, вбачаючи в них такі негативні риси, як роз-
рив сімейних зв’язків, відсутність індивідуального
підходу, наявність жорсткої дисципліни, публічних
іспитів, розумової апатії як наслідку методики заучу-

вання на пам’ять та ін. Наголошуючи на недоліках зак-
ритих навчальних закладів для жінок, О. Чуміков мав
намір показати необхідність відкриття шкіл нового
типу – жіночих училищ. Так, на думку редактора,
жіночі училища – це казенні навчальні заклади,
відкриті для дівчат усіх станів, засновані на громадські
кошти за підтримки держави. Автор переконував, що
учениці мали приходити на навчання до училища, не
розриваючи зв’язки із сім’єю. Курс навчання мав ста-
новити шість років. За навчання батьки повинні вно-
сити певну плату. Адміністрація училища мала скла-
далася з училищної ради та директора [22]. По суті
цією публікацією О. Чуміков виклав основні засади
організації жіночих училищ у Російській імперії, що
згодом були реалізовані урядовими розпорядженнями
1858 р. («Положення про жіночі училища»). Пізніше
редактор зазначав, що він у 1856 р. надіслав «Запис-
ку» до імператриці Марії Федорівні, з критикою інсти-
тутського виховання та пропозиціями реформування
системи жіночої освіти, тому саме йому було доруче-
но скласти проект створення жіночих училищ за
німецьким зразком [23, 278–279].

У подальшому редакція «Журнала для воспита-
ния» зверталася до реформ, які відбувалися у системі
жіночої освіти Російської імперії, зокрема й щодо зас-
нування жіночих училищ. Так, на сторінках видання
зустрічається інформація про рішення імператора
Олександра II від 5 березня 1856 р. щодо організації
мережі безстанових училищ для дівчат у губернських
і повітових містах Російської імперії. Результатом стала
поява 1858 р. відповідних навчальних закладів, що
знайшло своє відображення на сторінках журналу у
вигляді окремих статей, присвячених заснуванню в
Петербурзі першого Маріїнського жіночого училища
[24], губернського жіночого училища в Костромі [25]
тощо. У відповідних статтях увага, перш за все, звер-
талася на процес пошуку матеріальних засобів для зас-
нування жіночих училищ та організацію навчальної
роботи [25, 211–213].

Подальшим кроком до законодавчого становлення
системи жіночих училищ стало «Положення про жіночі
училища відомства народної освіти» 1858 р., також опуб-
ліковане редакцією. Згідно з ним, училища – це середні
навчальні заклади для дівчат усіх станів, які мають на
меті надати ученицям релігійну, моральну та розумову
освіту для майбутньої матері сімейства. Училища поді-
лялися на два типи – перший і другий розряди, залежно
від курсу навчальних предметів. Нові навчальні заклади
не відривали дітей від сім’ї, бо учениці приходили до
училища тільки на навчання [26]. На сторінках часопи-
су, в рубриці «Педагогический вестник» все частіше з’яв-
лялась інформація щодо заснування жіночих училищ у
всій Російській імперії [27]. Крім того, кількість бажаю-
чих навчатися в жіночих училищах постійно збільшува-
лась, через що виникала необхідність у відкритті нових
закладів у межах одного міста. Яскравим прикладом
такої тенденції був Петербург, де в 1858 р. були засно-
вані ще три жіночих училища [28].

Редакція журналу всіляко підтримувала реформу-
вання системи жіночих навчальних закладів, появу
жіночих училищ як вияв сімейного виховання, зважа-
ючи на призначення жінки у суспільстві. На думку
редакції, завдання жіночих училищ полягало в наступ-
ному: «Готувати не модних ляльок, далеких від побуту
рідної сім’ї, не сентиментальних панночок-білоручок,
а домовитих господинь, гарних дружин і розумних
матерів сімейства» [29, 123].

У 1860 р. «Журнал для воспитания», за ініціати-
вою редакції, змінив назву на «Воспитание, журнал
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для родителей и наставников», через те, що поперед-
ня назва вводила в оману передплатників, які намага-
лися знайти в журналі читання для підлітків [30]. Під
такою назвою журнал видавався до 1863 р. у Москві.
Редакція залишила без істотних змін зміст журналу,
основні рубрики та розділи, обсяг журналу, умови та
ціну річної підписки.

Таким чином, суспільна дискусія щодо станови-
ща жінки, її значення у сім’ї, виховання та права на
освіту розгорнулася на сторінках вітчизняних періо-
дичних видань у 1850-х рр. За відсутністю спеціаль-
них педагогічних журналів, дискусія щодо «жіночого
питання» розпочалась у журналі літературного напря-
му «Современник». У 1857 р. вона перейшла на сто-
рінки новостворених педагогічних видань, першим
серед яких був «Журнал для воспитания», присвяче-
ний загалом проблемам виховання. Особливо гострої
критики в ньому зазнавала система закритих жіночих
навчальних закладів, а також обґрунтовувалися недо-
ліки жіночого виховання, відзначалася невідповідність
тогочасної жіночої освіти реальному життю. Натомість
пропонувалися ідеї створення нових навчальних зак-
ладів для жінок, наводилися переваги сімейного вихо-
вання. Головна мета жіночої освіти, на думку редакції
журналу, полягала у вихованні освіченої жінки, яка
буде доброю господинею, дружиною та матір’ю. Ідеї
та пропозиції, які висувались на сторінках часопису,
знайшли своє відображення в «Положенні про жіночі
училища відомства народної освіти» 1858 р. Обгово-
рюючи різноманітний спектр освітніх проблем, редак-
ція журналу намагалась, таким чином, звернути увагу
владних структур на їхнє вирішення.
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Shcheblykina A.O. The problems of women’s education on the
pages of «The Journal for education» (the 1857–1860th). In this
article was made the attempt to analyze the features of the women’s
education problems examined by the first pedagogical journals in the
Russian Empire – «The Journal for education» (1857–1860th).
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КОНЦЕПЦІЯ ВИВЧЕННЯ ДАВНЬОРУСЬКОГО
ЯЗИЧНИЦТВА ДОБИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ХРИСТИЯНСТВА В ПРАЦІ ЄВГЕНА АНІЧКОВА
«ЯЗИЧНИЦТВО І ДАВНЯ РУСЬ»

У статті розглядаються положення наукової концепції російсь-
кого історика Є. Анічкова (праця «Язычество и Древняя Русь»),
що відноситься до моделі вивчення східнослов’янського язичниц-
тва періоду християнізації Давньоруської держави.
Ключові слова: язичництво, ментальність, християнізація, міфо-
логія, наукова концепція

Аналіз наукової концепції російського історика-
позитивіста Є. Анічкова щодо вивчення давньорусь-
кого язичництва початкового періоду християнізації
Київської Русі (на основі його праці «Язычество и
Древняя Русь») являє собою актуальну модель вивчен-
ня теми «нашарування» та «розшарування» язичницт-
ва Давньої Русі, з метою виокремлення власне давньо-
руських його рис з багатошарової, а подекуди і дифуз-
ної системи вірувань східнослов’янського населення.

Історіографія наукової спадщини Є. Анічкова не
представлена у науковому просторі, крім книг або ста-
тей, присвячених біографії вченого. Так, автором однієї
з таких статей дореволюційного періоду був С. Венге-
ров [1], автором біографічної статті радянського пері-
оду – Р. Тіменчик [2]. Мета цього дослідження поля-
гає у тому, щоб розкрити зміст положення наукової
концепції історика-позитивіста Є. Анічкова щодо спо-
собу вивчення давньоруського язичництва у його праці
«Язычество и Древняя Русь».

Євген Васильович Анічков – російський історик і
фольклорист. Головною його працею стала книга «Язы-
чество и Древняя Русь», що вийшла у 1914 р. У ній
автор проводить аналіз давньоруських джерел, з ме-
тою «дознаться, каков был основной смысл перехода
Руси от язычества к христианству» [3, 257], виділяючи
при цьому, особливості розвитку давньоруської менталь-
ності, у зв’язку з об’єктивними факторами життя наро-
ду. Вивченню фольклора (особливо народної поезії) дос-
лідник надавав виняткового значення, зважаючи на його
міфологічну сутність, що у свою чергу являла потужну
основу для формування нового світосприйняття давнь-
оруського населення після запровадження християнства.
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Так, читаємо: «Основы цивилизации коренятся вовсе
не в одной только рационалистически развивающей-
ся литературе.., а живет, движется, сохраняет древней-
шие устои быта и первобытные образцы искусства... в
селах... всех углов Европы, народная традиция... со-
ставляет одно из наиболее ценных приобретений на-
учного движения XIX в.» [3, 7]. Вчений вказував на
те, що «в фактах его (фольклора – О. Я.) нуждаются и
историки права, и экономисты, и антропологи» [3, 7].

У своїй праці Анічков виділяє три періоди розпов-
сюдження християнства, починаючи з перших століть
його зародження. Нас цікавить, виокремлений ним,
третій – так званий період християнізації варварів (in
barbaros). У контексті тієї доби, поряд з народами
північної та південної Європи, поза сумнівом, входив і
східнослов’янський етнос, початок християнізації яко-
го припав на завершальну стадію цього процесу в Європі.

Автор робив акцент на тому, що в культурному та
географічному просторі цього європейського регіону
«новые цели, новые судьбы ждут христианство» [3, 22].
Хоча є один примітний факт, на який вказував істо-
рик: до XI ст. закінчився процес формування культури
варварських народів на заході Європи, тоді як на її сході
процес формування тільки починався. Вчений вказу-
вав на різницю у мотиваціях навернення до християн-
ства у межах греко-римського світу (другий період
розповсюдження християнства, виокремлений істори-
ком) та у межах простору варварів. Відмінність ця
полягала, на думку Є. Анічкова, в тому, що греко-
римський світ масово християнізувався за своєю сут-
тю, марячи «жаждой понять самое жгучее и самое та-
инственное.., за что должны держать ответ перед Веч-
ной Правдой – Учение Христа» [3, 22]. Народи ж
півночі, півдня і, тим паче сходу, Європи приймали
християнство не з необхідності філософських пошуків
не у своїй культурній (язичницький на той момент)
традиції або з наявності скептицизму відносно влас-
ної релігії, а з «легковажності», тобто, стикаючись ли-
цем до лиця з новими обставинами, що сулять їм чим-
то якісним, або ж, знову ж таки чомусь «пленившись
новым богом» [3, 26]. Якщо ж обставини змінювали-
ся, вчорашній язичник був не проти повернутися до
свого попереднього багатобожжя. Так, Є. Анічков вва-
жав, що у народів північної, південної та східної Євро-
пи не прокинулася на момент початку християнізації
потреба у новій релігійній системі, виявляючись у на-
родів греко-римського світу в пошуці нової релігійної
світоглядної системи, якою і стало християнство. Влас-
не цей факт і дозволив останнім сприйняти християн-
ство досить активно, чого не скажеш про германців
або слов’ян, які переслідували, перш за все, торговий
або військовий інтерес у греко-римському світі. Дос-
лідник зауважував, що пасивний характер сприйняття
германцями та слов’янами християнства визначався й
самим його характером на той момент [3, 27].

Стосовно досліджень з історії давньоруського язич-
ництва, то тут автор виділив декілька таких аспектів вив-
чення, що мають не чітко визначений або ж дискусій-
ний характер. Так, він вказував на проблему датуван-
ня етапів давньоруського язичництва, що виражаєть-
ся у визначенні всього періоду до прийняття христи-
янства як часу «эпического состояния» [3, 257] світог-
ляду народу, а також на певне «неограниченное про-
странство времени и народов» [3, 257] як на рису сучас-
ної йому історіографічної думки у працях з давньорусь-
кого язичництва. Звертаючись до проблеми вивчення
давньоруського язичництва, дослідник представляв се-
редовище в якому створювалися пам’ятники давньо-
руської літератури як основну позицію з якої можна

подивитися на давньоруське язичництво. Ним, на його
думку, були російські правлячі світські та духовні кола.

Вчений вважав головною особливістю язичницт-
ва східного слов’янства, після прийняття християнства,
двовір’я, тоді як «само язычество, более древнее и
непочатое, незатронутое вовсе христианским влияни-
ем, должно еще долго оставаться для нас искомым»
[3, 259]. У зв’язку з цим, історик запропонував у своїй
праці камерний аналіз давньоруських язичницьких
культів, ніби підтверджуючи слова про розуміння су-
часними йому істориками, фольклористами давньо-
руського язичництва, як невизначеного хронологією,
неструктурованого «эпического состояния», зміст яко-
го можна дослідити лише точково – шляхом виділен-
ня окремих аспектів давньоруського язичництва (на-
зви божеств, їх ієрархія та роль у різних аспектах по-
всякденного життя, зв’язані з ними культи). Дослід-
ження подібних аспектів давньоруського язичництва
зводить вивчення архаїчного світобачення до вивчен-
ня його виявів на рівні повсякденних побутових по-
треб основної маси населення Русі, пов’язаних, перш
за все, з вирішенням завдання забезпечення себе їжею
(календарна обрядовість). Таким чином, дослідник
вказував на те, що під вивченням рис давньоруського
язичництва мається на увазі вивчення рис вірувань Русі
(у конкретній роботі мова йде про хронологічний пер-
іод XI–XII ст.) [3, 260].

Говорячи про особливості давньоруського язич-
ництва, історик робив акцент на тому, що язичництво
було не однаковим для різних верств населення, навіть
у рамках одного хронологічного періоду. Так, язичниц-
тво широких верств населення тяжіло до аграрної магії,
а князів та дружини – мало військовий характер [3,
269]. Для того, щоб дізнатися, якими ж були пласти, що
нашаровувалися один на інший та було сформовано дав-
ньоруське язичництво цілковито, історик і пропонував
«слой за слоем снимать все то, что... заимствовалось, и
то, что слагалось заново из роста социального строя и
уклада» [3, 269]. Одним з таких нашарувань, на думку
Є. Анічкова, були «дружинно-военные боги» [3, 269].
Далі історик пропонує зняти наступний «шар» – «пласт
волхвів», під спільнотою яких він розумів «обществен-
но-религиозную организацию» [3, 270].

Важливим для давньоруської держави ХI–XII ст.,
за автором, був урбаністичний фактор. Міський уклад
життя формував додаткові потреби населення, а також
відкривав перед ним нові можливості: «Личная удача,
личная судьба, успех личных предприятий.., удобства и
радости жизни (привабливість такого життя очевидна
для більшості людей, які проживали у сільських місце-
востях, у боротьбі з природними умовами. – О. Я.), та
праздничность, среди которой протекает время богато-
го и знатного горожанина... все это представляет основ-
ные ценности» [3, 304]. Так, історик виділяв «міську
віру» в якості чергового «нашарування» на «давньорусь-
ке двовір’я» [3, 305]. Це «нашарування» характеризується
«родинністю», «домашністю». Пов’язано це з тим, що у
міському середовищі аграрний фактор життєзабезпечен-
ня відходив на інший план, але потреба у культі залиша-
лась, але для її реалізації доводилося «перетворити» язич-
ництво у домашню релігію. Само собою зрозуміло, що
народною вірою продовжувала залишатися «сельскохо-
зяйственная вера» [3, 306], пов’язана із виконанням
відповідних культів аграрної магії.

Окрему увагу, на думку Є. Анічкова, слід приді-
лити іноземним нашаруванням на давньоруське язич-
ництво: скандинавському, фінському, візантійському.
Крім того, він відзначав наявність ще одного «прийш-
лого» елементу, який нашарувався на давньоруське
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язичництво – «пришедшее вместе с христианством,
наносное двоеверие» [3, 282]. Таке двовір’я історик
відносив до «встречных течений», а не до запозичень
[3, 282]. Воно мало візантійське коріння, зокрема по-
ходило з апокрифічної літератури.

Таким чином, основним положенням наукової кон-
цепції Є. Анічкова щодо способу дослідження давнь-
оруського язичництва є твердження про «зняття»
пластів вірувань, що нашаровувалися в процесі роз-
витку соціального укладу давньоруської держави, а
виділення суто руських особливостей – шляхом
відділення іноземних впливів від системи світогляду
давньоруського населення. Така модель дослідження
є актуальною і дотепер у вивченні теми язичництва
Давньої Русі. Вона дозволяє виокремлювати власне
давньоруські риси, з одного боку, багатошарової, а з
іншого – взаємопроникненої з іншими системами віру-
вань населення давньоруської держави.
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Iakovenko O.V. Conception of Ancient Russian paganism study
during the input of christianity in the labour by Yevhen Anichkov
«Paganism and Ancient Rus». In the article the positions of the
Russian historian Y. Anichkov scientific conception in his work
«Paganism and Ancient Rus» is examined with regard to the model of
the east Slavonic paganism study during the period of the Old Russian
Christianization.
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ПОСТАТЬ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША
У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Стаття присвячена стану наукового вивчення постаті П. Куліша.
У науковій літературі представлені різні аспекти – від біографії
до світоглядних позицій. Слабко дослідженими залишаються сто-
сунки з представниками українського руху, його історичні погляди.
Ключові слова: П. Куліш, наукова література, українське націо-
нальне відродження, світогляд

Вивчаючи нові аспекти історичного поступу ук-
раїнського народу, науковці чим раз частіше стикають-
ся з доволі неоднозначними темами. Подібна ситуація
зумовлюється попитом на розв’язання неоднозначних
питань, що продукуються в суспільстві. Вони потре-
бують нагального вирішення, задля урозуміння себе в
історичній канві світового масштабу. Однією з доволі
делікатних й неоднозначних тем в українській історіог-
рафії є висвітлення постаті П. Куліша, його творчого
та наукового доробку.

Довкола життя та оцінки діяльності останнього ут-
ворився штучний вакуум наукових досліджень, де
кількість історіографічних розвідок не така вже й вели-
ка. Зокрема здійснено історіографічний аналіз дослід-
ження педагогічної і просвітницької діяльності П. Ку-
ліша О. Кравченко. В. Лазарєва висвітлює наукові дос-
лідження присвячені П. Кулішу, де під об’єкт вивчен-
ня підпадають його державотворчі погляди. Треба зак-
центувати увагу на тому, що дотепер історичні погля-
ди П. Куліша як окрема тема не стала предметом окре-
мого спеціального дослідження. Мета цієї статті – до-
сягнення дослідників різних поколінь і виявлення про-

галин у вивченні постаті П. Куліша. Джерелами роз-
відки послужили праці дослідників, що охопили часо-
вий діапазон від кінця ХІХ ст. до сьогодення.

Непересічна особистість, якою був П. Куліш, не
могла не привертати уваги дослідників. Студії, при-
свячені йому, почалися зі статті М. Номиса у часописі
«Киевская старина» за 1897 р. [1, 6]. Її можна вважати
початком у науковому напрямі, що отримав назву кул-
ішезнавство. Серед інших публікацій «Киевской стари-
ны», слід згадати біографічні розвідки В. Шенрока,
М. Лободовського, М. Чалого, О. Лазаревського. Ос-
танній зокрема зосередив увагу на генеалогічному ас-
пекті П. Куліша. Життєписи Пантелеймона Олександ-
ровича мали переважно оглядовий, науково-популярний
характер. Одними з перших, хто звернулися до цієї теми,
були Б. Грінченко, О. Маковей, Д. Дорошенко [2–4]. Так,
Б. Грінченко не прагнув повністю висвітлити біографію
П. Куліша, мотивуючи це хронологічною близькістю та
невизначеністю у ставленні до результатів його діяль-
ності. Умови формування особистості здобули висвіт-
лення у розвідках М. Зерова та С. Єфремова [5; 6].

Доба національного руху в Україні характеризува-
лася працями, в яких аналізувався історичний, політич-
ний і науковий напрями творчості українського діяча.
Зародилася й думка про державницько-правовий напрям
у кулішевій творчості. Зокрема М. Грушевський відзна-
чив його як гуртівника нації «на ґрунті культури». Зау-
важив також цінність наукових праць П. Куліша, де
висвітлено початкову історію козацтва в Україні [7, 10].

Радянські дослідники зверталися до постаті П. Ку-
ліша побіжно і винятково в контексті «боротьби з бур-
жуазним націоналізмом». Так, у виданні «Советская ис-
торическая энциклопедия» подана стаття про П. Куліша,
де його означили як «шаленого реакціонера», чим укор-
інювалася теза, що він за поглядами належав до «бур-
жуазних націоналістів» [8, 387]. На початку 1980-х рр.,
на гребені національного відродження почали видава-
тися твори П. Куліша. З боку дослідників, більшу ува-
гу привертав літературно-критичний аспект його діяль-
ності, що лишало практично не розробленою історич-
ну складову творчої спадщини вченого.

У рік 150-річчя від дня народження П. Куліша було
зроблено низку кроків, які свідчать про спробу утвер-
дити нове тлумачення його наукової діяльності як істо-
рика. Студії П. Гончарука мали на меті показати по-
гляди дослідника в контексті спілкування з учасника-
ми Кирило-Мефодіївського товариства [9]. С. Злупко
відносив П. Куліша до «однієї з головних фігур, які
здійснювали ідейно-громадські зв’язки між галицьки-
ми і наддніпрянськими українцями в 1860 – на почат-
ку 70-х рр.». Автор відійшов від сталого бачення про-
блематики, тобто розгляду П. Куліша як виразника інте-
ресів поміщицтва і буржуазії, наголошуючи, що його
позиція «була міцною тим, що він виходив з інтересів
широкої народної маси» [10]. Л. Коваленко у статті,
присвяченій огляду його історичних поглядів, не ви-
ходила за рамки, означеної в радянській енциклопедії,
ідеологічної оцінки діяльності історика, хоча й гово-
рить про «необхідність всебічного аналізу теоретич-
ної спадщини П. Куліша», «наукового висвітлення ра-
дянськими істориками його складного шляху, змін в
його оцінках подій та історичних явищ». Проте, тра-
диційно його погляди на історичні події безапеляцій-
но названо хибними [11]. Зрозуміло, що студії, пов’я-
зані з діяльністю вченого, в означений проміжок часу
були жорстко цензуровані, тому дослідники не стільки
звертали увагу на творчий доробок історика, скільки
закидали йому хиткість у політичній боротьбі.
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На початку 1990-х рр., з постанням Української
держави, склалися сприятливіші умови для вивчення
різноманітних аспектів життя та творчості П. Куліша.
Зокрема в проукраїнському контексті цю постать вив-
чав Л. Мельник [12]. О. Ясь дослідив, розпочатий
П. Кулішем, процес дегероїзації козацького феномену
в монографії «История воссоединения Руси». Дослід-
ник наголосив, що український діяч показав руський
світ як соціокультурний простір, де домінує вічове
право, яке «уособлює певний громадський ідеал». Тоб-
то, в монографії П. Куліша акцентується увага «на тих
аспектах буття, які вважає важливим для відтворення
рушіїв світу минувшини, пояснення історичних пере-
творень та явищ» [13–14]. А. Погрібний і О. Шокало
звернулися до біографічних сюжетів П. Куліша [15–
16]. Через своєрідність як людини, окремої уваги се-
ред дослідників набула проблема міжособистісних
відносин історика, зокрема із жіноцтвом [17].

На початку 2000-х рр. з’явилася двотомна синте-
тична монографія Є. Нахліка «Пантелеймон Куліш:
Особистість, письменник, мислитель», що є першою
науковою біографією визначного українця. Автор деталь-
но простежив його життєвий шлях, показавши як чис-
ленні здобутки, так і складнощі, суперечності, проблемні
ситуації. Звернув також увагу на ідеологічну зрілість
П. Куліша, наголошуючи, що насправді у 1654 р. відбу-
лося не возз’єднання, а роз’єднання українського та
російського народів, які поклали на вівтар визвольної
боротьби нескінченну плеяду освічених людей [18].

Дослідники приділяють увагу і світоглядним по-
зиціям П. Куліша. О. Гомотюк вказує на хибні оціночні
судження, з приводу сприйняття вченим історичного
минулого. Передусім, це стосується нестандартного
ставлення до польської шляхти, його критики козаць-
кого періоду в українській історії [19, 76]. О. Копи-
ленко у роботі, присвяченій питанням української дер-
жавності, називає П. Куліша «речником» української
ідеї, вважаючи, що у своєму доробку він висвітлив
корені української державності [20]. На думку О. По-
номаренко, своєрідність суспільно-політичної історії в
повному обсязі відображена в роботі П. Куліша «Исто-
рия воссоедиенния Руси», якою негативно оцінена доба
Гетьманщини як наступниці козаччини, зосереджена
увага на не усвідомленні елітою свого призначення [21].

П. Гончарук спрямовує увагу на вивчення еволюції
суспільно-політичних ідей П. Куліша, намагаючись
пояснити причини неоднозначності ідеології історич-
ної концепції [22, 57]. На продовження цієї тематики,
С. Мащенко у розвідці «Козацтво як суб’єкт українсь-
кої історії в інтерпретації П. Куліша» наводить по-
рівняльний аналіз історіософських поглядів щодо ук-
раїнського козацтва у різні періоди його творчості [23].
Показово, що автор аналізує світоглядні позиції істо-
рика, які докладалися до історичного матеріалу: усві-
домлення національної приналежності, звернення до
людини як рушійної сили, неприйняття поділу на пер-
ших і другорядних.

Розглядаючи особливості сприйняття історії Ук-
раїни П. Кулішем, К. Ісаєнко відзначає своєрідність,
вплив світових тенденцій (позитивізму) і доходить
висновку, що на пізньому етапі він відзначався глибо-
ким розумінням майбутнього України, де вона постає
прилученою до Європейського поступу, позбавлена ком-
плексу географічного та культурного пограниччя, здат-
на відродитися та позбутися статусу провінційності [24].
О. Шокало зазначає, що П. Куліш систематизував свої
погляди на історію, здійснивши критичну переоцінку
всіх відомих йому історичних джерел, зокрема літописів.
Саме П. Куліш, на думку дослідника, заклав основи дер-

жавницького напряму в українській історіографії [17].
Останнім часом пожвавився інтерес до історичної спад-
щини П. Куліша в середовищі істориків із діаспори. Так,
у роботах А. Міллера, П. Магочія опосередковано
підіймаються питання критицизму праць П. Куліша
стосовно руйнівних повстанських рухів [25–26].

Отже, достатньо значний масив наукової літера-
тури, виробленої більше, ніж за сторіччя, охоплює різні
аспекти життя та творчості П. Куліша – від проблем
родоводу до його світогляду. Проте, він не в змозі по-
вною мірою осягнути його багатогранну діяльність.
Особливо гостро це відчувається в царині аналізу його
як історика. Слід відзначити наявність лише однієї
синтетичної праці. Водночас на спеціальну увагу зас-
луговують такі аспекти, як стосунки П. Куліша з пред-
ставниками українського національного руху, його
оцінка відносин між Україною та Польщею, ролі ко-
зацтва в історії України, визначення наслідків визволь-
ної війни для українського народу. Предметом дослід-
жень кулішезнавців мають стати літературні, етног-
рафічні, мовознавчі студії, де історичні дослідження
не набули достатньої уваги.

1. Номис М. П. А. Куліш // Киевская старина. – 1897. – Т. 3.
2. Гринченко Б. П. А. Кулиш: биографическій очерк. – Чер-

нігов, 1889.
3. Маковей О. Панько Олелькович Куліш: огляд його діяль-

ності. – Л., 1900.
4. Дорошенко Д. Нарис історії України. – Л., 1991.
5. Зеров М. Поетична діяльність Куліш // Українське пись-

менство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з но-
вітнього українського письменства). – Дрогобич, 2007.

6. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.
7. Грушевський М.С. В тридцяті роковини Куліша. Соц-

іально-традиційні підоснови Кулішевої творчості //
Україна. –1927. – Кн. 1–2.

8. Пантелеймон Куліш // Советская историческая энцик-
лопедия / Под ред. Е. Жукова. – Т. 8. – М., 1965.

9. Гончарук П. З історії співробітництва науковців Інсти-
туту історії АН УРСР з ученими братніх республік
// Укр. іст. журн. (далі – УІЖ). – 1972. – № 12.

10. Злупко С. П. О. Куліш і боротьба суспільних течій в
Західній Україні // УІЖ. – 1969. – № 8.

11. Коваленко Л.А. П. О. Куліш як історик // УІЖ. – 1969. –
№ 8.

12. Мельник Л. Утвердження ідей українського національ-
ного самовизначення (кінець XVIII – початок XX ст.).
– К., 1992.

13. Ясь О. Історичні погляди Пантелеймона Куліша в світлі
інтелектуальних метаморфоз 1870–80-х рр. // Історіог-
рафічні дослідження в Україні. – К., 2007. – Вип. 17.

14. Ясь О. Козацько-гетьманська минувшина в рецесії
П. Куліша (1840 – початок 60-х рр.) // Україна в Цент-
рально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця
ХVІІІ ст.). – К., 2008. – Вип. 8.

15. Погрібний А. Гарячий Куліш // Творчі та ідейні шукан-
ня П. О. Куліша в контексті сьогодення. – К., 2000.

16. Шокало О. Провісник правди, або Добра вість про
Пантелеймона // Куліш П. Моє життя. – К., 2005.

17. Гончар Ю. Гендерні розмисли («Пантелеймон Куліш
між Параскою Глібовою і Горпиною Ніколаєвою») //
Вісник Черкаського університету. Серія: філол. науки.
– Черкаси, 2010. – Вип. 178.

18. Нахлік Є.К. Пантелеймон Куліш: Особистість, пись-
менник, мислитель: у 2 т. – К., 2007.

19. Гомотюк О. Злет і трагедія українознавства на зламі
епох ( 90-і рр. ХІХ ст. – перша третина ХХ ст.). – Тер-
нопіль, 2007.

20. Копиленко О. По лінії всеукраїнських інтересів: корені
і досвід української державності. – К., 2010.

21. Пономаренко О. Українська національна ідея часів ко-
заччини // Гілея. – 2010. – Вип. 31.

22. Гончарук П. Суспільно-політичні та історичні погля-
ди П. О. Куліша. – К., 2006.



   29Історіографія

23. Мащенко С. Козацтво як суб’єкт української історії в
інтерпретації П. Куліша // Вісник Чернігівського дер-
жавного педагогічного університету. Серія: Філо-
софські науки. – Вип. 66. – Чернігів, 2009.

24. Ісаєнко К. Нова історія України в інтерпретації Пан-
телеймона Куліша // Наукові Записки НДУ ім. М. Гого-
ля. – Ніжин, 2010.

25. Miller A.I. The Ukrainian Question: The Russian Empire and
Nationalism in the Nineteenth Century. – CEU Press, 2003.

26. Magocsi P.R. A history of Ukraine: the land and its peoples.
– Toronto, 2010.

Kondratieva D.A., Temirova N.R. The Kulish person in the
scientific literature. This article is devoted to the analysis of the
P.Kulish person in the sientific study. In the scientific literature are
presented the various aspects – from the biography to the ideological
positions. Poorly studied are the relationship with the Ukrainian
movement, his historical views.
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І. В. Постольник

УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР АГРАРНОЇ
РЕФОРМИ 1848 р. В АВСТРІЙСЬКІЙ

ІМПЕРІЇ: ІСТОРІОГРАФІЯ

У статті проаналізовані історіографічні дослідження, присвя-
чені проблемі реалізації аграрної реформи 1848 р. в Австрійській
імперії. Розкрито особливості відображення аспектів реформи
в різноманітні історичні періоди. Представлено оцінки та трак-
тування впливу реформи на соціально-економічний розвиток ук-
раїнського селянства
Ключові слова: селянство, Австрійська імперія, аграрна рефор-
ма, історіографія

Аграрна реформа 1848 р., що реалізовувалась у
межах Австрійської імперії, відіграла важливу роль у
житті західноукраїнського селянства, маючи помітний
вплив на прискорення реформ у Російській імперії,
займає помітне місце в українській та зарубіжній істо-
ріографіях. Однак досі відсутні спеціальні історіог-
рафічні праці з історії проведення аграрної реформи
на українських землях у складі Австрійської імперії, хоча
деякі аспекти проблеми знайшли відображення у вступ-
них розділах низки узагальнюючих і монографічних
досліджень. Одним із перших її торкнувся П. Свєжинсь-
кий. Подаючи аналіз наявної літератури, розглянув праці
польських авторів Ф. Буяка, Б. Вигоди, Л. Бігеляйзе-
на, Е. Егана, а також українських дослідників Ю. Ба-
чинського, В. Будзиновського, характеризуючи остан-
нього як найбільш впливового дослідника проблеми
сільського господарства західноукраїнських земель.
Висновок же В. Будзиновського про відмінність про-
цесів у галицькому селі від загальноєвропейських тен-
денцій нещадно критикувався. П.Свєжинський критич-
но поставився і до ідеї перерозподілу земельних угідь
серед селян, які їх обробляли, констатації формування
внаслідок реформи групи заможних господарств, до
використання автором методів буржуазного об’єктивіз-
му [1, 30]. Підсумовуючи історіографічний огляд, П. Свє-
жинський зазначав, що для вивчення аграрної історії за-
хідноукраїнських земель необхідним є використання
радянських методологічних підходів.

М. Кравець у праці «Селянство Східної Галичини
і Північної Буковини у другій половині ХІХ ст.», заз-
начивши, що австрійська та польська історіографії за-
мовчували впив реформ на долю українського народу, а
українська історіографія переживала період свого ста-
новлення, виокремив праці І. Франка, який по-іншому
поставив питання сутності, реалізації та наслідків ре-
форми, звернувши особливу увагу на її економічну скла-
дову. Наукові напрацювання українських дослідників

кінця ХІХ – початку ХХ ст. М. Кравець критикував за
непослідовність і відхід від класового підходу [2, 28].

Автори дослідження «Розвиток історичної науки
на Україні за роки радянської влади», аналізуючи дос-
лідження історії українського селянства, теж вказали
на значний внесок М. Кравця та П. Свєжинського у
вивчення історії західноукраїнського селянства другої
половини ХІХ ст. Вони наголошували на повноті вис-
вітлення питань класової боротьби селянства [3, 198].
Пріоритетними напрямами дослідження називалися
психологія та ідеологія селянства, його союз з робіт-
ничим класом і діяльність соціал-демократичних
партій із звільнення селянства з-під впливу буржуаз-
них політичних сил.

У свою чергу, автори колективної праці «Історіог-
рафія історії Української РСР» для систематизації на-
явного матеріалу та викладу виділили окремий розділ
для розкриття проблеми аграрної реформи в Австрій-
ській імперії. Вони проаналізували деякі праці польсь-
ких, угорських дослідників, вказували на хибні сторо-
ни їх досліджень, але не подавали причини невдалих
результатів. Розглянувши доступні праці, зауважили,
що історики досягли значних успіхів у висвітленні
життя селянства, висновки представлені у працях ра-
дянських вчених допомагають викрити концепції бур-
жуазних авторів, які представляли західноукраїнське
селянство як однорідну масу, що є пригнобленою
тільки іноземними експлуататорами [4, 238].

Погляди українських істориків на проблеми аграр-
ної реформи в Австрійській імперії, на нашу думку,
доцільно розглянути у трьох вимірах: дорадянському,
радянському та пострадянському. Кожний з цих
вимірів, попри деякі спільні риси, відрізняється один
від іншого насамперед методологічними підходами до
оцінки подій і процесів. Мета цієї розвідки передбачає
визначення провідних тенденцій у розвитку досліджень,
присвячених аграрній реформі 1848 р. в Австрійській
імперії, зокрема західноукраїнських земель. Важливо
також виокремити методологічні підходи дослідника-
ми різних течій і наукових шкіл до висвітлення окре-
мих сегментів реформи, до оцінки процесу реалізації
реформи, її наслідків для західноукраїнського селян-
ства у довготривалій історичній перспективі; визна-
чити перелік проблемних складових реформи, що дос-
ліджувалися в рамках історичних студій та таких, що
потребують більш пильної уваги з боку науковців.

З’ясовуючи суть реформи, дослідники вказують на
те, що селянство отримувало право на володіння зе-
мельними наділами та особисту свободу від землевлас-
ників. Хоча частину грошового відшкодування земле-
власникам сплачувала держава, за положеннями ре-
форми, вартість землі селянські господарства мали
виплачувати у рамках викупних платежів. Наприкінці
ХІХ – на початку ХХ ст. у рамках української історіог-
рафії відбувся поворот до більш активного зацікавлен-
ня історією українського селянства у складі Австро-
Угорської імперії. Це знайшло відображення у розши-
ренні проблематики досліджень сутності та реалізації
аграрної реформи, порушенні низки нових питань,
зокрема й матеріального становища селянства.

Вагоме значення для вивчення соціально-еконо-
мічного життя регіону та становища селянства мала
праця І. Франка «Панщина та її скасування 1848 року
в Галичині». У ній ставилась мета представити карти-
ну панщинної системи, обставини, за яких було вида-
но імператорський патент. Описуючи картину життя
українського села дореформеного періоду, автор дот-
римувався погляду, що весь тягар податків припадав
на селянство і що в основі панщини лежала соціальна
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нерівність. Вчений подав картину політичного життя
регіону напередодні революції 1848 р., ідеї та пропо-
зиції стосовно ліквідації кріпацтва, їх обговорення
представниками влади та дворянства, вважаючи їх
наповненими нещирістю та зневагою до селян. І. Фран-
ко залучив до розвідки літературу, що стосувалася пол-
ітичного життя регіону, польського національного руху
та політики уряду стосовно Галичини. Сам патент про
ліквідацію панщини автор вважає логічним завершен-
ням ініціатив уряду, що були започатковані ще за часів
правління австрійського імператора Йосифа ІІ (1780–
1790 рр.) І. Франко зазначав, що наслідки цієї рефор-
ми відчуваються серед галицького селянства і через
50 років після її реалізації. Вчений аргументував вис-
новок, що віденський уряд не приніс якихось змін у
життя селянства [5, 225].

На початку ХХ ст. дослідження проблеми аграр-
ної реформи у Галичині проводили й члени Наукового
товариства ім. Т. Шевченка. В підготовлених розвід-
ках значна увага приділялася революційним подіям
1848 р., розвитку сільських громад регіону, участі се-
лян в політичному та культурному житті [6, 30].

Проблеми аграрної історії знайшли певне відоб-
раження і в працях польських дослідників кінця ХІХ
– початку ХХ ст. Ф. Буяка, М. Марасе, С. Щепановсь-
кого. Польська історіографія другої половини ХІХ ст.
розглядала території з українським населенням як скла-
дову частину польськомовного масиву регіону, відмов-
ляючись визнавати окремішність українського селян-
ства [7]. Проте, дослідники не приділяли уваги стано-
вищу селянства, у розвитку українського селянського
загалу не бачили відмінностей і тому такі досліджен-
ня не розкривали особливостей розвитку господарства
українських селян.

У рамках радянської історіографії була створена
нова, відмінна від попередньої, методологічна основа
вивчення історії України другої половини ХІХ ст. Аг-
рарна реформа 1848 р. розглядалася в контексті подій
політичного та соціально-економічного життя Австр-
ійської імперії й як результат революційної хвилі. При
цьому дослідження реформи в окремих регіонах Ав-
стрійської імперії, де проживало українське населен-
ня, насамперед Галичини, Буковини і Закарпаття, про-
водилось згідно марксистської методології. Найбіль-
шу кількість розвідок присвячено становищу селян-
ства у Галичині. Ця проблема цікавила М. Герасимен-
ка, який залучив значну кількість архівних матеріалів,
що стосувалися соціально-економічного розвитку Га-
личини, з метою розкриття становища селян напере-
додні аграрної реформи 1848 р. На думку автора, про-
ведення аграрної реформи стабілізувало селянський
рух і зменшило кількість виступів. Вочевидь такий вис-
новок був зумовлений порівнянням з подіями 1846 р.,
коли виступи селян досягли вищої межі [8, 40–43].

Увагу історії селянства Галичини та Буковини при-
ділив і М. Кравець. Віддавши належне внеску у вив-
чення історії Закарпаття І. Коломійця та В. Ілька, дос-
лідник намагався порівняти економічні процеси у Га-
личині та Північній Буковині, з метою ретельного ана-
лізу становища селянства саме цих регіонів [2, 7]. З’я-
сувавши особливості впровадження реформи, а також
ситуацію, що склалася в аграрному секторі Австрійсь-
кої імперії, дослідник обґрунтував висновок щодо по-
ловинчастого характеру реформи та її наслідків. Крім
цього, М. Кравець присвятив значну увагу змінам у
аграрному секторі, що відбулися після реформування
земельних відносин на селі. У дослідженні висвітле-
но становище селянства після подій 1848 р., показано
наростання нових конфліктів у аграрній сфері, зумов-

лених користуванням сервітутами та встановленням
норм викупних платежів [2, 35]. Окремо автор розгля-
нув проблему взаємин селян і представників українсь-
кого національного руху.

Аграрна реформа на Закарпатті мала свої відмінно-
сті, через приналежність цього регіону до угорського
управління. Ця проблема була актуалізована в працях
І. Коломійця та В. Ілька. Дослідники залучили статис-
тичні матеріали з історії соціально-економічного роз-
витку Закарпаття та розкрили особливості проведен-
ня аграрної реформи в цьому регіоні. Зокрема перший,
досліджуючи історію Закарпаття, звернув увагу на
розвиток сільського господарства регіону в контексті
його реформування. Він простежив деякі особливості
реалізації реформи стосовно кожної категорії селян-
ства. На Закарпатті, як окремій адміністративній оди-
ниці, аграрна реформа мала свою специфіку. Тут
кріпацтво було скасоване для урбаріальних селян-
кріпаків, які змушені були за користування землею
відбувати повинності в поміщиків. Реформа також
призвела до малоземелля в середовищі селянства. Все-
бічно висвітливши загрозливе матеріальне становище,
малоземелля серед селянських господарств і визиск
селян з боку угорської влади та землевласників [9, 46],
історик, на жаль, оминав побут та становище договір-
них селян, що не мали власного наділу.

Утворення незалежної Української держави та
відмова від домінування в історичних дослідженнях
марксистської методології відкрило шлях до вивчення
подій другої половини ХІХ ст. з інших ракурсів. Ці зміни
певною мірою зачепили й проблему вивчення аграр-
ної реформи 1848 р. Так, у двотомнику «Історія украї-
нського селянства», підготовленому фахівцями Інсти-
туту історії України НАНУ, означена проблематика роз-
глядається як провідна подія у житті західноукраїнсько-
го селянства. Автори вважають, що вона сприяла роз-
витку ініціативи сільського населення та деякого покра-
щення його матеріального становища. Внаслідок рефор-
ми, селянство перетворилося на самостійну суспіль-
ну силу [10, 428]. Значне місце в дослідженні відведе-
но аналізу законодавчих ініціатив уряду та виданих ма-
ніфестів стосовно розвитку окремих регіонів, а також
трактуванню проблеми сервітутів. На думку авторів,
сервітутні конфлікти були антипоміщицьким рухом мас
українського селянства, у такій формі селянство захи-
щало свої права від зазіхань поміщиків. Така позиція
певною мірою перегукується з висновками радянських
дослідників, які розглядали боротьбу за сервітути як рух
широких мас селянства проти зловживань поміщиків.

Реформа 1848 р. знайшла відображення й у колек-
тивному дослідженні «Економічна історія України». У
розділі, що стосується економічного розвитку украї-
нських земель у складі Австро-Угорщини, автори на-
магалися пояснити об’єктивні причини реформуван-
ня економічних відносин в аграрному секторі. Про-
аналізувавши характер і структуру викупних виплат,
дослідники обґрунтовують висновок про те, що ста-
новище селянства в результаті аграрної реформи по-
гіршилося, оскільки вона не ліквідувала таких нега-
тивних явищ, як безземелля та зубожіння. Вартість
компенсацій була завищена та не відповідала ринковій
вартості землі. При цьому непропорційними ставали
обсяги земельних наділів селян та колишніх по-
міщиків. До позитивних наслідків реформи автори
відносять формування приватновласницької ініціати-
ви, коли селянські господарства отримали всі переду-
мови стати товарними і прийняти участь у ринкових
відносинах. Аграрна реформа створила умови для по-
вільної індустріальної трансформації села, але ці про-
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цеси гальмувалися економічними особливостями рег-
іону, який за темпами промислового розвитку посту-
пався іншим провінціям імперії. [11, 320]

Досліджуючи вплив аграрних перетворень на фі-
нансову складову села, С. Мошенський дійшов вис-
новку, що облігаційний ринок Західної України актив-
ізувався після того, як 1848 р. в Австрійській імперії
було скасовано кріпосне право. Поміщики одержали за
це компенсацію, загальна сума якої в Галичині станови-
ла 46,154 млн. ринских злотих (флоринів), а на Буковині
– 4 млн. На цю суму поміщики одержували 5 %-і «індем-
нізаційні» облігації, обіг яких почався на ринку цінних
паперів. Відсотки за цими облігаціями значно збільши-
ли загальну суму викупу, а сплата компенсаційного
боргу розтяглася на десятки років [12, 340]. Тому, як
відзначав І. Франко, у 1898 р., через 50 років після
скасування кріпосного права, Галичина мала заплати-
ти 121 млн. злотих із власних коштів, що величезним
тягарем впало на плечі українського селянства.

Таким чином, за півтора століття створено низку
праць, якими значною мірою з’ясовано сутність та
шляхи проведення аграрної реформи 1848 р. в Авст-
рійській імперії, розкрито деякі особливості її реалі-
зації на українських землях. Новітня історіографія
розглядає аграрну реформу на західноукраїнських зем-
лях як важливу подію в історії західноукраїнського
селянства. Вона порушує такі питання, як зміни у соц-
іальній структурі та ментальності селянства після лік-
відації кріпосного права, трансформація культурного
розвитку українського села. Незважаючи на це, пло-
щина історії українського селянства, яке проживало в
складі Австрійської імперії, потребує подальшого дос-
лідження, створення комплексних праць, присвячених
поглибленому аналізу соціально-економічних та пол-
ітичних наслідків реформи в різних регіонах імперії.
Деякі аспекти розкриті поверхнево і тому, на нашу дум-
ку, потребують ґрунтовнішого вивчення. Це стосуєть-
ся проблем матеріального становища окремих груп се-
лянства в різних регіонах краю, зміни соціального ста-
новища селян за умов ліквідації особистої залежності
від землевласників, їх місце у соціальній структурі дер-
жави. Доречним є залучення нових груп джерел для
формування цілісної картини політики австрійського
уряду стосовно українського селянства та створення
комплексного бачення наслідків реформи для західно-
українських земель. Відкритими залишаються питан-
ня участі селян в економічних відносинах після реал-
ізації аграрної реформи та ступінь залучення госпо-
дарств до ринкових відносин, процес переорієнтуван-
ня селянських господарств для нових потреб. Акту-
альним видається і порівняльний аналіз селянської
реформи на українських теренах Австрійської та Рос-
ійської імперій середини і другої половини ХІХ ст.
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В. М. Безверха

ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ БОЛГАР
У ПРАЦІ ВАСІЛА ЗЛАТАРСКОГО

«ИСТОРИЯ НА БЬЛГАРСКАТА ДЕРЖАВА
ПРЕЗ СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ»

Дослідження присвячене концепції болгарського історика В. Зла-
тарского щодо походження болгар та освоєння ними Балкан в
епоху «великого переселення народів».
Ключові слова: гуни, кутригури, утигури, Балканський півострів,
болгари

Одними з центральних питань європейської історич-
ної науки залишаються давня історія населення Бал-
канського півострова й етногенез болгар. З ХVІІІ ст. до
сьогодення ці проблеми привертали увагу багатьох за-
рубіжних і вітчизняних істориків, внаслідок чого сфор-
мувалася низка теорій походження цього етносу. Однією
з перших була концепція етногенезу болгар щодо їх ту-
рецько-татарського походження. Її основоположник –
А. Шлецер у «Всеобщей северной истории» (1772),
аналізуючи болгарську мову, дійшов висновку, що вона
не схожа на слов’янську. Як доказ на підтвердження цієї
теорії, він зазначив, що власні імена болгар, без сумніву,
мають татарське походження. Цю теорію згодом підтри-
мали І. Тутман, Х. Енгеля та М. Карамзін [1, 93–94].

У 1837 р. німецький вчений Й. Цейс обґрунтував
власний погляд щодо етногенезу болгар у праці «Німці
та їх сусідні племена». На його думку, давні болгари –
це гуни, які розселилися на територіях у верхній течії
Волги. Він вважав, що болгари, тобто гуни, належали
до великого племені турок, що підтверджується схож-
істю їхньої мови. М. Соколов – теж прихильник цієї
концепції – стверджував, що «болгаре, как Гунны и
Авары, являются конным воинственным народом, со
многими обычаями, свойственными только азиятским
народам турецко-татарского племени» [2, 91]. Також
вчений подав певні висновки щодо мовної приналеж-
ності болгар: «Остатки языка Болгар несомненно сви-
детельствуют об их тюркском происхождении» [2, 92].
У подальшому цю теорію підтримали А. Попов, А. Кун-
іка, А. Вамбері, В. Томашек і В. Златарски [3, 148].
Останній раніше (зокрема у «Студии по бьлгарската
история») дотримувався теорії турецько-татарського
походження болгар. Згодом, у фундаментальній праці
– «История на бьлгарската держава през средните ве-
кове» він змінив позицію, обґрунтувавши теорію гунсь-
кого походження болгар.
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Теорія слов’янського походження болгар з’явила-
ся на противагу турецько-тарській теорії. Так, Ю. Ве-
нелін сприймав останню як «виклик» і, внаслідок цьо-
го, опублікував власну студію – «Древние и нынеш-
нии болгары в их отношении к россиянам», в якій кри-
тикував представників і положення турецько-татарсь-
кої концепції. Взявши за основу обґрунтування мов-
ної ідентичності, Ю. Венелін сформулював гіпотезу
на користь слов’янської теорії. На його думку, схожість
мови – це не показник «народності». За вимовою дзвін-
кості, автор зближував болгарську мову зі слов’янсь-
кими. У праці Ю. Венеліна слов’янська теорія викла-
дена наступним чином: «И так, разобрав подробно и
доказательства татаризма болгар и понятия об их пре-
вращении, повторю мое положение, как аксиому или
истину, что болгаре были славянским племенем не
только в ІХ в. но и в VІІІ, VІІ, VІ, V, ІV, ІІІ, ІІ, І и так
далее до самой отдаленной древности. В заключение,
заметить нужно, что об сии спорныя статьи: доказа-
тельства татаризма, и доказательства превращения
болгар, зависят взаимно одна от другой. Если болга-
ре, как доказано, не были татаре, то им и не нужно
было превращаться в славян; и на оборот: если болга-
ре, не могли превратиться в татар, то стало быть и пер-
воначально были славянами» [4, 60]. Ця теорія отри-
мала продовження у працях П. Буткова [5], М. Савель-
єва-Ростиславовича [6] та Д. Іловайського [7].

Фінська або урало-чудська теорія походження бол-
гар вперше була опублікована 1826 р. у праці Ю. Клап-
рота – «Спогади, пов’язані з Азією». Спираючись на
джерела візантійських істориків Нікіфора та Феофана,
автор доводив, що болгари походять від угро-гунів.
Власні імена болгар, на його думку, не мають нічого
спільного зі слов’янськими [3, 159]. У 1830 та 1832 рр.
побачили світ дві роботи Х. Френа – «Munzen der Wolge-
Bulgharen» та «Die altesten arabisrhen Nachrichten uber die
Wolga-Bulgarеn aus Ibn Foslasn’s Reiseberichten». В обох
статтях учений звертав увагу на мовні й етнографічні
риси, а згідно аналізу власних назв, доводив, що про-
тоболгари були змішаним народом слов’ян і турків.
Фінську (урало-чудську) теорію підтримували П. Ша-
фарик [8], К. Ірічек [9], О. Гільфердінг [10], М. Дри-
нов [1] та ін. Поширеною в науці є й концепція, згідно
якої, слов’яни, в тому числі болгари, мали фракійське
походження й утворилися поступово від фракійсько-
іллірійського етносу, а відтак, виступають автохтонним
населенням Балкан. Прихильниками цього погляду були
М. Державін [11, 37–38], Ж. Лелевель [3, 169], А. Чер-
тков [12, 140] та Г. Ценов [13, 212]. Останній, на ос-
нові аналізу грецьких та латинських джерел, ототож-
нював зокрема балканських фракійців зі слов’янами.

Особливої уваги заслуговують погляди на означе-
ну проблему видатного болгарського історика кінця
ХІХ – початку ХХ ст. В. Златарского. У праці «Исто-
рия на бьлгарската держава през средните векове», що
була опублікована в 3-х томах і 4-х книгах, він дослі-
див історію болгарського народу від його появи на
Балканах у IV ст. – до утворення Другого Болгарсько-
го Царства у ХІІІ ст. Один із перших розділів праці
присвячений походженню болгарського народу. Дос-
лідник висловив власне бачення походження сучасних
болгар й як уже зазначалося, на його думку, болгари мали
початок від гунів. Більшість тогочасних учених не
підтримали такої ідеї, хоча прихильними до неї були такі
болгарські історики, як С. Младенов, Г. Ценов, К. Іре-
чек [3, 166]. Варто акцентувати увагу на тому, що
С. Младенов деякий час дотримувався тюркської тео-
рії, а К. Ірічек змінив погляди на походження болгар з
фінської теорії – на гунську [3, 146].

Досліджуючи давню історію болгар, В. Златарски
залучив ряд першоджерел, до яких належать китайські
літописи, твори середньовічних і пізніх європейських
авторів. Зокрема він цитує Прокопія Кессарійського,
Йордана, Агатія, Менандра [14, 21]. Аналізуючи пе-
редісторію болгар, автор звернув увагу на історичні
події, що мали місце в Центральній Азії з І до V ст., а
саме від перших згадок про їх перебування в Азії – до
моменту появи гунів на Європейському континенті. В
китайських літописах вчений знайшов перші згадки
про гунів, які вторглися на китайські території у І ст.
до н. е. Після цих подій, гунська держава розпалася, а
її племена розділилися на північних і південних. Внас-
лідок розпаду, північна частина племен була вимуше-
на піти на захід. На довгий час вони осіли в степах
Юе-бань (між Тарбагатай і середнього Тянь-Шань) ,
де заснували нову державу, про яку з китайських дже-
рел нічого не відомо. На сучасній карті світу ці тери-
торії охоплюють простори казахстанських степів. Ще
одну згадку про гунів дослідник знайшов у роботах
географа Марина Тирски (друга половина І – середи-
на ІІ ст. н. е.) та Птолемея (87 – 165 р. н. е.) [14, 22].

Наступний період історії гунських племен пов’я-
заний з їх появою у ІІ ст. на кордонах з народами, що
населяли східні території тогочасного європейського
континенту. На початку IV ст. гуни завоювали тери-
торії між Волгою, Доном і Кавказом, що належали
аланам, і дійшли до сучасного Приазов’я. В 376 р. гуни
підкорили остготів та змогли стримати наступ вест-
готів. Таким чином, історик вбачав у гунах великий
народ, що поширив владу від Північного Причорно-
мор’я на захід – над Валахією (сучасна Румунія) і
східною Маджарско (сучасна Угорщина) [14, 22]. В. Зла-
тарски вказував, що, внаслідок цих подій, у першій
половині V ст. гуни опинилися на кордоні з Візант-
ійською імперією. З цього моменту, на його думку,
розпочався новий період в історії гунів, які продовжу-
ючи свій рух на захід, проникали на Балкани (367 р.).
За підрахунками В. Златарского, дата правління пер-
шого болгарського князя та дата появи гунів на Балка-
нах збігаються. Вчений навів факти з джерел, які засв-
ідчують вторгнення гунів на задунайські території та
заснування ними тут держави у цей час [14, 23].

Розглянувши твори візантійських авторів, В. Зла-
тарски звинуватив їх у надмірній міфологізованості,
хоча й доволі справедливо оцінив роль візантійських
істориків у висвітлені ранньосередньовічної історії
тогочасних народів Центрально-Східної Європи. Він
навів факт розколу гунських племен на кутригурів та
утигурів, що згадується у Прокопія Кессарійського [14,
26]. Аналіз праці останнього засвідчив, що ці племе-
на й були болгарами, згаданими Йорданном [14, 34].
На основі знайдених джерел, В. Златарски дійшов на-
ступних висновків. Назва «болгари» відноситься лише
до кутригурів, оскільки лише ця частина гунського
племені спромоглася перейти Дунай і заснувати влас-
ну державу. Разом з тим, історик не відкидав ідею етн-
ічної єдності обох племен [14, 36]. Факт розколу гунсь-
ких племен, на його думку, пов’язаний із міграцією
частини гунів на Захід після 429 р. Як наслідок, 454 р.
у джерелах зустрічаються назви кутригурів та утигурів.
Розглядаючи «Именникь на пьрвить бьлгарски князе»,
вчений установив період розколу в історії болгарсько-
го народу. Відповідно до джерела, цей період припав
на 437 р. Саме після цього року з’являються два ви-
щезгаданих союзи племен, які жили окремим політич-
ним життям [14, 38 – 39].

На думку В. Златарского, болгари мали витоки все
таки від кутригурів, яким свого часу вдалося освоїти
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території Північного Причорномор’я та Криму. Зав-
дяки рухливості, цим племенам вдалося перейти за
Дунай і утворити власну державу. Утигури ж заклю-
чили мир із готами, після чого вимушені були осісти
на Таманському півострові. Далі вчений навів факти,
що засвідчили спроби кутригурських племен, на чолі
з сином Аттіли – Денгізихом, заключити мир з візант-
ійським імператором Львом І. Проте, ця спроба зазна-
ла краху й 468 р. Денгізих прийняв рішення про війну
проти Візантії. Цю ідею не підтримали інші сини Атт-
іли, що призвело до внутрішніх конфліктів серед гунів.
Однак Денгізих вирушив зі своєю армією на Дунай
для вторгнення у східні провінції Візантії. Внаслідок
невдалої військової акції, яка значною мірою була стри-
мана з середини, Денгізиха було вбито [14, 39–41].

Історик критикував позицію Маркварти, який зга-
дував першу спробу об’єднання болгарського народу,
на чолі з братом Денгізиха – Ірнахом. Аналізуючи
«Именникь на пьрвить бьлгарски князе», В. Златарс-
ки відкинув цю тезу. Оскільки за «Именником», пер-
шим, хто об’єднав болгар, був Ірнік з роду Дуло. На
думку дослідника, Ірнах міг виступати лише вождем
західних гунів, крім того, дата початку його правління
припадає на 437 р. Таким чином, об’єднання кутригурів
та утигурів в єдину болгарську державу було б немож-
ливим, оскільки єдиним правителем гунів до 453 р. був
Аттіла. Також автор акцентував увагу на тому, що в
записах Еннодія та Кассіодора, що належать до дже-
рел кінця V ст., згадується назва племен «болгари»,
яким римляни сплачували данину. В цих джерелах
В. Златарски знайшов факт, що засвідчив вигнання бол-
гарами готів з Придунайських територій. На думку
історика, болгари брали участь у цих військових акці-
ях, за запрошеннями візантійського імператора Тео-
доріха. Водночас учений зосередився на тому, що вже
V ст. у джерелах зникла назва «гуни», а натомість по-
ширеною стала назва «болгари» [14, 42–43]. Таким
чином, у VI ст. назви кутригури та утигури зникають
зі сторінок історії. Утворена кутригурами, держава
болгар стала новим об’єктом політичної історії Цент-
рально-Східної Європи.

Залучивши вищезгадані джерела, В. Златарски
істотно розширив гунську теорію походження болгар.
Проте, в основу його концепції був покладений істо-
ричний факт розколу гунських племен на утигурів та
кутригурів. Автор у своїй праці називає 376 – роком
проникнення й освоєння західними гунами Балкан.
Крім того, історик звернув увагу на те, що вже на по-
чатковому етапі становлення болгари вступили у зв’яз-
ки з Візантією та почали відігравати помітну роль у
політичному житті тогочасної Європи.
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Стаття присвячена впливу журналу «Київська Старовина» на
творчу долю М. Грушевського. Проаналізовано співпрацю вченого з
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Загальновідомим є факт, що «Київська Старови-
на» посідала особливе місце у творчій долі М. Гру-
шевського. Батько майбутнього історика, передплатив-
ши синові кілька перших річників «Київської Старо-
вини», «...витичив, – як згадував історик, – дорогу моїм
дальшим заняттям». Попри це, зважаючи на тривалу
співпрацю вченого з часописом, його особливе прияз-
не ставлення до співробітників видання, досі, винесе-
на у заголовок статті проблема, так і не отримала ком-
плексного висвітлення.

Осмислюючи місце «Київської Старовини» у своїй
творчій долі, М.Грушевський звертається до аналізу
феномену наукової періодики як явища історичної
культури. Журнал, переконаний учений, виступає своє-
рідною дискусійною трибуною, де «до певних тез
підходиться з різних обсерваційних пунктів, з різних
сфер життя і науки береться матеріал для їх обґрунту-
вання, робиться постійний вибір суголосного з біжу-
чого літературного життя і ведеться полеміка з загроз-
ливим і ворожим... має величезне значення для фор-
мування і уяснення світогляду, для орієнтування в жит-
тю і культурнім чи науковім матеріалі» [1, 121]. Жодні
популярні книги, хоч би як талановито написані, наго-
лошував він, не можуть дати стільки для формування
критичного мислення, вміння відбирати матеріал і його
використовувати, усвідомлення себе членом певного
громадського колективу, як «журнал, скільки-небудь
серйозно поставлений, щиро та послідовно відданий
певним програмним завданням».

Перший річник «Київської Старовини» С. Гру-
шевський передплатив сину, бажаючи підтримати ви-
давниче починання свого близького колеги Ф. Лебе-
дицева. З того часу журнал став для Грушевського-
гімназиста своєрідним вікном у тогочасне українське
життя. Тодішні інтелектуальні зацікавлення Михайла
вражають своєю широтою – це україністика, історія,
слов’янознавство, давньогрецька поезія та філософія,
літературознавство. І в кожній із цих галузей знання він
наполегливо працював, закладаючи міцні наукові підва-
лини власного світогляду. Характеризуючи своє тогочас-
не «читацьке коло» та його впливи на становлення нау-
кового світогляду, М. Грушевський у «Автобіографії»
писав: «Монографії Костомарова, Записки о Южной
Руси Куліша, збірники Максимовича і Метлинського,
Історія Січи Скальковського, Історія словянських літе-
ратур Пипіна, перші річники Киевской Старини, пе-
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речитані мною в рр. 1881–1885, послужили провідни-
ми нитками моїх інтересів і планів» [2, 198–199].

Саме на сторінках журналу майбутній учений упер-
ше зустрівся із працями майбутнього вчителя – В. Ан-
тоновича. Власне статтею засновника київської доку-
ментальної школи «Київ, його доля та значення з XIV
по XVI ст.» починався перший випуск часопису. Зга-
дуючи вплив річників «Київської Старовини» на фор-
мування свого світогляду, зрілий учений зазначав:
«1883 рік, власне, й пішов у мене на таку громадську і
національно-політичну самоосвіту, самовиховання на
матеріалі і за вказівками “Киевской Старины”». Зна-
чення ж видання було настільки вагомим для Михай-
ла, що, як він сам писав, «духом я ввійшов в київський
осередок дуже сильно і широко». Не менше значення
для творчої долі молодого М. Грушевського мав і ка-
талог книгарні Л. Ільницького, видрукуваний як дода-
ток до однієї з книжок «Київської Старовини». Завдя-
ки йому юнак познайомився з працями М. Костомаро-
ва, П. Куліша, М. Драгоманова та інших українських
інтелектуалів.

На сторінках «Київської Старовини» з’явилися
також перші друковані праці молодого історика. Це
були як тексти статейного («Волынский вопрос 1077–
1102 г.» чи «Барская околичная шляхта до 18 века»),
так і рецензійного формату (огляди праць А. Роллє та
Л. Фінкля), в яких початкуючий дослідник шукав
відповіді на питання, котрі турбували тогочасну украї-
нську гуманітаристику. «Київська Старовина» стала
також першою друкованою трибуною, з якої прозву-
чали фахові оцінки його проб пера. Так, вже першу
статтю – «Южнорусские господарские замки в поло-
вине XVI века», що вийшла з наукового семінару
В. Антоновича, помітили автори журналу. На дебют-
ну працю М. Грушевського відгукнувся рецензією
П. Голубовський. Критик зазначив, що поставлене зав-
дання молодий автор «виконав досить старанно та
вміло», підкреслив докладність опрацювання джерель-
ного матеріалу, підніс значення праці вченого-почат-
ківця, який подав стислий, але місткий образ колоні-
зації степових теренів України [3, 334].

«Київська Старовина» доволі оперативно також
відреагувала на появу першої монографічної студії
М. Грушевського. Рецензією на «Нарис історії Київсь-
кої землі» виступив уже згадуваний П. Голубовський.
Він справедливо виокремив ті проблеми, що стояли
перед дослідником, адже «писати історію Київської
землі значить писати історію всієї Русі, внаслідок того
значення, котре мав Київ у давньоруському житті» [4,
431]. Та незважаючи на вказані труднощі, «Нарис», на
думку рецензента, став вагомим внеском у розробку
проблеми, а автор зумів представити історію полянсь-
кої землі «в ясному розслідуваному вигляді», наскільки
взагалі це йому уможливили кількість і характер дже-
рел. Виклад молодого вченого П. Голубовський нази-
ває легким, а наведені ним характеристики історич-
них діячів – живими та образними, водночас зазнача-
ючи, що не погоджується з деякими з них. До числа
вельми вдалих місць праці М. Грушевського у рецензії
віднесено пояснення походження удільно-вічевого ус-
трою, еволюції віча й аналіз окремих періодів у пол-
ітичній історії давньоруської держави. З особливою
докладністю, наголосив рецензент, окреслено політич-
ну діяльність Андрія Боголюбського. Усе це тим більше
підносить вартість праці, позаяк, незважаючи на со-
лідну історіографію проблеми, «в наведених місцях
внесено п. Грушевським багато свого оригінального,
що явилося результатом і самостійною розробкою пер-
шоджерел». Загалом, підсумовує П. Голубовський, істо-

ричний нарис Київської землі відрізняється повнотою
та глибиною опрацювання матеріалу.

Далі критик не менш докладно зупиняється на
слабших місцях монографії. Найбільшим недоліком він
називає певний апріоризм та категоричність молодо-
го дослідника, який, сформулювавши для себе робочу
гіпотезу, не припускає навіть можливості її перегляду
чи корекції. Також рецензент акцентує на «випадко-
вих неточностях», демонструє певну суперечливість
похідної інформації та висновків, деяке порушення
логіки розташування розділів. До слабких місць ре-
цензентом віднесено й недостатність вивчення економ-
ічних процесів та їхнього впливу на політичне життя у
Давньокиївській державі. Натомість П. Голубовський
схвально відгукується про останню частину праці, при-
свячену характеристиці минулого Київської землі від
монгольського нашестя до кінця XIV ст. [4, 438]. Загаль-
не враження від книги, підкреслив рецензент, є приємне,
праця свідчить про солідний фаховий рівень її автора.

Не залишилася поза увагою редакції журналу й
співпраця молодого історика з «Записками НТШ», в
першому томі яких було опубліковано резонансну істо-
ріософську статтю «Громадський рух на Вкраїні-Руси».
В рецензії Н. Молчановський підкреслив сміливість
автора щодо конструювання моделі суспільних відно-
син у ранній період східнослов’янської історії, вказав
на досконале володіння ним джерелами та літерату-
рою. Водночас під сумнів було поставлено саму гіпо-
тезу молодого вченого, для якої, як вважає рецензент,
немає достатніх аргументів. «Але необхідно зауважи-
ти, – резюмує критик, – що ці питання до теперішньо-
го часу залишаються спірними в науці, п. Сергієнко
не береться за їхнє вирішення, і як би вони не виясни-
лись в кінці кінців, намальована автором історична
картина залишається вірною у загальних рисах» [5, 73].

Рецензією Н. Молчановського «Київська Старови-
на» відгукнулася також на появу магістерської моно-
графії М. Грушевського про Барське староство. Пере-
дусім рецензент високо оцінив едиційну працю, про-
ведену автором, що вилилась у два томи актів Барсь-
кого староства [6, 105]. Значне місце в рецензії огля-
дач відвів для полеміки з автором. Так, він дорікає
М.Грушевському у зловживанні методом аналогій, їх
штучності і довільності; підкреслює «сумнівність» та
«гадальний характер» деяких висновків. До останніх
він відносить гіпотезу М. Грушевського щодо поход-
ження привілейованої та непривілейованої шляхти, а
також його твердження про антиукраїнський характер
польської урядової колонізації. Рецензент висловлює
зауваження і щодо структури книги, особливо гостро
критикує зміст першої та шостої частин. Перший розділ,
що містить традиційний для представників школи
В. Антоновича географічний огляд та нарис передісторії
Барщини, є настільки недоречним, що, на переконання
Н. Молчановського, «міг би не ввійти у це дослідження
без втрати для останнього». Більш позитивно оглядач
оцінив сюжети, присвячені заселенню Барщини в XV
та на початку XVI ст., діяльності королеви Бони, історії
шляхетських родів, обчисленню та характеристиці
населення староства та змінам його внутрішнього ус-
трою до кінця XVIII ст. Хоча й тут рецензент вислов-
лює низку критичних зауважень, закидаючи М. Гру-
шевському апріорність і категоричність.

Н. Молчановський також критикує «еклектичну
манеру» автора, надмірний мікрографізм у висвітленні
ряду питань, що, зрештою, «призводить іноді до ре-
зультатів прямо протилежних». Він дає молодому ко-
лезі пораду – «уникати еклектичної манери викладу,
здатної реальні факти дійсності перетворити у не-
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відчутний та ні для кого непереконливий вимисел».
Незважаючи на полемічний зміст рецензії, оглядач
підсумував, що, «наведені окремі зауваження з приво-
ду книги п. Грушевського, цілком не применшують
значення зробленого ним цінного внеску до скарбниці
нашої південно-руської історії» [6, 111–112].

Після переїзду М. Грушевського до Львова, саме
«Київська Старовина» взяла на себе важливе завдання
популяризації наукових гіпотез та науково-організац-
ійної праці вже львівського професора. На сторінках
журналу було прорецензовано практично всі томи «За-
писок НТШ». Авторами більшості оглядів змісту «За-
писок» були Н. Молчановський і В. Доманицький.
Оскільки потрапляння українських видань до рук ро-
сійського читача було великою проблемою на зламі
століть, рецензії мали, здебільшого, інформаційно-оз-
найомлювальний характер. У них наголошувалося, що,
без урахування творчих здобутків галицьких учених,
неможливою є ґрунтовна розробка цілого спектру пи-
тань українознавчого характеру [7, 119–121; 8, 19–23;
9, 179]. Так, один з оглядачів писав: «Навіть поверхо-
вого огляду цього видання Галичини [«Записок НТШ»]
цілком достатньо для кожної неупередженої людини
для того, щоб побачити, наскільки серйозною, наскільки
ретельною є наукова праця малоросів за межами Росії.
Є теми в південноросійській історії, з котрих немисли-
мо вченим у Росії не знати того обширного наукового
матеріалу, котрий розроблений у Галичині в “Запис-
ках Наукового Товариства імені Шевченка”» [10, 138].

Оглядачі «Київської Старовини» уважно стежили
за розгортанням всіх напрямів діяльності НТШ, пере-
живали за наслідки тих конфліктів, які час від часу
спалахували у середовищі його членів. Прикладом
може бути згадка на сторінках часопису про так звану
«видавничу кризу» в Товаристві, що розгорілася з при-
воду відмови частини його керівництва друкувати ук-
раїнські політичні часописи, що створювали борги інсти-
туції та могли спричинити відмову їй у державній фінан-
совій дотації. Як відомо, внаслідок конфлікту головою
НТШ було обрано М. Грушевського, котрий проголо-
сив, що Товариство та його видавництва повинні слу-
жити винятково науковим цілям [11, 45–46]. Київський
історик Н. Молчановський у своєму огляді схвалив
таку позицію новообраного голови НТШ [12, 74–77].

Популяризуючи наукові здобутки НТШ для ро-
сійської читацької аудиторії, оглядачі «Київської Ста-
ровини» писали, що довкола М. Грушевського в Това-
ристві формується потужна дослідницька історична
школа, а сама наукова інституція галицьких українців
все більше набуває рис, притаманних класичній Ака-
демії наук [13, 38]. На важливості редакційної політи-
ки «Київської Старовини», спрямованої на популяри-
зацію видавничих здобутків НТШ у російському інте-
лектуальному середовищі, в некролозі Н. Молчановсь-
кого наголошував сам голова Товариства, вказуючи,
що ця робота завжди провадилася «con amore [з любо-
в’ю]» [14, 5–13].

Попри небезпеку привернути увагу до себе караль-
них органів Російської імперії, редакція «Київської
Старовини» намагалася всіляко захищати добре ім’я
М. Грушевського на Наддніпрянщині, де на початку
ХХ ст. розгорілася брутальна кампанія паплюження
львівського вченого. Так, коли Т. Флоринський, готу-
ючи Київський археологічний з’їзд, наполіг на забо-
роні львівським ученим виголосити свої доповіді
рідною мовою, саме їх київські вчені гаряче доводили
абсурдність ситуації. Як відомо, галичани так і не от-
римали дозволу послуговуватися українською, а при-
значені на з’їзд реферати було видруковано в окремо-

му томі «Записок НТШ». В рецензії на це видання ог-
лядач «Київської Старовини» підкреслив: «Можна без
перебільшення сказати, що проведений з’їзд багато
втратив, оскільки був позбавлений можливості познай-
омитися з досить солідними науковими працями га-
лицьких учених» [15, 35].

Інший напрям наукової активності М. Грушевсь-
кого у Львові стосувався розробки цілісної картини
українського минулого. Історик передусім звернув ува-
гу на розширення джерельної бази для вивчення окре-
мих періодів і наукових проблем. Уже перші томи, за-
початкованої та редагованої ним, документальної серії
«Жерела до історії України-Руси» були схвально сприй-
няті в середовищі науковців. Ці томи містили багатий
матеріал з російських і польських архівів та мали ґрун-
товні передмови, що стали першою спробою їх уза-
гальнення. Оглядачі відзначали прогресивну архео-
графічну методику видавця, який обстоював точне пе-
редавання змісту оригіналів. Особливий інтерес при-
вертали написані, на підставі опублікованого джерель-
ного матеріалу, передмови. У науковій літературі підно-
силась їхня самостійна наукова цінність, відзначалися
«сумлінність» і «вичерпність» опрацювання джерел. І
все ж критичні зауваження зумовило зловживання
істориком аналітичною процедурою наукового дослід-
ження. Останнє зауваження найбільш концентровано у
декількох рецензіях на сторінках «Київської Старовини»
висловив В. Щербина, зазначивши, що М. Грушевсь-
кий абсолютизував свій «лабораторний» метод і «ре-
тельно уникав всіляких узагальнень та більш чи менш
загальних пояснень фактів, що наводяться» [16, 37–
41; 17, 25–27]. Відповідаючи на критику, М. Грушевсь-
кий заявляв, що свідомо уникає широкого синтезу,
оскільки джерельний матеріал ще не зібрано [18, 2].

Складніше було зі сприйняттям історичних праць
М. Грушевського в середовищі російських дослідників,
оскільки заборона української книжки в Російській
імперії тривалий час ускладнювала можливість ознай-
омлення з ідеями львівського професора. На сторінках
російської періодики, почасти й наукової, нерідко ство-
рювався негативний образ тієї національно-культур-
ної праці, що була розгорнута українцями в Галичині.
Наголошувалося на штучності конструювання науко-
вого дискурсу української мови, політичному антиро-
сійському забарвленні культурно-наукового руху гали-
чан. Сам професор з певною долею образи зазначав у
«Автобіографії», що, внаслідок цих обставин, його
праці в Росії було «ґрунтовно замовчано» [2, 207].
Свідченням цього може бути той факт, що на вихід
першого тому «Історії України-Руси» одинокою коро-
тенькою заміткою інформаційного характеру відгук-
нулася лише «Київська Старовина» [19, 35].

Втім, певна лібералізація суспільно-політичного
життя в Росії на початку ХХ ст. уможливила проник-
нення інформації про головну працю М. Грушевсько-
го на шпальти наукової періодики країни. Саме дяку-
ючи рецензіям на сторінках «Київської Старовини» на
перші томи «Історії України-Руси», авторства В. До-
маницького та Н. Молчановського, інформаційну бло-
каду було прорвано. Так, перший передовсім зауважив
той прикрий факт, що фундаментальна праця М. Гру-
шевського, котра є важливим внеском у східноєвро-
пейську історіографію, так і не здобула жодного обго-
ворення в російській літературі, відтак, це не дозво-
ляє дослідникам повноцінно використати творчі ідеї
професора та врахувати запропоновані ним ідеї.

Саме на тих історіографічних концепціях М. Гру-
шевського, що йдуть врозріз з усталеними в російській
історичній науці положеннями, і зосередився В. До-
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маницький. Він докладно проаналізував зміст першого
тому «Історії», відзначивши, традиційні для попередніх
оглядачів, ґрунтовність джерельної та історіографічної
бази праці. Не вдаючись до докладного історіографіч-
ного аналізу, рецензент підніс оригінальність концеп-
туального та змістового наповнення книги М. Гру-
шевського. «Поза сумнівом, відзначені нами томи
Історії України-Руси – праця найвищою мірою цінна
та корисна, – підкреслив В. Доманицький. – [...] В цих
3-х томах праці проф. Грушевського ми маємо, на-
решті, початок повної давно очікуваної історії нашого
народу» [20, 192]. Окремо В. Доманицький зупинився
на науковому апараті книги, відзначаючи його ґрун-
товність і докладність та називаючи взірцевим для под-
ібного роду видань [21, 163]. Зауважимо, що В. Дома-
ницький тримав у полі своєї уваги також наступні томи
праці М. Грушевського, популяризуючи їхній зміст на
сторінках не лише наукових, а й популярних видань з
обох берегів Збруча [22, 2].

Відгукнулася «Київська Старовина» і на появу пер-
шої російськомовної синтетичної праці М. Грушевсь-
кого – «Нарису історії українського народу», що запо-
чаткував ознайомлення російського суспільства з на-
ціональною моделлю українського минулого та спо-
нукав до широкого обговорення наукових ідей М. Гру-
шевського у професійних колах. Рецензія В. Черепіна
носила характер звичайного огляду змістової напов-
неності нової книги та мала на меті ознайомити чита-
ча з її провідними ідеями. Критик визнав важливість
появи книги і в плані науковому (цілісне представлен-
ня українського минулого), і суспільно-політичному
(задоволення зростаючої зацікавленості російських
інтелектуалів молодим українським рухом та самою
культурою й історією українців), і виховному (мож-
ливість українців імперії отримати зважені та науково
обґрунтовані знання про своє минуле). Незважаючи на
популярне спрямування видання, рецензент підніс його
наукову вартість як самостійної праці, написаної з
чітких теоретико-методологічних позицій [23, 232].

Відгукнулися оглядачі «Київської Старовини» й на
спробу М. Грушевського популяризувати україноцен-
тричну модель східноєвропейської історії західними
мовами, що втілилося в німецькомовному перекладі
першого тому «Історії України-Руси». На сторінках
журналу зазначалося: «В цьому виданні Європа впер-
ше познайомиться так як треба з історією українсько-
го народу. Досі ж так у Європі люде собі думали, що
ми не маємо ніякої своєї окремої історії, ніякої окре-
мої мови та літератури» [24, 31]. В огляді також вис-
ловлювалося побажання авторові продовжити розпо-
чату справу та перекласти наступні томи «Історії».

Після припинення виходу «Київської Старовини»
в 1906 р., М. Грушевський першим у своїх історіогра-
фічних студіях започаткував всебічне вивчення цього
видання як українознавчого феномену. Осмислюючи
внесок часопису у поступ української історіографії,
М. Грушевський наголошував на його особливій місії.
Цей журнал, твердив він, мав не широку і не глибоку,
але ясну і принципову програму, він служив її інтере-
сам, а не будь-якому персональному угрупованню. Про
«Київську Старовину» перших років учений писав, що
«вона пила з невеликої, але своєї власної шклянки і ся
шклянка була досить чиста». На думку історика, «Киї-
вська Старовина» служила багатьом поколінням нашої
інтелігенції справжньою школою політичного та куль-
турного українства.

Аналізуючи поступ української історіографії в
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., М. Грушевсь-
кий окреме видне місце відводивь київським інтелек-

туалам, об’єднаним довкола «Київської Старовини».
Цей осередок з великим пієтетом він називав «кружок
дослідників української історії згромаджений коло
“Київської Старовини”». Провідне місце в цьому осе-
редку вчений слушно відвів співзасновнику та актив-
ному співробітнику видання О. Лазаревському. До його
діяльності в «Київській Старовині» М. Грушевський
спеціально звернувся при написанні своєї російсько-
мовної синтетичної праці про українську історіогра-
фію «Розвиток українських досліджень у ХІХ столітті
і вияви у них основних питань українознавства». Він
пише, що О. Лазаревський протягом тривалого часу –
від 1888 до 1902 рр. – «був справжньою душею жур-
налу». Більше того, завдяки невтомній організаторській
діяльності вченого, до співпраці вдалося залучити
широке коло вітчизняних істориків, що зробило його
справжньою трибуною українознавства. Пишучи про
своєрідний «гурток «Київської Старовини», М. Гру-
шевський вказував, що він «був своєрідною українсь-
кою корпорацією, ученою установою, єдиною в своє-
му роді» [25, 38]. Після смерті О. Лазаревського, заз-
начив дослідник, журнал почав занепадати.

Підсумовуючи багатоаспектні взаємини М. Гру-
шевського з «Київською Старовиною», відзначимо, що
в творчій долі Великого Українця вона відіграла уні-
кальну роль. У 1880-х рр. часопис виступив провідни-
ком романтичного юнака до світу наукового україноз-
навства. В першій половині 90-х рр. – став першим
полем реалізації та обговорення його творчих ідей.
Врешті, на зламі століть взяв на себе відповідальну і
небезпечну місію популяризації нової моделі українсь-
кої гуманітаристики, запропонованої автором «Історії
України-Руси». Своєрідною формою вдячності М. Гру-
шевського за таке особливе ставлення до нього з боку
редакції, стало започаткування ним історіографічної
рефлексії довкола феномену «Київської Старовини».
Постійно наголошуючи на неповторності журналу як
українознавчої інституції, вчений своїми спостережен-
нями фактично заклав традицію його розуміння як
важливої віхи в історії нашої науки ХХ ст.
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Ю. В. Крайсвітня

УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ
ПЕРЕСЕЛЕНСЬКОГО РУХУ З

УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ В РОКИ
СТОЛИПІНСЬКОЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ

Стаття присвячена аналізу історіографії переселенського руху
з українських губерній в роки столипінської аграрної реформи.
Ключові слова: історіографія, історіографічні джерела, істо-
ріографічна ситуація, переселення, столипінська аграрна реформа

Відміна кріпосного права 1861 р. стала поштов-
хом для масштабних міграцій селянства у пошуках
землі й більш сприятливих умов господарювання.
Особливого розмаху переселенський рух набув у пе-
ріод столипінської аграрної реформи: у такий спосіб
імперський уряд намагався розрядити соціальну напру-
гу, що виникла як результат аграрного перенаселення і
вкрай тяжкого становища значної частини селянства.
Тема міграційних процесів тривалий час приваблює
фахівців. Вагомий внесок у її розробку зробили і ук-
раїнські дослідники. Мета статті – проаналізувати та
систематизувати українську історіографію переселенсь-
кого руху періоду столипінської аграрної реформи.

Публікації початку ХХ ст., присвячені аграрному
розвитку Російської імперії прагнули окреслити мету та
засади організації переселенської політики в межах сто-
липінської реформи, що демонстрували роботи В. Во-
щина, М. Огановського, А. Кауфмана, Ю. Янсона, І. Ям-

зіна та інших. Вони неодноразово проаналізовані вче-
ними, тому додаткового висвітлення не потребують.
Зупинимося детальніше на українській історіографії
теми. Переселенські заходи уряду П. Столипіна привер-
нули увагу й українських дослідників, хоча в масиві пуб-
лікацій перших десятиліть ХХ ст. переважну частину
займали роботи публіцистів і громадських діячів.

Українські часописи того часу – «Літературно-на-
уковий вісник», «Рідний край» та ін. відображали по-
гляди українських авторів на ефективність переселення
і його потенційні наслідки для українства. Певний інте-
рес для з’ясування реального стану життя українців, які
вирушили на Далекий Схід, становлять дорожні нотат-
ки українського політика і вченого В. Садовського. Він
мав можливість побувати на тих теренах у 1910 р. і
описати враження. У циклі його статей досить деталь-
но описані природно-кліматичні умови, процедура
обрання ділянок для переселення, комплекс землевпо-
рядних робіт, труднощі, з якими стикалися переселенці.
Ставлення автора до імперської політики стає зрозум-
ілим із наступної цитати: «Гірка образа з’являється за
тих, що по своїй темноті не могли для себе кращої долі
обрати, як бути гарматним м’ясом для виконання нездо-
ланних проектів – образа за тих, що являються цілком
загубленими для свого краю і народу» [1, 142]. Негатив-
на оцінка переселення міститься й у статті, присвяченій
колонізаторській політиці Росії на Далекому Сході.
Зокрема В. Садовський відзначив, що назва «Далекосх-
ідна Україна» була б доречнішою для цього регіону, але
при цьому, незважаючи на кількісну перевагу, українці
не мають помітного впливу на політику в краї, а їхні гос-
подарства значно слабші в економічному відношенні [2].

Схожі погляди подавали й інші публікації, зокре-
ма рецензія М. Гехтера на видання, підготоване При-
морським Обласним Статистичним комітетом, що ілю-
струвало успіхи урядової політики у царині пересе-
лення [3]. З огляду на аналіз даних щодо етнічного
складу переселенців, він вказав на те, що цей регіон
можна справедливо «називати українською колонією»,
оскільки основу його складають вихідці з Чернігівщи-
ни, Полтавщини, Волині [3, 488]. М. Гехтер звернув
увагу і на неузгодженість оптимістичних висновків
щодо ефективності державних заходів з конкретними
показниками смертності серед переселенців, розмірів
земельних наділів і кількості «безхудобних» госпо-
дарств. Слід згадати і внесок земських діячів у вив-
чення питання переселення. Хоч ці роботи більшою
мірою належать до історичних джерел, ніж до істо-
ріографічних, проте, крім статистичного матеріалу
вони містять важливі висновки стосовно різних ас-
пектів переселенської політики і міграцій українців [4].

Досліджував переселенський рух і О. Мицюк, зок-
рема висвітлював важливу роль українців у пересе-
ленських заходах [5]. Одна з його робіт містить знач-
ний статистичний і фактичний матеріал, хоча сам він
відзначив нестачу в еміграції необхідних документаль-
них джерел. Втім, учений визначив основні напрями
переселення українців: 1) Сірий Клин (частина Півден-
но-західного Сибіру і Північного Казахстану); 2) Тур-
кестан; 3) Західний і Східний Сибір; 4) Зелений Клин
(Далекий Схід). Проаналізував становище пересе-
ленців, їх майновий стан, розміри земельних наділів,
основні заняття й проблеми, з якими зіткнулися селя-
ни в районах переселення. Означена робота стала своє-
рідним підсумоком його попередніх розвідок з питань
аграрного розвитку України [6].

Отже, питання переселенської політики, яка прямо
стосувалася життя багатьох українців, знайшло відоб-
раження на сторінках наукових і періодичних видань та
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в роботах безпосередніх учасників тих подій: громадсь-
ких і земських діячів. Українські дослідники питання
відзначали не лише суттєві недоліки і погану органі-
зацію цього урядового заходу, а й негативні наслідки
його для України, такі як відтік робочої сили, послаб-
лення позицій у соціально-економічному розвитку.

За радянської доби вивчення столипінської аграр-
ної реформи супроводжувалося розвитком, пов’язаних
з нею, тематичних напрямів, зокрема і питання пере-
селення. Плани колонізації нових територій не посту-
палися колишнім імперським проектам. Починаючи з
1920-х рр., заселення малоосвоєних регіонів Далеко-
го Сходу і Сибіру стали складовою колонізаційної пол-
ітики СРСР. Утім, до 1940-х рр. з’явилося лише кілька
робіт, присвячених аграрним міграціям. Зокрема бро-
шури А. Яхонтова [7], монографії О. Погребинського
[8] і Ф. Лося [9]. Останні автори характеризували пе-
реселенську політику у зв’язку зі столипінською аг-
рарною реформою. Так, перший вважав переселення
наслідком реформи, а не складовою урядового курсу,
тоді як переселенский рух, на думку історика, став
результатом половинчастості аграрної реформи, яка не
розв’язала існуючих проблем села.

Згодом, у 1950–60-х рр. масштабні проекти ра-
дянського керівництва з освоєння цілинних земель й
активізація будівництва Байкало-Амурської магістралі
сприяли директивному спрямуванню особливої уваги
радянських дослідників на питання переселення. Істо-
рики, на основі ленінських оцінок, мали доводити ко-
рисність ідеї переселення, але засуджувати методи й
організацію цієї політики імперськими урядами. У
публікаціях радянської доби висвітлювалася неорган-
ізованість, бюрократизм переселенських заходів,
відсутність суттєвої допомоги переселенцям, проте,
визнавався певний позитивний вплив переселення на
розвиток російських окраїн, сприяння переселенців
економічному прогресу у цих регіонах. Дослідників
цікавили, насамперед, районування переселення, соц-
іальний склад переселенців, тенденції розвитку капі-
талізму в освоєних регіонах [10].

Місце українського селянства в імперській політиці
переселення досліджував М. Якименко. Означена тема
стала предметом узагальнення кандидатської, докторсь-
кої дисертацій і низки статей вченого [11]. Дослідивши
особливості міграції українського селянства в 1861–
1917 рр., історик з’ясував соціально-економічні на-
слідки цих процесів. Тенденції переселенського руху з
Харківської губ. висвітлені у публікації Н. Проскури [12].
Таким чином, у ряді робіт радянських істориків досить
детально проаналізований переселенський рух, увагу
дослідників привертали причини і соціально-економічні
наслідки міграцій, чисельність й етнічний склад пере-
селенців, зокрема частка українців у цьому процесі.

На сучасному етапі слід відзначити певне знижен-
ня дослідницького інтересу до питання переселення.
Продовжує ґрунтовно розробляти тему аграрних
міграцій М. Якименко. На початку ХХІ ст. побачили
світ три монографії історика, в яких висвітлені пере-
думови, зміст і наслідки переселенського руху з Ук-
раїни на початку ХХ ст. [13]. Особливий інтерес ста-
новить праця, якою переселенських рух висвітлено на
тлі реформаторських ініціатив столипінського кабіне-
ту. Зокрема відзначене існування на початку ХХ ст.
гострих проблем на селі, серед яких чільне місце по-
сідало малоземелля. На думку автора, політика пере-
селення дозволила б владі вирішити одну з найакту-
альніших проблем села, не зачіпаючи інтереси по-

міщиків, зняти соціальну напругу, оскільки ставка ро-
билася на те, що переселятися будуть саме малозе-
мельні селяни, які були найбільш невдоволеною і ра-
дикально налаштованою частиною суспільства. Акти-
візацію переселенського руху в першому десятилітті
ХХ ст. дослідник пояснив тим, що саме столипінська
реформа створила можливості для вільного виходу
селян з общин і передачу землі у приватну власність, а
отже, з’явилася можливість її вільного продажу задля
переселення до інших регіонів. Суттєві пільги для пе-
реселенців, що були передбачені новою урядовою про-
грамою, а також кредитна політика Селянського позе-
мельного банку (який більшу частину позик, за підра-
хунками вченого, надавав саме переселенцям) мали
сприяти вирішенню аграрного питання без порушен-
ня інтересів великих землевласників.

М. Якименко дослідив також організацію пересе-
ленського руху, локалізацію основних маршрутів і рай-
онів переселення українських селян, визначив особ-
ливості соціального складу міграційних груп, проана-
лізував заходи землевпорядкування в новоосвоєних ре-
гіонах. Він зазначив, що явище так званого «зворотного
руху переселенців», яке посилилося вже з 1910 р., було
свідченням проблем в організації й реалізації пересе-
ленської політики. Міграційна політика імперського
уряду, на його думку, не вирішила аграрне питання, а
ще більше загострила, перемістивши його осередки з
центральних регіонів імперії ще й на її окраїни [14,
153]. Дослідник провів щорічні розрахунки, на основі
статистики, і дійшов висновку, що з 1906 до 1913 рр.
повернулися додому близько чверті переселенців.
Відсоток тих, хто повернувся, підрахований не впер-
ше, але вчений по-новому інтерпретував дані, зазна-
чивши, що цей показник не може бути свідченням ус-
пішності переселенської політики, як вважають окремі
дослідники, оскільки не відображає реального стану
речей у районах переселення, зокрема того, що «бага-
то переселенців просто не мали потрібних засобів для
повернення додому» [14, 145].

Зрештою, історик дійшов висновку, що хоча уря-
ду і вдалося організувати масовий переселенський рух,
особливо з густонаселених губерній Наддніпрянської
України і послабити «аграрне питання», але це полег-
шення було тимчасовим, оскільки вже з 1909 р. поча-
лося чергове загострення аграрної кризи, яку спричи-
нили «зворотні переселенці». Він звернув увагу на ту
обставину, що переселення відіграло подвійну роль в
історії: з одного боку, сприяло поширенню капіталі-
стичних відносин на більшій території, з іншого – галь-
мувало його становлення у центральних регіонах Ук-
раїни, сповільнюючи ліквідацію феодальних залишків.
Попри досить критичне ставлення до переселенської
політики, історик відзначив її прогресивний вплив, що
виявився у заселенні нових земель, поширенні на окраї-
нах значно вищої землеробської культури. Результати
переселення могли б бути значно кращими, якби воно
було «як слід організоване», – зазначив М. Якименко
[14, 145]. Прогресивний вплив переселення, на його
думку, стосувався лише Сибіру, а отже, імперських інте-
ресів. Для України переселення мало швидше негативні
наслідки, бо виїзд значної частини населення помітно
послабив її виробничий потенціал. Історик досліджу-
вав і ряд інших питань, стосовно аграрного розвитку
України, зокрема роль Полтавського губернського зем-
ства у реалізації переселенської політики [15].

Окремі аспекти історії переселенського руху укра-
їнців до Зеленого Клину викладені в монографії А. Попка
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[16]. Аналізу державного регулювання міграційних
процесів у 1901–1914 рр. присвячена стаття О. Овдіна
[17]. Особливу увагу він приділив саме періоду столи-
пінської реформи, зокрема характеристиці урядових
заходів, що мали стимулювати потенційних пересе-
ленців, таких як списання недоїмок, організацію
пільгових перевезень поселенців і домашніх тварин
залізницею, звільнення від сплати податків на термін
до 5 років, надання безвідсоткових кредитів, відстроч-
ки призову до армії тощо. У підсумку, дослідник заз-
начив, що саме ці заходи мали суттєвий позитивний
ефект для активізації переселенського руху.

Причини і наслідки міграційних процесів українсь-
кого селянства висвітлили Л. Ігнатова [18] і В. Шанд-
ра [19], хоча їх висновки суттєво не відрізняються від
вже відомих в історіографії. Особливості переселення з
Волині намагався з’ясувати Я. Цецик [20]. Приділив ува-
гу цьому питанню і О. Буравковський, відзазначивши,
що специфіка переселенської політики на Волині вия-
вилася у відносно невеликій кількості переселенців.
Причина цього, на думку дослідника, крилася в активній
протидії місцевої влади бажаючим переселятися. Пред-
ставники влади не давали дозволи на переселення, особ-
ливо українцям, очевидно для того, щоб забезпечувати
противагу польському населенню регіону [21].

У цілому, за більш ніж столітню історію дослід-
ження переселенського руху з українських губерній,
це питання перейшло з площини його обговорення
політиками і публіцистами на рівень ґрунтовного фа-
хового аналізу. Дотепер опубліковано чимало робіт,
різноманітних за обсягом і ступенем заглиблення у
проблему. Українські дослідники з’ясували широке
коло питань: причини міграцій, серед яких чільне місце
належить малоземеллю; фактори, що визначали не-
рівномірність переселення у різні періоди; напрями
міграційного руху; соціальний, етнічний, віковий і
майновий стан переселенців; особливості їхнього жит-
тя у нових районах; соціально-економічні, політичні й
культурні наслідки переселення; недоліки урядової
політики тощо. Більшість дослідників відзначає зрос-
тання переселенського руху у період столипінської
аграрної реформи, чому сприяли активна урядова про-
паганда, залучення до організаційних заходів земств,
пільги і стимули для переселенців, кредитна політика
Селянського поземельного банку. По-різному оцінюю-
чи урядову політику, українські вчені схильні розрізня-
ти її наслідки для імперії загалом, і для України зокре-
ма. Для останньої вона мала радше негативне значення,
хоч і дозволила дещо зняти соціальну напругу в украї-
нському селі. Серед недоліків слід відзначити вузьку
джерельну базу окремих публікацій, а також певну
суперечливість статистичних даних щодо кількості
переселенців з України, які наводять історики.
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ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
БІЛОРУСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

В БІЛОРУСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

У статті здійснено спробу проаналізувати літературу, яка була
видана в Білорусі і присвячена історії становлення Білоруської
Народної Республіки. Розглянуто немарксистську, радянську та
сучасну історіографії. Охарактеризовано основні етапи білорусь-
кої історичної науки.
Ключові слова: Білоруська Народна Республіка, державотворен-
ня, історіографія, ідеологія

Сьогодні у білоруській історичній науці тема Біло-
руської Народної Республіки є предметом гострих дис-
кусій. Відтак, мета розвідки – історіографічний аналіз
основних підходів до висвітлення історії становлення
БНР, сформованих у середовищі білоруських дослідників.

Після лютневої революції ідею незалежності Біло-
русі відстоював учасник І Всебілоруського з’їзду, пол-
ітичний діяч О. Цвікевич у праці «Короткий огляд історії
Білоруської Народної Республіки» [1]. Аналізуючи
події напередодні проголошення БНР та оцінюючи
протистояння політичних організацій, автор так і не
з’ясував причини проголошення Білоруської Народної
республіки. Питання створення цієї держави розгля-
дав і представник київської історичної школи М. Дов-
нар-Запольський. У брошурі «Основи державності
Білорусі» [2] дослідник акцентував увагу на праві біло-
руського народу на незалежність і державний сувере-
нітет. У 1994 р. було опубліковано «Історію Білорусі»
[3] М. Довнар-Запольського, в якій учений обґрунту-
вав позицію необхідності існування національної дер-
жави. Факт проголошення незалежності для нього був
очевидним і необхідним. Такої ж позиції дотримував-
ся Й. Льосик, який після підписання Брестського до-
говору виступав за незалежність Білорусі [4].

Важливе значення мають праці прихильника не-
залежності Білорусі А. Луцкевича. Розглядаючи пере-
думови створення БНР, він стверджував, що І Всебіло-
руський з’їзд не довів справу до кінця та затримався
на ідеї федерації з Росією [5, 12]. А. Луцкевич оціню-
вав факт проголошення БНР як найбільш повне вияв-
лення білоруської політичної думки [5, 13]. Акт від
25 березня 1918 р. автор трактував як подію, що зму-
сила керівництво Радянської Росії змінити свою пол-
ітику в Білорусі [6, 49].

Натомість Є. Канчер дещо по-іншому оцінює
діяльність Ради БНР. Зокрема в його працях прослідко-
вуються негативні погляди на її діяльність [7, 93]. Вод-
ночас дана негативна оцінка факту проголошення неза-
лежності БНР. Загалом Є. Канчер зазначив, що Білорусь-
ка Народна Республіка як держава не склалась. Схожу
позицію зайняв і Ф. Турук, який належав до противників
тих суспільно-політичних діячів, які брали участь в про-
голошенні БНР. Серед досліджень 20-х рр. ХХ ст. ви-
ділимо також праці В. Кноріна. Спроби проголошен-
ня Білоруської Народної Республіки оцінюються ним
як антинародні та контрреволюційні дії [8, 268].

Серед публіцистичних видань, які відстоювали
позицію незалежної білоруської держави виділялися
газети «Білоруська Рада», «Білоруський дзвін», «Біло-
русь» та «Білоруський стяг». Загалом вони відображали
погляди прихильників національно-демократичного
підходу. Головним завданням суспільно-політичного
журналу «Білоруський стяг» був захист незалежної біло-
руської держави. Водночас у 1920-х рр. на сторінках
журналів «Полум’я» та «Молодняк» з публікаціями вис-
тупили В. Ігнатовський, Д. Жилунович. Так, останній

критикував білоруський національний рух, який, за його
словами, обмежувався лише декларуванням лозунгів про
самоуправління. Засуджував Статутну грамоту від 25
березня 1918 р. також і В. Ігнатовський [9].

За умов радянської ідеології, деякими істориками
в науковий обіг були введені документи, пов’язані з
проголошенням незалежності Білорусі та діяльності
її органів у 1918 р. До цієї когорти віднесемо дослід-
ника І. Славіна, який акт проголошення БНР називав
авантюрою та грою в державність [10, 195].

Як бачимо, у 1920-х рр. історіографія історії БНР
розвивалася в контексті дослідження витоків і станов-
лення державності Білорусі. Єдиної думки відносно її
висвітлення в білоруській історичній науці не склалося.
Загалом сформувалися два підходи: національно-демок-
ратичний та марксистський. Представники першого ха-
рактеризували БНР як найвищий вияв білоруського на-
ціонального руху. В той же час прихильники марксис-
тського напряму розглядали Білоруську Народну Рес-
публіку та її державні органи з критичних позицій.
Відмітимо, що у білоруській історіографії радянського
періоду домінуючі позиції займала марксистсько-лені-
нська ідеологія. Будь-яке звернення вчених до національ-
них питань характеризувалось як вияви націоналізму.

Типовим представником марксистського підходу
в історіографії проблеми 30-х рр. ХХ ст. був А. Гаруно-
вич. Дослідник зазначав, що БНР була республікою «кур-
кулів» та «буржуїв». Водночас він відмітив, що програ-
ма білоруського національного політикуму була воро-
жою пролетаріату [11, 23]. Також критиці незалежну
національну Білорусь піддали дослідники Ю. та
Л. Майзелі. На їхню думку, білоруський уряд лише грав
у народну республіку, тоді як більшовики боролися з
німецькими окупантами [12, 17]. Натомість один із
офіційних більшовицьких апологетів – С. Вольфсон
розглядав відродження незалежної Білорусі в формі
БНР як «реакційну маячню» [13, 23]. Досить актуаль-
ною стала і тема окупації Білорусі Польщею. Ретрос-
пективне висвітлення боротьби проти польських оку-
пантів розпочав В. Щербаков. У роботі «Жовтнева
революція на Білорусі і польська окупація» автор ак-
центував увагу на помилках уряду БНР, яке «з радістю
зустрічало пілсудчиків тому, що вони обіцяли не пере-
шкоджати скликанню Ради» [14, 89].

Радянсько-німецька війна дещо призупинила роз-
робку проблеми. За свідченням Т. Тохіяна, у період
1941–1944 рр. з’явилося лише декілька брошур, нау-
кова значущість яких була невелика, оскільки їх авто-
ри не залучали навіть архівні документи [15]. Загалом,
в оцінках дослідників періоду 30–40-х рр. ХХ ст. про-
блема проголошення та функціонування Білоруської
Народної Республіки розглядалась як контрреволю-
ційне, направлене на створення буржуазної держави.
Водночас аналіз історіографії проблеми державотво-
рення БНР засвідчив одновекторність в білоруській
історичній науці означеного періоду.

Після ХХ з’їзду КПРС розпочалася лібералізація
суспільно-політичного життя, відтак, торкнулася й
історичної науки. Основою для написання наукових
праць стали архівні матеріали, доступ до яких раніше
був обмежений. Хоча в 50–60-х рр. ХХ ст. історики про-
довжували звинувачувати діячів Ради БНР за проголо-
шення незалежності та співпрацю з німцями [16, 21].
Задля доведення антинародних дій Ради, дослідники
посилалися на телеграму до кайзера Вільгельма ІІ. Де-
тальний аналіз історичних фактів, що відображали
проголошення БНР відбувався й у 1970–80-х рр., а ва-
гомий внесок у розробку проблеми зробили В. Крута-
левич, І. Ковкель, Н. Сташкевич [9]. Відмітимо, що у
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своїх працях В. Круталевич характеризує Білоруську
Народну Республіку як маріонеткову, неповноправну
державу. За оцінками дослідника, Статутні грамоти
БНР – лише порожній звук і реальної сили вони не
мали [17, 181]. Н. Сташкевич пов’язує виникнення БНР
із прагненням зруйнувати союз із Росією [18, 14]. В
роботі «Сторінки історії: витоки становлення БСРР»
звинувачував Раду і Народний Секретаріат у прагненні
об’єднати всі антирадянські елементи для бортьби з
радянською владою [19]. Натомість у 1990 р. Н. Сташ-
кевич був єдиним, хто зауважив, що БНР стала зарод-
ком білоруської державності.

З розпадом СРСР, відійшла у минуле марксистсь-
ко-ленінська методологія. Розпочався процес переос-
мислення історичних подій та явищ, почалась нова епо-
ха в історичній науці. Не стала винятком і проблема дер-
жавотворення Білоруської Народної Республіки. Важ-
ливими у цьому плані є праці Р. Платонова та Н. Сташ-
кевича. Спираючись на документальний матеріал, дос-
лідники показали динаміку зростання національної са-
мосвідомості, наслідком чого стало проголошення БНР.
За свідченнями Т. Тохіяна, протягом 90-х рр. ХХ ст.
виділилися два напрями: національно-демократичний
та ліворадикальний. Загалом, вчені опиралися на кон-
цепції, запропоновані ще на початку 1920-х рр.

Вагомий внесок у вивчення питання зробив і В. Кру-
талевич. Проаналізувавши Статутні грамоти, він заз-
начив, що вони визначали традиційні форми суспіль-
ного та державного ладу, окреслюючи демократичні
засади [20, 10]. Втім, автор продовжував наполягати
на тому, що БНР як реальне державне утворення не
склалося. Водночас комплексний аналіз та залучення
нових підходів, зумовили переосмислення багатьох
позицій І. Ігнатенка в оцінках діяльності Ради БНР. У
той же час дослідник наполягав, що БНР «випрошува-
ла в німців право на існування» [21, 246]. Водночас
деякі дослідники та політики запропонували протилеж-
ний підхід до теми проголошення БНР, зокрема В. Ге-
расимов [22], А. Грицкевич [23], С. Дубенецький [24].
Зазначені автори вбачали в Білоруській Народній Рес-
публіці риси повноцінної суверенної держави.

З огляду на сказане вище, зауважимо, що пробле-
ма державотворення Білоруської Народної Республі-
ки у сучасній білоруській історичній науці виділилася
в окрему тему і перестала розглядатися в контексті
боротьби з контрреволюцією. Загалом, у білоруській
історичній науці склалися два підходи до проблеми.
Представники першого не вважають БНР реальною
державою, оскільки для цього не було юридичних
підстав. Інший – представляють національно-орієнто-
вані вчені, які Білоруську Народну Республіку вважа-
ють реальною державою.

Таким чином, історіографію проблеми можна поді-
лити на три етапи. Перший – 1917–1920-і рр., другий
– 30–90-і рр. ХХ ст. і третій, який почався у 1991 р.
Перший етап характеризується розмаїтістю позицій.
Різні погляди на реалізацію білоруської державності,
зокрема у формі БНР, призвели до формування двох
підходів: марксистського та націонал-демократично-
го. На другому етапі, в рамках єдиної радянської ідео-
логії, спостерігався єдиний підхід до вивчення історії
БНР. Білоруська Народна Республіка розглядалась як
антинародне явище, а діяльність Ради та Народного
Секретаріату – як контрреволюційна. З проголошен-
ням у 1991 р. національного суверенітету Білорусі,
розпочався третій етап, який призвів до нових концеп-
туальних змін у вивчені історії БНР. Історіографічна
база, що стосується означеної проблематики є досить
вагомою. Науковцями опубліковані праці, які висвіт-

люють основні аспекти державотворення Білоруської
Народної Республіки, причини та передумови прого-
лошення акту від 25 березня 1918 р., створення дер-
жавного апарату й органів влади. Водночас деякі про-
блеми лишаються мало дослідженими, наприклад,
ставлення населення до владних структур БНР. Тому
ця тема залишається актуальною та перспективною в
контексті самоідентифікації білоруського народу.
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УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ ДРУГОЇ
ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

У РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

У статті проаналізовано вивчення української кооперації другої
половини ХІХ –початку ХХ ст. за радянської доби. Виявлені ок-
ремі періоди та напрями, охарактеризовано методологічні підхо-
ди радянської історіографії означеної проблеми.
Ключові слова: історіографія, кооперативний рух, кооперація,
товариство

Найдовшим і досить неоднозначним періодом в
дослідженні проблем історії вітчизняної кооперації
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. стала радянсь-
ка доба. Незважаючи на появу останнім часом ряду
ґрунтовних робіт з історії дореволюційного кооператив-
ного руху, радянська історіографія означеної проблеми
поки не стала предметом окремого дослідження. Одна з
узагальнюючих праць, а саме стаття Л. Файна «Радянсь-
ка історіографія кооперативного руху в Росії» була
опублікована 1986 р. і в методологічному сенсі вже
втратила свою актуальність [1, 123–137]. Історіограф-
ічне дослідження І. Ярченко зосереджене винятково
на дослідженнях сільськогосподарської кооперації [2].
Поза увагою науковця залишилася робітнича коопера-
ція – чи не найбільш популярна тема наукових розвідок
радянської доби. Окрема інформація з питання містить-
ся в історіографічних оглядах монографій, дисертацій
сучасних українських науковців В. Марочка, І. Фаре-
нія, Г. Цибуленка та ін. [3–5]. Мета цієї статті полягає
у всебічному аналізі наукових праць радянської доби
з історії вітчизняного кооперативного руху другої по-
ловини ХІХ – початку ХХ ст.

Важливий внесок у вивчення історії вітчизняної
кооперації означеного періоду було зроблено ще на
початку радянської доби. За умов політики коренізації
в Україні, над розробкою цієї проблеми продовжува-
ли працювати представники дореволюційної коопера-
тивної школи, зокрема П. Височанський, П. Пожарсь-
кий, П. Мохор, І. Батюк. Так, П. Височанський відо-
мий як автор узагальнюючих робіт з історії українсь-
кого кооперативного руху та споживчої кооперації. Дос-
лідник ввів до наукового обігу нові джерела, узагальнив
науковий доробок попередників, розробив власну пері-
одизацію історії споживчої кооперації. Він відводив ко-
оперативному руху важливе місце в житті українсько-
го суспільства наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Разом з тим вважав, що до 1917 р. кооперація «під на-
тиском ворожих сил царату» залишалася штучною [6].

Натомість науковець і громадський та політичний
діяч П. Пожарський окремо зупинився на дослідженні
соціальної природи кооперативів. Вчений аргументова-
но доводив, що кожен із напрямів кооперативних това-
риств мав специфічну соціальну структуру. Проте, на
його думку, серед членів кооперативів все ж переважа-
ли представники середняцько-заможницьких прошарків
[7]. Своєю чергою, праця П. Мохора присвячена анал-
ізу поглядів теоретиків і практиків українського коо-
перативного руху і є чи не найпершим дослідженням в
цьому напрямі [8]. У праці І. Батюка досить стисло роз-
глянуто історію української сільськогосподарської коо-
перації. При цьому автор чітко розмежовує різні види
сільськогосподарських кооперативів: громади, товари-
ства загального напряму діяльності, спеціалізовані
товариства. Навів і статистичні дані, що відтворюють
рівень їх розвитку на різних проміжках часу [9].

Загалом, дослідження історії кооперативного руху
в 20-ті рр. ХХ ст. виходить на якісно новий науковий

рівень. 1 січня 1920 р. у Києві був відкритий Українсь-
кий кооперативний інститут ім. М. Туган-Барановсь-
кого, з 1922 до 1925 рр. він продовжував працювати у
статусі технікуму, а з 1925 р. – знову перетворений на
Київський кооперативний інститут ім. В. Чубаря. В
інституті викладали видатні науковці того часу, зокре-
ма академіки М. Василенко, К. Воблий, М. Кравчук,
професори В. Синайський, П. Кованько, В. Ганчель та
ін. При навчальному закладі діяв Центральний коопе-
ративний музей з архівом, бібліотека [10].

Важливою подією у науковому житті того часу
стало відкриття при інституті у березні 1927 р. науково-
дослідної кафедри кооперації, на чолі з В. Целларіусом.
Вона фактично стала центром дослідження історії ко-
оперативного руху в Україні. В її межах працювала
секція теорії та історії кооперації (голова – академік
К. Воблий), фінансово-кредитної кооперації (голова –
професор К. Пажитнов), торгівлезнавства (голова –
П. Височанський), а також комісія з досліджень історії
української кооперації, на чолі з П. Пожарським [10].
Результатом плідної діяльності членів кафедри стало
періодичне видання збірника наукових статей під на-
звою «Праці науково-дослідної катедри кооперації при
Київському кооперативному інституті ім. В. Я. Чуба-
ря». До нього входили праці присвячені найрізноман-
ітнішим проблемам кооперативного руху: історії ок-
ремих напрямів кооперативного руху, розвитку коопе-
рації в окремих регіонах країни, соціальному складу
товариств, створенню та діяльності кооперативних
союзів, окремим кооперативним діячам тощо.

Загалом наукові праці 1920-х рр. побудовані на
старих методологічних засадах, характерних для до-
революційних досліджень кооперативного руху. Вони
вирізняються своєю ґрунтовністю, використанням
значної доказової бази, залученням великої кількості
статистичних джерел. Особливістю робіт цього часу
стало виокремлення української кооперації й її історії
із загальноросійського кооперативного руху. Вже з
кінця 1920-х рр. єдино правильною вважалася науко-
ва література, яка ґрунтувалася на засадах марксизму-
ленінізму. Автори цієї концепції різко розмежовували
кооперацію в умовах капіталізму від кооперації при соц-
іалізмі. На думку В. Леніна, дореволюційні кооперати-
ви були організаціями заможних селян, буржуазії й,
відповідно, найбільшу користь приносили саме цим про-
шаркам суспільства, а їх діяльність не могла позитивно
вплинути на суспільно-економічні процеси [11, 375].
Таке ставлення лідера РСДРП(б) до кооперативного руху
зумовило подальшу його критику в науковій літературі.

На засадах марксизму-ленінізму в 20-ті рр. ХХ ст.
були побудовані праці М. Мещерякова, О. Лозового,
В. Дьяконова [12–14]. Предметом цілеспрямованої
наукової розробки стала діяльність робітничих това-
риств, чому зокрема присвячені праці М. Балабанова,
Н. Макерової [15; 16]. Зміна економічного курсу в
країні наприкінці 1920-х рр. призвела до поступового
згортання кооперативних форм господарювання. Май-
же на 30 років призупинилося і дослідження проблем
історії дореволюційного кооперативного руху. Існуючі
праці відрізнялися критичним ставленням до нього. У
такому контексті кооперацію вивчав Я. Кістанов [17].

Відновлення інтересу до кооперативної тематики
почало спостерігатися лише з другої половини 60-х рр.
Воно було зумовлене характерною для цього часу пе-
реоцінкою теоретичного надбання В. Леніна, в тому
числі й питань кооперативного руху. Підвищенню ува-
ги до кооперативної тематики також сприяв столітній
ювілей вітчизняного кооперативного руху. В цей час
з’явилися праці Г. Діхтяра, Л. Морозова, О. Меркуло-
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вої, В. Кабанова [18–21]. Дослідники більш помірко-
вано почали ставитися до визначення ролі кооператив-
ного руху. Так, Г. Діхтяр вважав, що споживчі коопе-
ративи позитивно впливали на добробут населення.
Цей висновок він аргументував тим, що товариства
продавали товари за ринковими і нижче цінами, нада-
вали дивіденди на суму придбаного товару, сприяли
загальному скороченню цін на містах. Разом з тим,
залишаючись вірним державній ідеології, вважав коо-
перацію лише однією з форм спротиву робітників ка-
піталістичним умовам життя [18, 149–155].

У зазначених роботах вчені окремо не зупинялися
на проблемах історії української дореволюційної коо-
перації, вона розглядалась у контексті загальноросійсь-
ких оглядів. Відтак, український кооперативний рух у
цей час був предметом дослідження не багатьох робіт.
Зокрема у праці Л. Гайдая було проаналізовано вплив
кооперації на розвиток сільського господарства Пра-
вобережної України [22, 100–106]. Дослідник дійшов
висновку, що товариства сприяли капіталізації дрібного
сільськогосподарського виробника. Висвітлюючи ко-
оперативний рух з погляду класового підходу, науко-
вець вважав, що товариства посилювали соціальну
диференціацію селян. Подібний підхід демонструва-
ла і дисертація Г. Губенко, частина якої присвячена
сільській кредитній кооперації Південної України [23].

Провідними темами досліджень цього часу зали-
шалися такі аспекти кооперативного руху, як робітни-
ча споживча кооперація, діяльність представників ко-
муністичної партії в кооперативних товариствах кінця
ХІХ – початку ХХ ст., політична діяльність членів коо-
перативів, значення партії в поширенні кооперативного
руху. Цим проблемам були присвячені праці О. Прий-
менка, І. Булатова, І. Барчугова, І. Горелова [24–27].
Вивченням діяльності, творчого надбання видатних те-
оретиків і практиків кооперативного руху другої поло-
вини ХІХ – початку ХХ ст. на цьому етапі займалися
С. Днепровський та І. Баренбаум [28; 29, 295–341].

Початок якісно нового періоду в радянській істо-
ріографії кооперативного руху спостерігався з сере-
дини 80-х рр. ХХ ст. Перехід до нової соціально-еко-
номічної політики, відновлення кооперативної форми
господарювання сприяли активному примноженню до-
сліджень з історії дореволюційного кооперативного
руху. У цей час з’явилися праці російських істориків
А. Кореліна, Л. Файна, присвячені, відповідно, про-
блемам кредитної кооперації, історіографії та коопе-
ративного законодавства [30, 182–187; 1, 123–137]. Ці
дослідження характеризувалися принциповими зрушен-
ня у методології викладання матеріалу. Науковці відій-
шли від всебічної критики дореволюційного кооперати-
вного руху, спростували, характерну для ідеології марк-
сизму-ленінізму, тезу щодо зародження кооперації в ході
боротьби дрібних виробників проти гніту й експлуа-
тації великого капіталу. Причиною розвитку кооперації
насамперед називали поширення капіталістичних від-
носин у Російській імперії, провідним чинником чого
стали реформи С. Вітте та П. Столипіна. Об’єктивно про-
аналізувавши кооперативне законодавство кінця ХІХ –
початку ХХ ст., вони дійшли висновку, що загалом воно
відповідало тогочасним умовам розвитку країни.

Таким чином, відповідно до змісту праць, методо-
логічних підходів у радянській історіографії коопера-
тивного руху, умовно можна виділити три періоди.
Перший охоплював 20-і рр. ХХ ст. і характеризувався
домінуванням у роботах методологічних засад, влас-
тивих дореволюційним дослідженням, виділенням
українського кооперативного руху із загальноросійсь-
кого контексту, створенням узагальнюючих праць з

історії вітчизняної споживчої, сільськогосподарської
кооперації. Другий період припав на 1930 – першу
половину 60-х рр. і позначився фактичним вилучен-
ням означеної проблеми з кола наукових інтересів.

З відновленням інтересу до кооперативної пробле-
матики у другій половині 60-х рр. ХХ ст., розпочався
третій період розвитку радянської історіографії коопе-
ративного руху. Науковці на цьому етапі, здебільшого,
обмежувалися використанням вже відомих джерел і пра-
цювали винятково в межах державної ідеології. Досяг-
ненням цього періоду можна вважати дослідження робіт-
ничої споживчої кооперації. Якісні зміни в радянській
історіографії кооперативного руху спостерігалися й у
часи «перебудови». При цьому дослідники відійшли
від всебічної критики дореволюційної кооперації та
розширили спектр досліджуваних проблем.
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В. А. Гедз

ДІЯЛЬНІСТЬ КОСТЯ ШТЕППИ
В ОКУПОВАНОМУ КИЄВІ (1941–1943 рр.):

ІСТОРІОГРАФІЯ

У статті проаналізовані праці істориків та науковців, присвя-
чені діяльності професора К. Штеппи в окупованому Києві.
Ключові слова: К. Штеппа, історіографія, аналіз діяльності,
наукова спадщина

Ще якихось двадцять років тому, коли впали пере-
шкоди для дослідження біографій відомих постатей
українського національно-визвольного руху доби Дру-
гої світової війни, мало не всі сили вітчизняної істо-
ричної науки були спрямовані на вивчення життя тих
політичних і військових діячів, які вперше прорива-
лися в Україну після тривалого замовчування: С. Бан-
дери, А. Мельника, Р. Шухевича, Т. Бульби-Боровця
та багатьох інших. Тоді здавалося, що життєписи всіх
політичних і громадських діячів періоду Другої світової
війни увійшли до кола гуманітарних наукових зацікав-
лень. Останнім часом значно посилився науковий інте-
рес і до біографій тих діячів, які проживали на окупо-
ваних територіях. Приходить усвідомлення, що, попри
їхню ідеологічну заангажованість і причетність до оку-
паційного режиму, життєвий шлях журналістів, вче-
них, науковців, спортсменів має колосальний вплив на
формування історичної вдячної пам’яті, а відтак, хоча
б з огляду на це, їх було б необачно ігнорувати. Зреш-
тою, справа навіть не в предметі дослідження, а в його
методології. Зорієнтовані на об’єктивність, наукові
дослідження мусять опановувати будь-який предмет.

Тому одним з основних видів діяльності Меморі-
ального комплексу «Національний музей історії Вели-
кої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.» є формування
та поповнення фондової колекції. Колекція Меморі-
ального комплексу посідає перше місце в Україні се-
ред музеїв воєнно-історичного профілю. До неї нале-
жать раритети, що мають історичну цінність. Одна з
найбільших у фондозбірні музею група «Періодичні
видання», яка нараховує біля 80 тис. одиниць. Серед
них зберігаються газети «Нове Українське Слово» та

«Последние новости», які виходили в окупованому
Києві. Ці часописи неодноразово використовувалися
науковцями музею на виставках та освітніх заходах.
Їх зміст та історія детально були вивченні науковця-
ми, але вивчення газет не можна вважати закінченим
без дослідження біографій авторів, які вміщували свій
матеріал на їх шпальтах.

У цій статті мова піде про головного редактора вище
згадуваних періодичних видань – Костя Феодосійовича
Штеппу. Він народився 15 грудня 1896 р. у Лохвиці Пол-
тавської губ. у родині священика. Навчався у Полтавській
духовній семінарії. 1915 р. вступив на історико-філоло-
гічний факультет Петроградського університету. З дру-
гого курсу університету перейшов до військового учи-
лища. Підробляв помічником бібліотекаря в книгозбірні
Міністерства фінансів (1916 р.). Після закінчення арм-
ійської школи направлений прапорщиком на фронт.
Учасник Першої світової війни. Упродовж 1919–
1920 рр. встиг повоювати спочатку в складі Доброволь-
чої армії Збройних Сил Півдня Росії генерала Денікіна,
а пізніше – в російській армії барона Врангеля.

Встановлення нової влади змусило Костя Феодо-
сійовича, щоб вижити, перелаштуватися на новий лад.
У 1920–1921 рр. учителював у червоноармійській
школі м. Ромни, що називалася Військово-інженерною
дистанцією. У 1921 р. переїхав до Ніжина, де обіймав
посаду завідуючого клубом. Перерване війною навчан-
ня продовжив у Ніжинському інституті народної осві-
ти (далі – ІНО). Закінчивши його з відзнакою, в бе-
резні 1922 р. був зарахований аспірантом новостворе-
ної Науково-дослідної кафедри історії культури і мови
при Ніжинському ІНО по секції античної культури. У
1924 р., після громадського захисту промоційної праці
(прообраз нинішньої кандидатської дисертації) – «Уче-
ния о демонах в античной и христианской литературе
в эпоху зарождения християнства», був обраний до
розряду наукових співробітників і затверджений на
посаді Укрпрофосом.

Напрям наукових студій вимагав опрацювання ве-
ликої кількості літератури іноземними мовами, глибо-
кого знання стародавніх джерел. Учений досконало
володів німецькою, добре знав давньогрецьку, фран-
цузьку та англійську мови. Це наочно засвідчила його
монографія «Нариси з історії античної й християнсь-
кої демонології (До питання про походження христи-
янства)» (1926 р.), яку він підготував як докторську
дисертацію. Захист відбувся восени 1927 р. на кафедрі
літератури в Одесі, під егідою Укрголовнауки. 26 лис-
топада того ж року комісія з учених ступенів Укрго-
ловнауки листом. за підписом професора О. Палладі-
на, повідомила К. Штеппу про присвоєння йому нау-
кового ступеня доктора європейської культури.

У Ніжинському ІНО Кость Феодосійович викла-
дав майже 10 років. Упродовж 1926–1928 рр. двічі
обирався деканом факультету соціального виховання
(далі – ФСВ). Учений особисто розробив програми
складання соціально-економічного мінімуму для роб-
факу з проблем політекономії і вчення про державу та
радянську конституцію, семінару з антирелігійної про-
паганди. Широкого розголосу набув, підготовлений
ним і запроваджений у процес навчання в Ніжинсько-
му ІНО, «Дальтон-план» – система колективної підго-
товки студентів, методом конференцій, лабораторних
занять, організації кількісного та якісного обліку ре-
зультатів навчання. У 1930 р. К. Штеппу запросили
викладачем Інституту професійної освіти, що утворив-
ся внаслідок примусової реорганізації колишнього
університету Св. Володимира. Переїхавши до Києва,
він продовжував працювати у Всеукраїнській Академії
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Наук (далі – ВУАН), але в новому статусі – заступни-
ком голови Комісії для досліджень з історії Близького
Сходу та Візантії (далі – КДІБСВ), що була створена
1 лютого 1930 р. На початку 1930-х рр. він фактично
очолював в Україні всю роботу в царині орієнталістики.

За страшних часів тоталітаризму Кость Феодосій-
ович, як і чимало інших науковців, щоб вижити, сум-
лінно виконував соціальні замовлення режиму. Лише
з таких позицій можна розглядати, написані ним у ті
роки, праці, що мали явно пропагандистський присмак.
13 лютого 1934 р. був переведений до новоствореного
Історико-археологічного інституту, де фактично очолив
сектор історії Заходу і Сходу. Працював до 21 листопада
1934 p., коли цей інститут було ліквідовано. Паралельно
з роботою в системі ВУАН, був (із перервами) деканом
історичного факультету КДУ (1934–1941 рр.), членом
Київміськради (1934–1941 рр.), працював у Київсько-
му педагогічному інституті та Українському науково-
дослідному інституті педагогіки (УНДІП).

18 березня 1938 р. був заарештований і впродовж
1938–1939 рр. перебував під слідством органів ДПУ
УРСР, за звинуваченням в українському буржуазному
націоналізмі та зв’язках з іноземною розвідкою. Че-
рез шість місяців ув’язнення почав давати свідчення й
визнав себе винним. «Зізнався», що учасники націо-
налістичної організації планували повстання в Києві,
на чолі з Любченком і Хвилею, а в перспективі – вбив-
ство Сталіна. Собі відводив роль керівника терорис-
тичної групи в КДУ та Київському педагогічному
інституті. 27 вересня 1939 р. перед К. Штеппою відкри-
лися двері Лук’янівської в’язниці – йому дарували сво-
боду, в зв’язку з «бездоказовістю звинувачення». Зараз,
не володіючи всіма архівними документами, важко на-
звати причину звільнення, хоча сьогодні в наукових ко-
лах переважає думка, що Кость Феодосійович пого-
дився стати таємним інформатором НКВС. Якщо це
відповідає дійсності, то ми змушені констатувати, що
в тій ситуації він втратив моральні принципи. Це все
цілком вписується в логіку його боротьби за життя.

Після «несподіваного» звільнення, йому поверну-
ли професорське звання та посаду завідувача кафедри
стародавньої історії КДУ. 1 листопада 1939 р. учений
заявив нову тему своїх наукових досліджень – «Римська
Африка за доби переселення народів», яка мала стати
частиною великої дослідної проблеми під загальною
назвою «Революція рабів і варварське завоювання Римсь-
кої імперії». Однак творчі успіхи чергувалися з непоро-
зуміннями, що виникали з перезатвердженням доктора-
ту, адже 4 листопада 1939 р. ВАК СРСР прийняв рішен-
ня про переатестацію наукових ступенів і вчених звань.
10 грудня 1939 р. Вчена рада історичного факультету
КДУ підтримала клопотання про затвердження, при-
своєного К. Штеппі 1927 р., ступеня доктора історич-
них наук. Проте, вирішення питання зволікалося, що
змусило вченого взятися за нову докторську роботу.

Під час Другої світової війни Кость Феодосійович
перебував в окупованому Києві. Після створення Киї-
вської міської управи (далі – КМУ), він посів у ній
посаду завідуючого відділом культури та освіти. На
цій посаді він сприяв розвитку архівної справи,
відкриттю Української академії наук, функціонуванню
видавництва «Школа», створенню Всеукраїнської учи-
тельської спілки тощо. Чимало зусиль докладав для
відновлення роботи Київського університету, більшість
викладачів і студентів якого разом із матеріальною
базою було евакуйовано до Казахстану. У листопаді
1941 р. його призначили ректором відтвореного Киї-
вського університету. Керувати університетом в умо-
вах окупації було досить складно, оскільки викладан-

ня за старими планами й конспектами становило смер-
тельну небезпеку. Саме тому ректор вимагав від підлег-
лих коригувати лекції «на вимоги часу», наголошуючи
на «культуртрегерській» місії Німеччини. До певної міри
в університеті вдалося проводити курс, у рамках задек-
ларованої окупантами, підтримки українського націо-
нально-визвольного руху. Частково цьому сприяла не-
тривала діяльність Української національної Ради, чи-
мало членів якої були університетськими викладача-
ми. Отже, цей орган опосередковано впливав на робо-
ту університету. Проте, розгорнути й налагодити фун-
кціонування університету в повному обсязі не вдалось,
і згодом його закрили. Водночас новий голова КМУ –
В. Багазій, орієнтований на свідомі українські кола,
спочатку усунув К. Штеппу від керівництва відділом
культури й освіти КМУ, а потім і від ректорства.

З грудня 1941 р. Кость Феодосійович був головним
редактором газети «Нове Українське Слово». У 1942 р.
працював науковим консультантом Музею-архіву пере-
ходової доби м. Києва. У 1943 р. назавжди залишив Київ.
У Західній Німеччині очолював редакцію російськомов-
ного журналу «На досуге», розрахованого переважно на
вояків Російської визвольної армії, викладав російсь-
ку мову й літературу в американській школі (1950–
1952 рр.). Водночас працював в Інституті вивчення
історії та культури СРСР (Мюнхен). З 1952 р. жив у
США, співпрацював з Американською комісією за виз-
волення, радіостанцією «Свобода», відновив дослід-
ницьку роботу. Ще 20 серпня 1948 р. 4-м відділом МДБ
СРСР було оголошено розшук К. Штеппи, але 27 лю-
того 1956 р., постановою УКДБ при Раді Міністрів
УРСР по Київській обл. розшук було припинено, хоча
його місце перебування було відоме. Помер К. Штеп-
па 19 листопада 1958 р. у Нью-Йорку, де й похований
на цвинтарі монастиря Новодієво [1, 223–226].

Сьогодні всі ці факти добре відомі широкому за-
галу, а тому зупинимося детальніше на тому, як у су-
часній історичній науці подають та оцінюють діяль-
ність Костя Феодосійовича в окупованій столиці. Щодо
цього нині написано досить багато, проте, «білі пля-
ми» залишаються. Недаремно професор І. Верба заз-
начив: «Війна, а головне, окупація Києва – важлива
сторінка в біографії Штеппи, яку ще довго і наполег-
ливо доведеться відтворювати та осмислювати. Слід
зауважити, що проблема “Штеппа і роки окупації” не
така проста, як здається на перший погляд» [1, 106].

Першими давати оцінку діяльності Костя Феодо-
сійовича в окупованому Києві почали представники
діаспори. У більшості праці закордонних істориків
мали не науковий, а публіцистичний характер. Саме у
них сформувалася теза про К. Штеппу як колаборан-
та, який боровся з національно-визвольним рухом уп-
родовж усього періоду гітлерівської окупації. При цьо-
му жодної розповіді про його наукову діяльність у
Києві. Як приклад спотворення біографії К. Штеппи,
можна назвати статтю Н. Немирона «У збудженній в
огні столиці України». Зокрема автор розповідав:
«Штепа, син українського священика, підпав під вплив
північного середовища ще в часі студій у Петербурзь-
кому університеті. За совєтських часів він був профе-
сором старинної історії, спершу в Ніжинському Інсти-
туті Народної Освіти, згодом у Київському універси-
теті. В часі свого побуту в Києві Штепа виступав як
свідок у большевицьких прокурорів і проти наших уче-
них, Е. Тимченка й Катерини Грушевської. В 1941 р. він
виправдувався тим, що К. Грушевська сама себе “сип-
нула” й він “мусів підтвердити” її зізнання... Коли з
кінцем березня 1942 р. формувалася перша міська уп-
рава в Києві, під головуванням професора університе-
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ту Оглоблина (тут помилка, адже ця управа була сфор-
мована наприкінці вересня 1941 р. і саме тоді її очо-
лив О. Оглоблин. – В. Г.), Штепа став керманичем
Відділу Культури й Освіти. Тому, що ця міська управа
була єдиною українською владою в місті і взяла на себе
удержання наукових установ, міський Відділ Культури
й Освіти придбав функції міністерства освіти та обсад-
жував провідні становища в тих установах. Тоді Штепа
іменував себе ректором університету. Коли ж згодом
головою став Багазій, усунув Штепу з керівництва
Відділу Культури й Освіти та хотів усунути його з ректо-
рату, тоді Штепа знайшов собі німецьких протекторів, і
тому радо прийняв від них редакцію “Нового Українсь-
кого Слова”. Статті до цього часопису він тільки підпи-
сував, коли цього від нього вимагали, бо вони склада-
лися в канцелярії шефа пропаганди “групи Розенбер-
га”, – як це припадково зауважив одного разу керівник
міського Відділу Пропаганди» [2, 808–809].

Подібну лінію зображення К. Штеппи продовжив
у статті «На зов Києва» О. Жданович, зауваживши: «На
місце Івана Рогача прийшов безличний раб, проф.
Штепа. Вступаючи на трон редактора вже “Нового Ук-
раїнського Слова”, він заявив, що його не лише завда-
нням, але й метою є “не зробити й не допустити нічого,
що могло б засмутити визволителів”» [3, 213]. Схожої
думки про нього дотримувався й М. Михалевич, згаду-
ючи зокрема, що «зі сторінок вже пронімецького “Но-
вого Українського Слова”, редагованого вчорашнім по-
пиханцем Москви і нинішнім прихвоснем Берліну
К. Штепою, кияни довідалися, що насправді українські
націоналісти ніколи не були союзниками німців» [4, 245].

Проте, не всі історики діаспори подають постать
К. Штеппи у негативному світлі. Так, наприклад, у
своїх розповідях про окупований Київ Н. Полонська-
Василенко відкликається позитивно про Костя Фео-
досійовича. І це не дивно, адже як повідомляє І. Вер-
ба, К. Штеппа підтримав клопотання професора Киї-
вського університету Н. Полонської-Василенко про
призначення їй персональної академічної пенсії у го-
лодні 1941–1942 рр. [5, 108]. У радянській історіог-
рафії про повсякденне життя в окупованому Києві
писати було не прийнято, а тому статті та роботи про
К. Штеппу відсутні. Значна кількість праць про нього
з’явилася вже з проголошення незалежності України.
Відразу слід зазначити, що у більшості ці досліджен-
ня вже не мають ідеологічного забарвлення, їм прита-
манний об’єктивний і неупереджений підхід.

Найактивніше біографію К. Штеппи серед сучас-
них істориків вивчає І. Верба. У 1995 р. світ побачили
дві статті, в яких, на основі історії Української ака-
демії наук в окупованому Києві, розповідається про
наукову діяльність Костя Феодосійовича. У досліджен-
нях «Сторінки історії Української академії наук в
німецькій окупації (кінець 1941 – початок 1942 рр.)»
[6, 45] та «Спроби відновлення Української академії
наук у Києві (кінець 1941 – середина 1942 рр.)» [7,
87–99] науковець розповідає про його діяльність в оку-
пованому Києві. Зокрема історик зазначив, що він сто-
яв біля джерел поновлення роботи Української академії
наук та, будучи завідуючим відділом культури і освіти
КМУ, спряв матеріальній підтримці багатьох науковців,
що дало їм змогу вижити у важких умовах окупації.
Також І. Верба відзначає, що, завдяки допомозі відо-
мого вченого, у Києві за часі гітлерівців були відкриті
освітні, науково-дослідні й мистецькі заклади, віднов-
лено роботу міських архівних, музейних і спортивних
установ, започатковано об’єднання профспілки,
відкрито методичні курси з гуманітарних питань.
Зрештою, він дійшов висновку, що громадська

діяльність К. Штеппи, за умов окупації, набагато пе-
ревищує його тенденційну суспільну працю» [7, 99].

У 1999 р. на шпальтах «Українського історичного
журналу» побачило світ нове дослідження І. Верби
щодо К. Штеппи. Автор вперше спробував відобрази-
ти «білі плями» його біографії [5, 98–115; 8, 97–113].
Вказані факти дослідник підтверджував архівними
документами, які вперше вводив до наукового обігу.
Саме у цій роботі І. Верба довів правильність напи-
сання прізвища вченого не «Штепа», а «Штеппа» [8,
99]. Приділив увагу сучасний учений і діяльності ос-
таннього в окупованому Києві. Відтворивши повну
хронологію життя історика, автор зупинився на супе-
речливих моментах біографії. На основі архівних дже-
рел, у статті показано здобутки Костя Феодосійовича
на посаді завідуючого відділом культури і освіти КМУ
[5, 106–111]. Крім цього, І. Верба спробував з’ясува-
ти, чому К. Штеппа активно співробітничав з окупац-
ійною владою. Проаналізувавши низку документів з
Галузевого архіву СБУ, дослідник дійшов висновку, що
«особу й діяльність К. Штеппи років окупації Києва
спотворено, не враховано драматичних обставин його
життя (син Еразм знаходився у концтаборі в Німеччині
як заручник) та гіперболізовано співпрацю вченого з
окупаційною владою» [5, 111]. Тому ми з упевненістю
можемо зазначити, що саме цією статтею І. Верби було
закладено підґрунтя для подальшого об’єктивного вив-
чення постаті К. Штеппи.

Розповіла про життя в Києві історика за умов оку-
пації і його донька Аглая у виданні «ХХ век. История
одной семьи», що побачило світ 2003 р. [9] Втім, у
деталі вона не вдається, розповідаючи лише про про-
блеми в освіті, з яким зіткнувся Кость Феодосійович
на посаді завідуючого відділом культури і освіти КМУ.
Зокрема вона пише: «Шкіл довго не відкривали, але
батько намагався всіма силами допомогти вчителям,
професорам, докторам і іншим інтелігентам якось про-
існувати. Особливо важко доводилося росіянам. Їм
українські націоналісти не давали ні роботи, ні пайка.
У недобрий радянський час було багато поганого, але
такої ворожнечі між росіянами і українцями в повсяк-
денному житті не було» [9, 8–9].

Натомість М. Михайлюк вивчала діяльність Кос-
тя Феодосійовича як головного редактора газети «Нове
Українське Слово» [10, 133–141]. Розповівши про ко-
лектив, який зібрав навколо себе головний редактор
та про труднощі, з якими їм довелося зіштовхнутися,
дослідниця дійшла висновку, що ця газета мала про-
німецьку й антирадянську спрямованість, хоча по-
іншому писати журналісти, на чолі з К. Штеппою, не
могли [10, 140–141]. Щодо співпраці з окупантами
головного редактора часопису, то М. Михайлюк наве-
ла пояснення самого Костя Феодосійовича, написане
вже після війни: «Мене звинувачують в колаборації,
службі окупантам. Я цього ніколи не заперечував...
Свого амплуа – редактора – я не обирав, а змушений
був його взяти на себе, під прямим тиском окупацій-
них властей. Не можу заперечувати.., я намагався ви-
конувати... обов’язки... чесно. Таке відношення до
справи, як і всю свою службу на окупантів, я розгля-
дав як єдину можливу форму моєї особистої участі в
боротьбі зі сталінським більшовизмом. І дійсно реда-
говані мною газети відповідали головній меті: ідео-
логічній боротьбі проти більшовизму... По-друге, мене
звинувачують у тому, нібито я в якості редактора бо-
ровся проти українських політичних діячів і проти
української культури... Однак можу стверджувати на-
ступне: жодного слова проти українського народу і ук-
раїнської культури в пресі не було надруковано! Газети
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проводили боротьбу лише проти поглядів обмеженого
кола осіб, які намагалися замінити антибільшовицьку
боротьбу антиросійською. Газети проводили боротьбу
проти розпалювання міжнаціональної різні і ворожнечі
в момент, коли всі сили повинні були бути спрямовані
на одну мету: розгром сталінської компартії. Колабора-
цію з німцями я розглядав не більше як тимчасову коал-
іцію, спрямовану на досягнення цієї мети» [10, 140]. Не
зрозумілим для нас є той факт, що, незважаючи на всі
пояснення І. Верби ще 1999 р. щодо правильного напи-
сання прізвища Костя Феодосійовича, М. Михайлюк без
пояснення використовує все ж старе написання.

Зрештою, 2010 р. побачила світ монографія
«Iсторик Кость Штеппа: людина, вчений, педагог», яка
стала результатом спільної роботи І. Верби та М. Са-
мофалова [11]. На сьогодні це найповніше досліджен-
ня біографії К. Штеппи, до якого увійшли всі напра-
цювання двох науковців щодо Костя Феодосійовича.
Окремий розділ праці – «Фольксдойч у окупованому
нацистами Києві» – присвячений життю К. Штеппи в
окупованій столиці. Авторам вдалося досить деталь-
но висвітлити його діяльність і розібратися у «білих
плямах» біографії. Спочатку автори доводять, що він
«цілком свідомо вибрав окупацію» і не став евакуюва-
тися з викладачами університету [11, 116], а згодом
ретельно проаналізували всі позитивні зрушення,
здійсненні ним на посаді завідуючого відділом куль-
тури і освіти КМУ та ректора Київського університе-
ту [11, 117–127].

Також І. Верба та М. Самофалов спробували розі-
братися у стосунках К. Штеппи з представниками ук-
раїнського національного руху. Аналізуючи це питан-
ня, науковці дійшли висновку: «Страх за життя сина
Еразма, який опинився у ролі заручника, був далеко не
останнім чинником у зміні поведінки ученого. Супроти
волі батьків, Еразм виїхав до Німеччини, але там потра-
пив до концтабору. З величезними труднощами батькові
вдалося його відшукати й визволити. Але за все це тре-
ба було платити і догоджати нацистам. Щоправда немає
сумніву, що відпрацьоване й так достатньо оплачува-
лося у прямому сенсі цього слова: одна стаття в НУС
дорівнювала 150 окупаційним рейхсмаркам, видавали-
ся дешеві обіди. Як бачимо, природний талант К. Штеп-
пи вже котре було підпорядковано класовим, а тепер –
ще й расовим інтересам. Частина вцілілої української
громади образливо охрестили НУС німецькою помий-
ницею. Мабуть, К. Штеппу можна було б однозначно
за це осудити, проте, не враховувати всіх реалій його
життя також не можна» [11, 137–140].

Крім цього, вчені проаналізували наукову діяль-
ність К. Штеппи у Музеї-архіві перехідної доби та що-
до проекту з видання корпусу магдебурзьких грамот,
наданих українським містам [11, 136–137]. Не зали-
шилася поза увагою і діяльність Костя Феодосійовича
на посаді головного редактора часопису «Нове Украї-
нське Слово». Зокрема автори доводять, що, незважа-
ючи на всі труднощі, з якими він зіткнувся, йому вда-
лося зібрати навколо себе досить потужний колектив
авторів. Проте, завдання, поставлене окупантами пе-
ред ними, виконати не вдалося й газета «Нове Украї-
нське Слово» не здобула народної популярності [11,
136–137]. І. Верба та М. Самофалов приділили також
увагу стосункам К. Штеппи з представниками окупа-
ційної влади, намагаючись розібратись у тонкощах цієї
проблеми [11, 134–135]. Підбиваючи підсумки щодо
висвітлення його діяльності в окупованому Києві, вони
підкреслили, що «багато фактів біографії історика за
окупації Києва у 1941–1943 рр. ще потребують вив-
чення і з’ясування» [11, 134].

Більш докладних праць щодо К. Штеппи поки ще
не з’явилося, але існує низка книг, де вміщені короткі
біографічні дані вченого. Одним із перших таких видань
стала «Енциклопедія українознавства». Щоправда за
першого видання в Україні (2000 р.) помилково вказа-
но дату смерті – 1970 р. [12, 3896]. У другому виданні
(2003 р.) ця помилка вже виправлена, але прізвище в
енциклопедії подане у старому варіанті [13, 393].

2000 р. у Харкові перевидано працю К. Штеппи
та Ф. Гоутерманса «Чистка в Росії». У передмові Ю. Ра-
нюк виклав короткі біографічні дані авторів, зокрема
Костя Феодосійовича. Проте, оскільки книга присвя-
чена репресіям 1930-х рр. у Радянському Союзі, автор
більше уваги зосередив на довоєнних подіях [14, 10–
12]. У 2002 р., завдяки зусиллям працівників Держар-
хіву Київської обл., побачив світ фондовий путівник
«Музей-архів переходової доби» [15]. На наш погляд,
дивним є те, що в ньому немає жодної згадки про
К. Штеппу. Хоча І. Верба та М. Самофалов стверджу-
ють, що у ДАКО зберігаються документи, які розпов-
ідають про його діяльність у цьому музеї [11, 20]. Факт
роботи вченого у названому закладі автори підтверди-
ли документом з Центрального державного архіву ви-
щих органів влади і управління України [11, 137].

Кілька коротких біографій К. Штеппи вийшли з-
під пера І. Верби. Перша з них надрукована у довідни-
ку «Українські історики ХХ століття» [16, 361–362].
Інша – з акцентом на педагогічній діяльності відомого
вченого й на описі роботи в київському університету –
вміщена у виданні, присвяченому 170-річчю заснуван-
ня Київського національного університету ім. Т. Шев-
ченка [17, 315]. Досить розлога біографія Костя Фео-
досійовича вміщена у виданні «Ректори Київського
університету. 1834–2006», яке побачило світ у 2006 р.
На відміну від попередніх біографічних даних, у цій книзі
авторами доданий список літератури про К. Штеппу [1,
223–226]. 2011 р. у Санкт-Петербурзі побачив світ істо-
рико-документальний збірник «Під німцями. Спога-
ди, свідчення, документи» [18]. Другий розділ книги
розповідає про життя в окупованому Києві. Тут вміще-
но спогади двох осіб, які були тісно пов’язані з К. Штеп-
пою – сина Еразма та Льва Дудіна – заступника голов-
ного редактора часопису «Нове Українське Слово». Ці
спогади не могли бути вміщені без пояснення, хто та-
кий К. Штеппа, а тому автори, поруч з біографічними
даними цих свідків, вмістили й біографію відомого
вченого [18, 248].

Отже, на сьогодні існує лише одна узагальнююча
біографічна праця про К. Штеппу. Проте, як зазначи-
ли самі її автори, вона не розкриває всіх лакун у досл-
ідженні постаті Костя Феодосійовича. Проведений
вище аналіз історіографії, дає можливість розкрити
сутність проблеми і орієнтує на першочергові пробле-
ми, що мають бути вирішенні за дослідження його
життя і творчості в окупованому Києві. Відтак, запов-
нення прогалин у біографії цієї суперечливої й непе-
ресічної особистості, як і подальше узагальнення, ство-
рення цілісного й об’єктивного життєпису діяльності
в окупованому Києві, неможливе без залучення першод-
жерел, насамперед архівних, як уже проаналізованих,
так і не відомих. Зокрема статті, написані К. Штеппою
для часопису «Нове Українське Слово», який збері-
гається у фондозбірні Меморіального комплексу [19],
дає підстави говорити про співробітництво Костя Фе-
одосійовича з окупаційною владою. Втім, на нашу
думку, він не підпадає під категорію «зрадник», адже
у своїх статтях він зберігав нейтральну позицію щодо
національного питання та показував негативне став-
лення до радянського режиму.
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Продовження реконструкції життя і діяльності
Костя Феодосійовича в окупованому Києві, заповнен-
ня «білих плям» його біографії, встановлення раніше
невідомих широкому загалу епізодів з його життя, виз-
начення місця та значення у сучасній українській істо-
ріографії вбачається науковцями музею як необхідність
для детального вивчення долі К. Штеппи в окупова-
ному Києві. Сучасні праці про Костя Феодосійовича
загалом висвітлюють основні віхи його діяльності в
окупованому Києві. Діяльність вченого оцінюється по
різному, але майже всі дослідники відзначають широ-
кий діапазон інтересів вченого та новаторські методи
діяльності. Слід зауважити, що статті та спеціальні
дослідження про К. Штеппу, надруковані у різних ви-
даннях, не дають повного уявлення про величину цієї
постаті. Крім того, вони потребують подальшого про-
довження та доповнення, оскільки поза увагою дослі-
дників залишилася значна джерельна база, зокрема
мемуари вченого, епістолярна спадщина та матеріали
особового фонду Костя Феодосійовича.
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Н. І. Романцова

ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В
НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ ім. Т. ШЕВЧЕНКА:

ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ
УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ З ДІАСПОРИ

У статті розглядаються питання щодо висвітлення українсь-
кими істориками з діаспори діяльності М. Грушевського в НТШ.
Діаспорні науковці розширили коло питань щодо впливу М. Гру-
шевського у роботі цієї інституції та її перетворення на загаль-
ноукраїнську наукову організацію.
Ключові слова: М. Грушевський, НТШ, історіографія, українсь-
ка діаспора

Галицький період у житті М. Грушевського був
найбільш плідним симбіозом його невтомної наукової й
організаційної діяльності. Особливо це виявилося під
час його головування в Науковому Товаристві ім. Шев-
ченка (НТШ). Українські історики з діаспори приділи-
ли значну увагу дослідженню цього питання. Історіог-
рафічний аналіз означеного аспекту дозволяє краще з’я-
сувати стан розробки проблеми та внесок історика не
тільки в розвиток вказаної інституції, а й щодо перетво-
рення її на загальноукраїнську наукову організацію.
Висвітлення цієї теми надає можливість розглянути
значне коло літератури, присвяченої цьому питанню,
а також виявити історіографічні лакуни стосовно дос-
лідження діяльності видатного вченого в НТШ.

Тема пропонованої статті незначною мірою вже
висвітлювалася в наукових працях. Так, Н. Андрусяк
в огляді-рецензії на роботу Л. Винара «Михайло Гру-
шевський і Наукове Товариство ім. Тараса Шевченка
1892–1930» зауважив, що автором опрацьована знач-
на частина історичних джерел та літератури. Рецензент
підкреслив як позитивну рису додаток, в якому залучені
записка М. Грушевського від 14 грудня 1897 р. про нау-
кову діяльність НТШ в 1896–1897 рр., і його лист до
Є. Чикаленка про Загальні Збори НТШ від серпня
1913 р. У рецензії зазначено, що автор бездоганно розг-
лянув діяльність Михайла Сергійовича під час голову-
вання в НТШ з 1897–1913 рр. Тому цю студію, на думку
рецензента, «можна лише в дрібницях справити чи до-
повнити» [1, 121–122]. Стан наукової розробки пробле-
ми проаналізував і Л. Винар в останньому виданні своєї
праці, присвяченої діяльності М. Грушевського в НТШ
[5, 5–7]. Метою цієї статті є аналіз стану вивчення в ук-
раїнській діаспорній історіографії питань щодо форму-
вання НТШ та ролі М. Грушевського в цьому процесі.

Протягом ХХ ст., внаслідок суспільних катаклізмів,
що відбувалися в Україні та за кордоном, в еміграції
опинилося чимало вітчизняних істориків, які розроб-
ляли наукові студії щодо різних аспектів української
історії та історіографії. Значний історіографічний інте-
рес вони виявляли до питань діяльності М. Грушевсь-
кого. Д. Дорошенко, проаналізувавши галицьку добу
його діяльності, зазначив, що він 20 років очолював
НТШ і за цей час Товариство стало, на думку автора,
«науковою інституцією з високим авторитетом в уче-
ному світі, видало сотні томів наукових праць і матер-
іалів українською мовою, організувало велику націо-
нальну бібліотеку й музей, згуртувало наукові кадри
«створило українську науку в очах і поняттях культур-
ного світу» [9, 186]. В іншій праці історик охаракте-
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ризував НТШ як «огнище наукового життя» і відзна-
чив, що «розквіт Товариства починається з приїздом
М. Грушевського». Дмитро Іванович підкреслив об’єд-
навчий аспект його організаційної діяльності, коли
навколо Товариства згуртувалися «вчені сили з усіх
частин української землі і за матеріальної допомоги
меценатів з російської України, розгорнуто таку ши-
року науково-дослідчу та видавничу діяльність, що вже
за кілька років НТШ було загально визнано за украї-
нську академію наук, але бракувало тільки офіційного
титулу» [8, 325].

В енциклопедії українознавства, опублікованій
1949 р., було зазначено, що М. Грушевський, після при-
значення професором Львівського університету, «став
головним організатором наукової роботи України» [7,
904]. Також наголошувалося, що «в науково-організа-
ційних рамках НТШ Грушевський спромігся розв’я-
зати основні завдання української історіографії – дати
синтезу українського історичного процесу» [10, 402].

Н. Полонська-Василенко, вказувала що після того,
як головою НТШ обрали М. Грушевського, Товариство
«стало вже не місцевою, краєзнавчою організацією, а
всеукраїнським науковим осередком, що охоплював усі
галузі науки, і у виданнях Товариства друкували праці
українців з цілої України. [14, 382–383]. Дослідниця заз-
начала, що «Грушевський, виявивши великі органі-
заційні здібності, не тільки об’єднав галицьких вче-
них, а й притягнув багато вчених з Наддніпрянської Ук-
раїни» [15, 70]. Так само, як і Д. Дорошенко, Наталя
Дмитрівна стверджувала, що на чолі Товариства вчений
«широко розгорнув його діяльність і перетворив на фак-
тичну академію наук, хоч і без цього титулу» [13, 23].

Ґрунтовно проаналізував досліджуване питання
Л. Винар, який розробляв його протягом тривалого часу
і присвятив спеціальні праці, розглянувши діяльність
М. Грушевського в НТШ. Опрацювавши значне коло літе-
ратури та спираючись на нові джерела, вчений зміг з’я-
сувати важливі аспекти щодо науково-організаційної
діяльності Михайла Сергійовича в НТШ. Засновник
грушевськознавства зазначав, що «розвиток Науково-
го товариства ім. Шевченка як загальноукраїнської нау-
кової установи до вибуху І-ї Світової війни нерозділь-
но пов’язаний із науково-організаційною діяльністю
Михайла Грушевського» [5, 13]. Він також виділив
4 періоди діяльності вченого в НТШ. Перший тривав
у 1892–1894 рр. і був зумовлений співпрацею М. Гру-
шевського в Записках НТШ, під час його перебування
в Києві, коли він не брав безпосередньої участі в діяль-
ності Товариства. Наступний (1894–1897 рр.) включав
час від початку роботи Михайла Сергійовича у Львові
до обрання його головою НТШ. Третій період охопив
1897–1913 рр., коли він був головою НТШ і ніс повну
відповідальність за багатогранну діяльність Товариства
та його розвиток. Упродовж четвертого (1920–1929/
30 рр.) М. Грушевський співпрацював з Записками
НТШ, публікуючи свої праці і перебуваючи в зв’язку з
деякими членами Товариства.

Крім цього, Л. Винар відзначив, що найбільш плід-
ними були другий та третій періоди діяльності М. Гру-
шевського в НТШ (1894–1913 рр.). Дослідник підкрес-
лив, що діяльність Михайла Сергійовича цього часу
потрібно розглядати у двох площинах: науково-органі-
заційній, адміністративній і редакційно-видавничій [6,
39–40]. Історик наголосив, що М. Грушевський відра-
зу, після приїзду до Львова восени 1894 р., включився
в роботу НТШ, став «головним організатором його
праці» [5, 19]. З цього часу, на думку вченого з діаспо-
ри, «Товариство ім. Шевченка вступило в найбільш
продуктивний період свого існування і діяльності» [5,

22]. Відзначено, що тоді ж М. Грушевський докладав
зусиль для подолання перепон щодо діяльності Това-
риства. Ці перепони були зумовлені відсутністю його
зв’язку з вищою школою, забороною видань НТШ у
Російській імперії, міжпартійною боротьбою в Гали-
чині, слабкою матеріальною базою [5, 24]. Характе-
ризуючи його науково-організаційну діяльність у
НТШ, Л. Винар зазначив, що він поставив перед со-
бою мету – «створити з НТШ справжню українську
академію наук і впровадити українознавство на міжна-
родний форум наукового життя і тим самим довести
повну незалежність українського історичного проце-
су і української культури» [5, 25].

Оцінюючи діяльність М. Грушевського на посаді
голови НТШ, історик з діаспори вказував, що Товари-
ство, зокрема у видавничий діяльності зазначеного
періоду досягло «вершин» і не поступалося виданням
закордонних академій наук [6, 59]. Загалом, галиць-
кий період, за висловом Л. Винара, був «золотою до-
бою» творчості та діяльності М. Грушевського, в якій
він повністю виявив свій геніальний науковий талант
і надзвичайні організаційні здібності [3, 13]. У цей час
складалися стосунки професора М. Грушевського з
українським студентством, які, на думку засновника
грушевськознавства, були товариськими і щирими.
Яскравим прикладом таких відносин, вважав Л. Ви-
нар було те, що від НТШ, за сприянням Михайла Сер-
гійовича, була організована допомога для студентів у
формі стипендій [3, 15].

В. Верига наголошував, що в час, коли М. Грушевсь-
кий був головою НТШ, під його впливом 1899 р. було
змінено статут Товариства, а його членство поділено на
дійсних членів, які вибирали секції, та звичайних, які не
мали вирішального голосу. Автор підтримував думку
інших істориків щодо ролі М. Грушевського в перетво-
ренні НТШ на справжню українську академію наук. Хоча
дослідник висловив припущення щодо офіційного
факту позитивного вирішення цього питання, причи-
ною «був вплив польської адміністрації в Галичині, яка
не хотіла конкуренції НТШ з Польською Академією Наук
в Кракові» [2, 197]. Натомість С. Плохій зазначає, що М.
Грушевський вважав Товариство частиною націєтвор-
чої ініціативи, приділяючи головну увагу гуманітарним
наукам: історії, мові та літературі – тим ділянкам на-
уки, які безпосередньо стосуються «конструювання та
збереження національної ідентичності» [12, 59].

Своєю чергою, П. Магочій дав високу оцінку нау-
ково-організаційній діяльності М. Грушевського в
НТШ, яку розглядав у контексті розвитку національ-
ного руху в Галичині. Канадський вчений відзначив,
коли на чолі Товариства став «енергійний історик з
Наддніпрянщини», воно «стало неофіційною українсь-
кою академією наук, що мала постійних членів-
вихідців з усіх українських земель, контакти з якими
підтримувала через листування» [11, 429, 430].

Таким чином, історіографічний аналіз засвідчив,
що науково-організаційна діяльність М. Грушевсько-
го в НТШ досліджувалась істориками з української
діаспори – Д. Дорошенком, Н. Полонською-Василен-
ко, В. Веригою, Л. Винаром та ін. Вчені визначили роль
Михайла Сергійовича як голови НТШ у створенні ви-
сокоавторитетної в науковому світі інституції. Було
підкреслено, що, завдяки об’єднавчому аспекту орган-
ізаційної діяльності М. Грушевського, вдалося згурту-
вати поважних вчених та меценатів обох частин Ук-
раїни навколо НТШ. На цьому ґрунті, на думку нау-
ковців, була розгорнута активна науково-дослідниць-
ка та видавнича діяльність Товариства, очільником якої
був великий історик. Ця невтомна праця М.Грушевсь-
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кого робила НТШ загальновизнаною українською ака-
демією за браком офіційно визнаного статусу.

Дослідниками визначена періодизацію науково-
організаційної діяльності М. Грушевського в галицький
період його життя, проаналізовано реформу статуту
НТШ та структуру цього осередку науки. Отже, було не
тільки закладено основи вивчення цього аспекту гру-
шевськознавства, але й з’ясовано роль науково-органі-
заційної діяльності вченого в роботі Товариства, яке,
завдяки його зусиллям, поступово виходило за рамки
регіонального наукового осередку і все більш набува-
ло статусу інституції загальноукраїнського масштабу.
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ПОСТАТЬ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ
НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ
«УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК»

У статті проаналізовано праці, присвячені гетьманові І. Ма-
зепі, які опубліковані на сторінках журналу «Український істо-
рик». Доведено, що відомі діаспорні історики Т. Мацьків, О. Ог-
лоблин, Б. Крупницький детально вивчали внутрішню і зовнішню
політику гетьмана. Свідченням цього є започаткування рубрики
«Мазепіяна» в журналі з 1987 р. Показано, що після 1990 р. свій
внесок у розвиток розділу зробили відомі сучасні українські дослід-
ники В. Заруба, О. Ковалевська, В. Коваленко, С. Павленко, Т. Чухліб.
Ключові слова: гетьман І. Мазепа, журнал «Український істо-
рик», Полтавська битва, Північна війна, Батурин

Постать гетьмана І. Мазепи більше трьох століть
викликає науковий інтерес та суспільну зацікавленість.
Не оминули увагою його діяльність і діаспорні істори-

ки, працями яких у 1987 р. на сторінках журналу «Ук-
раїнський історик» було започатковану рубрику «Ма-
зепіяна». З 1990 р. до розвитку цього розділу долучи-
лися й відомі сучасні українські історики, які своїми
дослідженнями значно збагатили і доповнили мазепо-
знавчі студії журналу. В цілому, з 1963 до 2012 р. на
сторінках журналу опубліковані близько тридцяти на-
укових статей, історіографічних оглядів та рецензій.

До визначення внеску «Українського історика» в
дослідження доби гетьмана І. Мазепи зверталися такі
вчені, як Т. Мацьків [1], В. Сергійчук [2], Г. Швидько
[3]. Ці дослідники оглядово підсумовували напрацю-
вання істориків за тридцять років видання журналу. У
свою чергу А. Атаманенко проаналізувала діяльність
гетьмана в площині міжнародних відносин [4]. Ми
спробуємо детально проаналізувати публікації в жур-
налі за п’ятдесят років його видання.

Однією з актуальних проблем, яка розглядалася на
сторінках «Українського історика», була проблема іко-
нографії І. Мазепи. Першим взявся її розв’язати відо-
мий дослідник історії Гетьманщини Т. Мацьків. Його
праця «Гравюра Мазепи з 1706 р.» була опублікована
у 1–2 числі журналу за 1966 р. і була першою розвідкою
з означеної проблеми у виданні. Проаналізувавши стан
згадок про гравюру Мазепи з 1706 р., він встановив час
створення і авторство портрета гетьмана німецьким
гравером Мартином Бернінгротгом. Т. Мацьків зазна-
чив, що гравюру 1706 р. треба вважати за достовірну,
бо вона була створена за життя І. Мазепи; вигляд геть-
мана подібний до деяких інших його портретів, а та-
кож відповідає описові, що дав його німецький очеви-
дець Й. Бардіілі [5, 71]. Розвідка супроводжується са-
мою гравюрою, що дозволяє наочно побачити зобра-
ження гетьмана 1706 р.

Проблему іконографії І. Мазепи детальніше піднімає
і дослідниця історії Гетьманщини О. Ковалевська. У
праці «Сучасні дослідження портретів І. Мазепи» [6]
вона намагалася встановити найбільш ймовірне зоб-
раження гетьмана, методом візуального зіставлення
елементів зовнішності. Для експертизи вбуло залучене
зображення І. Мазепи з Успенського собору Києво-Пе-
черської лаври, портрети з літопису Самійла Величка, з
колекцій Дніпропетровського Художнього музею та На-
ціонального Музею Історії України, гравюру М. Берні-
нгерота, опубліковану на сторінках часопису Europai-
sche Fama у 1706 р. та портрети у виконанні І. Нікітіна
та С. Землюкова. Відповідно до результатів експертиз
та історичних відомостей, О. Ковалевська стверджує,
що на портретах із Дніпропетровського Художнього
Музею та Національного Музею Історії України зоб-
ражено І. Мазепу [6, 180]. Праця О. Ковалевської суп-
роводжується репродукціями названих портретів, які
доповнюють дослідження.

Важливе місце на сторінках журналу займало вис-
вітлення І. Мазепи як державного діяча. В цьому руслі
цікавою є праця Т. Мацькова «Гетьман І. Мазепа –
князь Священної Римської імперії» [7], в якій подано
короткий огляд згадок у європейській та американській
пресі про діяльність І. Мазепи. Т. Мацьків звернув
особливу увагу на те, як закордонна преса висвітлю-
вала прихід І. Мазепи на гетьманство, його роль у пол-
ітиці Московського царства, військову майстерність,
причини переходу на бік шведського короля Карла ХІІ.
На основі опрацювання матеріалів Австрійського Дер-
жавного Архіву у Відні, Т. Мацьків звернув увагу на
проблему надання гетьману титулу «Князя Священної
Римської імперії». З цього питання в думках діаспор-
них істориків були розбіжності, адже знані мазепоз-
навці О. Оглоблин [8] та Б. Крупницький [9] стверд-
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жували, що він не одержав княжої грамоти, натомість
Т. Мацьків мав протилежну думку, яка збігається з дум-
ками сучасних істориків [10, 173]. Близькою за змістом
є стаття «Князь Іван Мазепа – гетьман України», в якій
учений також подав короткий огляд згадок про І. Ма-
зепу у європейській літературі. З’ясувавши причини
його тривалого гетьманування, які полягали у вмілій
політиці гетьмана, історик перейшов до всебічної ха-
рактеристики умов правління І. Мазепи. Автор деталь-
но проаналізував причини укладання українсько-
шведсько-польського договору 1708 р., особливу ува-
гу приділив розв’язанню питання: чому шведський
король повернув із визначеного шляху Мінськ–Смо-
ленськ–Москва на Україну. Посилаючись на англійські
джерела, зокрема звіт англійського капітана Джеф-
фрейса від 8 жовтня 1708 р., Т. Мацьків висунув гіпо-
тезу, що сам Карл ХІІ запропонував І. Мазепі союз і
напросився в Україну.

Неодноразово Т. Мацьків звертався до вивчення
пребігу Полтавської битви 1709 р., причин її поразки.
У праці «Як була вирішена битва під Полтавою?» [11]
дослідник насамперед подав шведську історіографію
проблеми, зокрема пильну увагу приділив щоденни-
кам шведських очевидців, за допомогою яких деталь-
но описав підготовку до битви шведської і російської
армій, подав схему бою, яка дозволяє краще зрозуміти
його перебіг. Він з’ясував причини зміни стратегічно-
го плану Стародуб–Полтава–Москва шведським коро-
лем Карлом ХІІ. Спираючись на свідчення учасників
походу, Т. Мацьків визначив, що причиною раптового
звернення Карла ХІІ в Україну стало не запрошення
Мазепи, а нищення українських земель російськими
військами та виселення населення [11, 21].

На сторінках журналу Т. Мацьків опублікував дві
статті, присвячені вивченню підходів до висвітлення
постаті І. Мазепи М. Грушевським [12] і М. Костомаро-
вим [13]. У першій автор проаналізував погляди М. Гру-
шевського щодо діяльності І. Мазепи. Вчений визна-
чив одну з причин поразки гетьмана в битві під Пол-
тавою 1709 р. На його думку, це була необізнаність
українського народу та козацького війська з переходом
гетьмана на бік шведського короля Карла ХІІ [12, 21].
Т. Мацьків прийшов до висновку, що діяльність І. Мазе-
пи, як і гетьманування І. Виговського, М. Грушевсь-
кий розглядав, як вияв волі українського народу і «пол-
ітичних змагань, якими глибоко пройняте було украї-
нське суспільство» [12, 21]. Завершує статтю стислий
огляд оцінок діяльності гетьмана в працях його сучас-
ників та інших дослідників.

Близькою за змістом та структурою є праця Т. Ма-
цькова «Гетьман Мазепа в оцінці М. Костомарова», в
якій досліджено погляди відомого історика щодо діяль-
ності гетьмана, висловлені в монографії «Мазепа і
мазепинці». Вчений прийшов до висновку, що М. Ко-
стомаров подав негативну оцінку діяльності гетьма-
на, яка, на його думку, була зумовлена політичними
поглядами та історіософією автора [13, 11]. Стаття за-
вершується історіографічним оглядом праць, присвя-
чених гетьману.

Зовнішній політиці І. Мазепи, зокрема відносинам
з Москвою, присвячена праця відомого дослідника
історії Гетьманщини О. Оглоблина [14], опублікована
в трьох числах журналу. Вчений, посилаючись на
російські архівні джерела, проаналізував ґенезу украї-
нсько-російських відносин, зокрема зміст Коломаць-
ких статей 1687 р., угоди канцеляриста Генеральної
військової канцелярії Петрика Іваненка з Кримським
ханством, акцентував увагу на суперечностях між геть-
манським і царським урядами з приводу приналеж-

ності Слобожанщини. Цікаві міркування з приводу
повстання Петрика Іваненка 1692 р. висловив О. Ог-
лоблин, припустивши, що цю акцію йому доручив зро-
бити сам І. Мазепа [14, 53].

На сторінках журналу «Український історик» опуб-
ліковано також поодинокі розвідки О. Горбача, Л. Ви-
нара, М. Небелюка, М. Єремієва й О. Вінтоняка. Відо-
мий філолог О. Горбач опублікував універсал І. Мазе-
пи від 10.ХІІ.1700 р. колишньому конюшому І. Дякі-
вському на 4 млини [15], а Л. Винар написав історіо-
графічну замітку до універсалу [16], в якій подав біо-
графічні відомості про І. Дядьківського і окремі відо-
мості його родоводу. Дослідник М. Небелюк у праці
«Мазепа в оцінці Вольтера» зазначив, що саме останній
став одним із популяризаторів гетьмана, завдяки згад-
кам про останнього в творах, присвячених Карлу ХІІ
та Петру І [17]. Розвідка М. Єреміїва, присвячена спо-
гадам К. Гасмана – шведського драгуна, який був учас-
ником Полтавської битви і стверджував, що І. Мазепі
тоді було 82 роки, народження гетьмана датує 1626 р.,
тоді як найбільш прийнятною є 1639 р. [18, 66]. О. Вінто-
няк досліджував і проблему анафеми І. Мазепи, заува-
живши, що вона мала політичне, а не релігійне підґрун-
тя та мала не правовий характер [19, 68].

З проголошенням незалежності України, «матери-
кові» історики теж включилися у розбудову «Мазепіа-
ни» на сторінках журналу. 1990 р. вперше в «Українсь-
кому історику» опубліковано статтю дніпропетровсько-
го історика В. Заруби – «Придніпров’я під час кримсь-
ких та дніпровських походів» [20], в якій розкрито
участь І. Мазепи і козаків у Кримських та Дніпровсь-
ких походах. Автор наголосив, що, завдяки цим похо-
дам, Росії вдалося підписати з Туреччиною у 1700 р.
Константинопольський мирний договір, який був виг-
ідніший попереднього – Бахчисарайського 1681 р.

Найбільше праць діаспорних і сучасних українсь-
ких істориків, присвячених І. Мазепі, опубліковано в
журналі за 2010–2011 рр. Так, у праці Б. Крупницько-
го порушена проблема започаткування українсько-
шведських зв’язків. Посилаючись на шведські джере-
ла, зокрема листи секретаря похідної канцелярії Кар-
ла ХІІ Й. Цедергельмана і його брата Гермунда, ре-
ляції полковника, графа Н. Їлленштієрна вчений прий-
шов до висновку, що переговори між Мазепою і шве-
дами велися до їхнього приходу в Україну. Доказом
цього, на його думку, були дві місії козацького стар-
шини Бистрицького до Карла ХІІ [21, 62]. Під час пер-
шого візиту, Мазепа просив їхньої протекції і водно-
час переконував Карла ХІІ змінити маршрут на Моск-
ву (пропонував через Новгород-Сіверський), а під час
іншого – якнайшвидшого об’єднання з шведським
військом. Зміну думок гетьмана Б. Крупницький по-
яснив загрозою з боку російських військ, які перебу-
вали в Україні під командуванням О. Меншикова. У
праці також розкрито особливості першої зустрічі ко-
заків зі шведським військом, реакцію обох сторін на
ці події. З цього приводу дослідник зауважив, що ко-
заки, після переходу гетьмана, не тільки не знали на
чий бік стати, але навіть були й незадоволені, а шведи
не знали, хто був перед ними: приятель чи ворог і як
поставитися до них [21, 67].

Відомий дослідник історії козацтва Т. Чухліб, за-
лучивши архівні джерела, окремі листи, звернувся до
проблеми виникнення та втілення ідеї відмови І. Ма-
зепи і його оточення від протекторату московського
царя Петра І під час Північної війни 1700–1721 рр.
[23]. Вчений аргументовано довів, що гетьман, в умо-
вах війни, намагався знайти нового протектора для
українських земель в особі польського і шведського
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королів. Як підтвердження цього, Т. Чухліб детально
проаналізував перебіг переговорної місії стародубсько-
го писаря О. Покровського 1703 р. до троцького каште-
ляна М. Котєла. О. Петровський, за дорученням І. Мазе-
пи, вів переговори від імені полковника М. Микла-
шевського і саме йому було запропоновано М. Котє-
лом переконати гетьмана перейти з територією Ліво-
бережної України на бік польського короля на умовах
Гадяцького договору 1658 р. [23, 104]. Щодо причин і
чинників, що спонукали гетьмана перейти на бік
шведського короля, то Т. Чухліб підтримав думку тих
вчених, які відзначали вмотивованість такого вчинку
гетьмана з погляду політико-правових відносин, які
існували між державами-суверенами та державами-
васалами в Центрально-Східній Європі [23, 114].

У сучасній українській та російській історіографіях
окремі українські дослідники – В. Горак, Н. Герасимен-
ко, російські – І. Андрєєв, В. Артамонов, Т. Таірова-Яков-
лєва, спираючись на опубліковані історичні документи,
порушили питання про подання І. Мазепою пропозиції
Петру І щодо видачі шведського короля в обмін на амн-
істію. Своє бачення цієї проблеми на сторінках «Украї-
нського історика» виклав С. Павленко [24]. Вчений про-
аналізував листи, адресовані до гетьмана канцлером
Г. Головіним від 22 грудня 1708 р. та миргородським
полковником Д. Апостолом, на які спиралися зазначені
дослідники, довів їх фальшивість і аргументовано спро-
стував таку пропозицію. На його думку, згадані листи
були підготовлені з провокативною метою – підступно
посварити Карла ХІІ з гетьманом [24, 127].

До проблеми погрому Батурина, яка заперечува-
лась у дореволюційні, радянській та сучасній росій-
ській історіографії, звернувся в однойменній праці
чернігівський історик В. Коваленко [22]. Автор, спи-
раючись на результати археологічних досліджень, про-
ведених на території Батурина в 2007–2009 рр., і пи-
семні джерела, охарактеризував систему забудови
міста на початку ХVІІІ ст., вуличну мережу, основні
архітектурні пам’ятки того періоду. На основі різно-
манітних джерельних матеріалів, учений довів факт
жорстокого пограбування і спалення міста разом з його
мешканцями царськими військами, під командуванням
О. Меншикова, який спростовують російські вчені.

Окрім політичної діяльності І. Мазепи, на сто-
рінках журналу висвітлюється його культурно-про-
світницька праця. Діаспорний дослідник М. Андрусяк
[25] визначив внесок гетьмана в розбудову Києво-Мо-
гилянської академії, його роль у створенні Чернігівсь-
кого колегіуму, підтримці православної церкви, нала-
годженні зв’язків з її духовенством за межами Украї-
ни, розвитку граверства, друкарської справи тощо. У
праці О. Оглоблина – «До проблеми західньо-евро-
пейських зв’язків українського бароко в добу гетьма-
на Івана Мазепи» [26] розкрито шляхи проникнення
західноєвропейського бароко на українські землі, особ-
ливості мазепинського бароко, охарактеризовано відо-
мі барокові споруди України тієї доби – собор св. Ми-
коли (Пустинно-Миколаївського монастиря) та Собор
Богоявлення (Братського Богоявленського монастиря).
О. Оглоблин порушив і дискусійне питання щодо особи
мистецького творця цих соборів, авторство яких припи-
сують московському архітекторові О. Старцеві. Вчений
піддав сумніву цю версію і припустив, що їх автором
був архітектор І. Баптист, котрий започаткував побу-
дову барокових церков в Україні [26, 54].

У журналі «Український історик» опубліковані й
кілька рецензійних статей на праці, присвячені І. Ма-
зепі, О. Субтельного – «Напередодні Полтави: Листи
Івана Мазепи до Адама Синявського, 1704–1708» [27]

та «Мазепинці: український сепаратизм 18 ст.» [28],
О. Оглоблина – «Гетьман І. Мазепа та його доба» [29].
Високо оцінене Т. Чухлібом видання київським дослід-
ником В. Станіславським епістолярної спадщини І. Ма-
зепи у трьох книгах, які вміщують 539 листів, частина
з яких була невідома дослідникам. Опубліковані лис-
ти охопили період 1687–1708 рр. і адресовані до авст-
рійських, польських, турецьких та інших державних
діячів. На думку Т. Чухліба, публікація листів має «вічну
наукову цінність», бо в них розкриваються важливі і
малознані (а інколи зовсім невідомі) питання життя ук-
раїнського суспільства [30, 435]. Наприкінці реценз-
ійної статті подані декілька критичних зауважень.

Отже, за п’ятдесят років видання «Українського істо-
рика» на його сторінках опубліковано низку цікавих на-
укових праць, присвячених різним аспектам життя та
діяльності гетьмана. До 1990 р. мазепознавчу тематику
в журналі розвивали історики діаспори – Т. Мацьків,
О. Оглоблин, Б. Крупницький та ін. Із здобуттям Украї-
ною незалежності, до розбудови рубрики долучилися
відомі сучасні українські історики – Т. Чухліб, О. Ко-
валевська, В. Коваленко, С. Павленко, котрі, залучив-
ши нові архівні матеріали, підняли малодосліджені
проблеми іконографії І. Мазепи, погрому Батурина
царськими військами, визрівання та реалізації ідеї
відмови від російського протекторату, знеславлення
гетьмана серед оточуючих, чим суттєво поповнили
«мазепіану» на сторінках часопису.
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Klynova-Datsiuk G.D. Hetman Ivan Mazepa in the magazine
«Ukrainian Historian». In the article was analized works, devoted to
hetman I. Mazepa, published in the magazine «Ukrainian Historian».
Was proved, that famous historians Th. Matskiv, O. Ogloblyn, B. Krup-
nytskiy were studying the internal and external politics by I.Mazepa
in details. The evidence of this is launching the rubric «Mazepiana»
in the magazine since the 1987th. Was shown that after the 1990th the
donation in the development of the chapter had been madе by famous
Ukrainian scholars like V. Zaruba, O. Kovalevska, V. Kovalenko, S. Pav-
lenko, T. Chukhlib.
Key words: hetman Ivan Mazepa, the magazine «Ukrainian Historian»,
The Battle of Poltava, Northern War, Baturin

Д. П. Василенко

РОЗВИТОК ПОВОЄННОЇ РАДЯНСЬКОЇ
ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЗА

ІСТОРІОГРАФІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ1940–60-х рр.

Проаналізовано перетворення радянської системи народної
шкільної освіти в період повоєнної відбудови 40–50-х рр. ХХ ст.,
через призму вивчення історіографічних джерел. Проведено
аналіз і подана коротка характеристика наукових праць другої
половини 1940–60-х рр. У висновку наведені основні ознаки про-
аналізованих праць.
Ключові слова: освіта, радянська школа, монографія, історіо-
графія

Трансформації українського суспільства, що по-
значаються і на сучасній освітній сфері, вимагають
вивчення досвіду минулих років. Дослідження в цьо-
му напрямі сприятиме пошуку оптимальної формули
впровадження реформ в освіті та дозволить створити
в Україні конкурентоспроможне освітнє середовище.
Нами пропонується історіографічний екскурс в мину-
ле для більш повного розуміння сучасної української
системи освіти. Відтак, метою цієї статті є аналіз по-
воєнної відбудови української радянської шкільної
освіти, через призму вивчення фундаментальних істо-
ріографічних джерел другої половини 1940–60-х рр.

Детальне дослідження дозволило окреслити коло
науковців, які торкаються питань розвитку радянської
шкільної освіти означеного періоду. Серед них можна
назвати В. Береку [1], Л. Березівську [2], Н. Брехунець
[3], В. Литвина [4], С. Яворську [5], Ж. Кукурузу [6].
Результатом їхніх пошуків, в основному, стали дисер-
тації та наукові статті, що окреслюють питання повоє-
нної освіти, шляхом вивчення історіографічних дже-
рел. Цією студією робиться певне узагальнення істо-
ріографічних надбань розвитку шкільної освіти в Ук-
раїнській РСР другої половини 40–60-х рр. ХХ ст.

Аналіз історіографії цього періоду слід почати з
праці О. Сивця – «Постанови партії та уряду про шко-
лу» (1947), де зібрані та проаналізовані основні зако-
нодавчі акти 1930–40-х рр., пов’язані зі шкільною си-
стемою народної освіти Української РСР. Автор відзна-
чив позитивну динаміку розвитку галузі шкільної ос-
віти та підтримав починання влади у напрямі запро-
вадження нових методів навчання та виховання в шко-
лах, а також назвав їх прогресивними, ефективними й
такими, що можуть вивести освітню галузь на новий
високий рівень [7].

Цінною для вивчення проблеми є й монографія
В. Масальського – «Питання методики граматики, пра-
вопису і розвитку мови учнів» (1953). Тут зроблено
спробу створити певну систему методологічних
прийомів, що забезпечувала б міцне засвоєння учня-
ми найважливіших теоретичних відомостей, вироблен-
ня практичних умінь і формування навичок, сприяла б
піднесенню писемності. Вчений спирався на тогочасні
публікації праць мовознавців і методистів з російсь-
кої та української граматики, методів її навчання в
школі. Автор використав для ілюстрації основних по-
ложень досвід кращих учителів, зокрема матеріали
Українського науково-дослідного інституту педагогі-
ки. В. Масальський наголосив, що ефективність уро-
ку мови залежить від його побудови. Вчителеві слід
врахувати зміст граматичної теми, мету заняття, зас-
тосувати найрізноманітніші прийоми роботи, правиль-
но добирати наочність. Він підкреслює, що розвиток
мовлення має безпосередній зв’язок з вивченням гра-
матики. Виходячи з того, що робота з розвитку мов-
лення учнів пов’язана з аналізом семантичної сторо-
ни мови та її форм, автор основну увагу приділив ро-
боті над словом, з його багатозначністю, омонімами,
синонімами, антонімами [8].

Однією з перших та найбільш значущих праць
цього періоду була колективна монографія «Розвиток
радянської народної освіти і педагогічної науки в Ук-
раїнській РСР» (1957). Вона важлива, перш за все,
розділом «Сорок років розвитку радянської школи в
Українській РСР», авторства М. Грищенка. Останній
позитивно оцінив «Кодекс законів про народну освіту
в УСРР», а також зміни в шкільній освіті України про-
тягом 30–50-х рр. ХХ ст. При цьому він не згадав про
педагогічні внески буржуазних вчених до педагогіч-
ної спадщини українського народу [9].

Чітку картину освітньої реформи 1958 р. у СРСР
подав професор Н. Гончаров, доповідаючи на міжна-
родному семінарі в Ташкенті. 1961 р. доповідь була
опублікована, в ній розглядалися й аналізувалися такі
напрями реформи 1958 р., як перехід на 8-річне обо-
в’язкове навчання, перебудова школи, на основі по-
єднання навчання і праці, розвиток політехнічного
навчання, трудового виховання. Також мова йшла про
вечірні, середні загальноосвітні школи, призначені для
молоді та дорослих. Н. Гончаров дав характеристику
середній професійно-технічній та вищій освіті, що мала
розвиватися за новим законом. Не менш важливе зна-
чення, на думку вченого, мало зміцнення матеріально-
технічної бази школи. У доповіді він навів і ряд про-
блем, що виникли під час виконання положень закону,
але загалом реформу охарактеризовано позитивно [6].

Важливою працею в галузі радянської шкільної
освіти є монографія С. Гутянського – «Здійснення ле-
нінських принципів народної освіти на Україні» (1960)
[10]. У дослідженні згадано праці М. Гришка та зап-
ропоновано брати їх за приклад, відзначено і їх неаби-
який внесок до розвитку педагогічної науки [10]. Не
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оминув він і доробку інших науковців-педагогів –
І. Редькіна [10], М. Рудя [10]. С. Гутянський детально
розглянув розвиток і відродження радянської школи зі
звільнення УРСР від німецько-фашистських загарб-
ників – до 1950-х рр. Він відзначив і роль «всенарод-
ного піклування» про стан шкіл у республіках. Автор
робить акцент на патріотичному відношенні людей до
ідей народної освіти та відбудови освітньої системи.
У нього простежується критика політичної лінії
Й. Сталіна, підкреслюється важливість, прийнятих
1954 р., заходів М. Хрущова та повернення народної
освіти до ленінських норм. Ще одним важливим мо-
ментом його роботи є думки щодо політехнізації шко-
ли, зокрема він позитивно відзивався про рішення
«приступити до здійснення політехнічного навчання у
середній школі та провести заходи для переходу до
загального політехнічного навчання», яке було прий-
няте на ХІХ з’їзді КПРС [10].

У 1966 р. побачила світ монографія М. Гриценка
«Нариси з історії школи в Українській РСР (1917–
1965)», якою акцентується увага на позитивному та
визначальному впливі на українську освіту єдиної ра-
дянської шкільної системи. Зокрема автор відніс до
помилок і хиб педагогічну науку і комплексну систе-
му навчання. Водночас запропонував порівняльний
аналіз систем освіти УРСР і РРФСР, увівши до науко-
вого обігу, передову на той час, думку, що Наркомп-
рос УРСР, зокрема його керівники Г. Гринько й Я. Ряп-
по, намагалися довести перевагу української системи
освіти над російською [11]. Розвиток школи в УРСР,
на основі Закону «Про зміцнення зв’язку школи з жит-
тям і про дальший розвиток системи народної освіти
в Українській РСР», М. Гриценко окреслив як новий
етап в історії радянської школи, навівши широкі ста-
тистичні дані щодо зміцнення матеріально-технічної
бази шкіл, аналіз нових навчальних планів і програм
тощо [11].

Наукові пошуки у справі педагогічної науки та
народної освіти в Україні відобразилися в колективній
монографії «Народна освіта і педагогічна наука в Ук-
раїнській РСР, 1917–1967», за редакцією А. Бондара.
У ній відображені загальні етапи становлення радянсь-
кої системи шкільної освіти і педагогічної думки, про-
аналізовані основні законодавчі перетворення в галузі
від 1920-х рр. – до середини ХХ ст. Робота цінна й
тим, що відобразила методологічні особливості вик-
ладання шкільних предметів у різні роки (з 1917 до
1967 рр.), тут же пропонується їхній аналіз, вказані
недоліки викладання та рекомендації щодо покращен-
ня роботи вчителя та учня на уроці [12]. «Хрестоматія
з педагогіки» С. Полянського (1967) увібрала найваж-
ливіші праці класиків марксизму-ленінізму. Найваж-
ливішим здобутком видання є зібрання документів ЦК
КПРС щодо питань виховання та навчання. Важливим
слід визнати й аналіз автором доробку класиків ро-
сійської, радянської та зарубіжної педагогіки [13].

Не менш значимим дослідженням кінця 1960-х рр.
є книга О. Завадської «Розвиток загальноосвітньої
школи України в період будівництва комунізму (1959–
1968 рр.)», де висвітлюються ключові моменти роз-
витку шкільної освіти доби кінця «відлиги». Хроно-
логія монографії стосується періоду основних реформ
у шкільній освіті, а тому її автор аналізує матеріал у
контексті наслідків цієї реформи. Праця містить істот-
ний фактичний і статистичний матеріал. Авторка ж
позитивно відзначила грандіозні плани в галузі народ-
ної освіти, зазначивши, що для розбудови галузі є всі
необхідні ресурси – матеріальні, виробничі, людські.
Не оминула вона і питання щодо ролі Комуністичної

партії у відбудові та розвиткові освітньої галузі, ак-
центуючи на постійному піклуванні партійного керів-
ництва шкільною освітою. Особливістю праці О. За-
вадської є критика викладання предметів у школі (біо-
логія, історія, фізика). Автор зокрема навела факти
того, що «на уроках хімії та фізики та хімії учні часто
не розуміють матеріалу, не вміють користуватися об-
ладнанням». Попри це, в роботі показане зростання
рівня навчальної успішності в школах, що було пози-
тивним впливом реформ у цій сфері [14].

Історіографічний аналіз літератури з теми дослід-
ження дає нам підстави зробити висновок, що нині в
українській та зарубіжній історіографії немає узагаль-
нюючої праці щодо розвитку шкільної освіти УРСР
перших повоєнних десятиліть. Дослідження цього
періоду не відрізняються одне від іншого новизною,
тому можна простежити навіть певні негласні стандар-
ти в працях тих років: обов’язковою умовою була згад-
ка про правильний політичний курс КПРС у галузі
шкільної освіти та відзначалася роль партії, що піклу-
валася про освітню галузь. Наявна критика була до-
сить умовною та жодним чином не зачіпала лінію
партії, а лише коректно вказувала на недоліки педа-
гогів. Попри типову структуру тогочасних досліджень,
все ж у них зібрані важливі матеріали з розвитку ра-
дянської школи повоєнних років, що дає можливість
сучасникам поглибити власні студіювання означеної
проблематики.
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СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ МАХНОВСЬКОГО
СЕЛЯНСЬКОГО ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ У

СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ

У статті висвітлено стан дослідження селянського повстансь-
кого руху на чолі з Н. Махном у сучасній українській історіог-
рафії. Показано вплив загальних тенденцій розвитку історичної
науки на дослідження махновського та селянського повстансь-
кого рухів 1917–1921 рр. загалом. Персоніфіковано внесок украї-
нських істориків у дослідження сутності теми. Розкрито висві-
тлення постаті Н. Махна. Увага звернена на прогалини в дослід-
женні теми та визначено коло питань, які потребують подаль-
шого наукового осмислення.
Ключові слова: махновський селянський повстанський рух,
Н. Махно, історіографія, наукові дослідження, селянство

У перші роки після проголошення незалежності
України характерною рисою української історіографії
стала критика радянських ідеологічних стереотипів.
Проте, значна частина істориків першої половини
1990 х рр., продовжуючи знаходитись у залежності від
політичної кон’юнктури, шукала альтернативу пану-
ючій у радянський час марксистсько-ленінській мето-
дології. Однак вже з другої половини 1990 х рр. ситу-
ація кардинально змінилася: накопичені документальні
та наукові матеріали сприяли утвердженню нових
підходів до оцінки радянської історіографії. Стан ос-
танньої вчені визначили як кризовий. Це наглядно зас-
відчили наукові публікації та дисертація В. Головка –
«Криза сучасної історичної науки: теоретичний та істо-
ріографічний контекст» [1], де обґрунтовано феномен
кризи в історичній науці, на підставі вивчення марк-
систсько-ленінської та діаспорної історіографічних
традицій і праць сучасних дослідників.

З огляду на досвід у галузі накопичення знань,
привертає увагу той факт, що дослідження селянсько-
го повстанського руху невіддільне від загальних тен-
денцій розвитку історичної науки. Це яскраво вияви-
лось у сучасному історіографічному періоді селянсь-
кого повстанського руху, для якого характерним є зас-
тосовування вітчизняними істориками таких пізнаваль-
них технологій, як теорія тоталітаризму, методи цивілі-
заційного підходу, методи соціальної історії, концепції
модернізму тощо. У ХХІ ст. ці технології отримали по-
дальший розвиток, визначено перспективні лінії їх зас-
тосування у сучасній українській історичній науці. Для
вивчення минувшини вагомого значення набуло засто-
сування міждисциплінарних підходів, пізнання механіз-
му історичного процесу тощо. Новітні підходи у сис-
темі пізнання та їх застосування значною мірою сприя-
ють переходу від старої до нової парадигми пізнання.

Рубіж ХХ–ХХІ ст. супроводжувався науковим
піднесенням історичної науки, що яскраво виявилось
і в дослідженні селянського повстанського руху, спо-
чатку в контексті окремих аспектів і узагальнень з Ук-
раїнської революції 1917–1921 рр. та суміжних з по-
встанством тем. Згодом селянське повстанство все
більше стало безпосереднім об’єктом досліджень. Нині
з цієї проблематики, на основі нових, ідеологічно не-
заангажованих методологічних засад і світоглядних
орієнтирів, захищено чимало дисертацій, видрукувані
збірки документів та монографічні дослідження, опуб-
ліковані статті, з’явилися нові дослідження історіог-
рафії селянського повстанського руху й історіографії
окремих його питань.

Не дивно, що у селянському повстанському русі
після 1991 р. найперше дослідники звернули увагу саме
на махновський рух і на постать Нестора Івановича
Махна – одного з найвідоміших селянських отаманів

України. Ще й нині вчені намагаються зрозуміти, яким
чином він намагався знайти для українського селян-
ства шлях у революції, зрештою, власний національ-
ний розвиток. Відтак, метою цього дослідження є з’я-
сування стану наукової розробки повстанського руху,
на чолі з Н. Махном, у сучасній українській історіог-
рафії. Досягти її плануємо через розв’язання наступ-
них завдань: провести аналіз основних праць джерель-
ного комплексу, доповнити попередні оцінки; керую-
чись принципом наступності, простежити спад-
коємність розвитку знань про махновський селянсь-
кий повстанський рух; персоніфікувати внесок украї-
нських істориків у дослідження сутності теми; пока-
зати висвітлення постаті Н. Махна; окреслити най-
більш характерні недоліки та виявити прогалини в дос-
лідженні проблеми, визначити коло питань, які потре-
бують подальшого наукового осмислення.

Автор уже зупинявся на пропонованій темі [2], але
з часом її історіографія збагатилась і потребує певно-
го переосмислення. Щоправда цей процес неможли-
вий без звернення до попередніх узагальнень, окре-
мих їх уточнень і доповнень. Тому, на наш погляд,
найбільш повне висвітлення стану дослідження питан-
ня буде досягнуто з урахуванням комплексного підхо-
ду – попередні оцінки джерел мають доповнюватись
аналізом нових досліджень.

На початку 1990-х рр. було видрукувано перші
збірки документів з історії махновського руху. Зокре-
ма звертає увагу книга «Нестор Иванович Махно: Вос-
поминания, материалы и документы» [3]. Це перша в
пострадянській Україні публікація спогадів, матеріалів,
документів з історії як махновського, так і селянсько-
го повстанського рухів. Важливими для спростуван-
ня, нав’язаної у радянський час, думки про махновсь-
ку армію як про бандитів і грабіжників були опубліко-
вані в книзі документів махновців, що їх виявив у ар-
хівах упорядник видання В. Верстюк.

Нині тема махновського руху активно розробляєть-
ся в українській історіографії. Причину цього вдало
підмітив А. Лисенко: «Унікальність самого явища, не-
традиційність форм і методів боротьби, масовість руху
привернули до себе увагу дослідників» [4, 12]. Відо-
мий історик В. Солдатенко, характеризуючи стан істо-
ріографічної розробки й актуальні проблеми дослід-
ження Української революції 1917–1921 рр., підкрес-
лив, що у деяких авторів, які досліджують феномен
махновщини, сформувався «оригінальний погляд на
проблеми повстанської боротьби». Серед них він спра-
ведливо назвав В. Верстюка та В. Волковинського [5,
78]. Справді, в історичній науці вже визнано, що нау-
кова вартість досліджень В. Верстюка та В. Волко-
винського, перш за все, визначається залученням до
наукового обігу значного обсягу архівної інформації
та новими підходами до проблеми.

Ґрунтовно здійснила аналіз дослідження махновсь-
кого руху і Т. Мармазова. У дисертації – «Історіографія
повстанського руху в Україні під проводом Н.І. Махна
(1918–1921 рр.)» [6] – вона висвітлила стан наукової
розробки проблеми, проаналізувала процес нагромад-
ження наукових знань у сфері, яка стосується витоків
повстанського руху в Україні, на чолі з Н. Махном, та
чинників, які безпосередньо зумовили широкомасш-
табну селянську боротьбу, а також закономірності та
ступінь її політичної, ідеологічної й організаційної
підготовленості. У роботі здійснено узагальнення оц-
інок ролі махновського руху в українській історіо-
графії, звернено увагу, що лише після 1991 рр. з’яви-
лися досить об’єктивні дані щодо розмаху селянської
боротьби і потенціалу махновської армії.
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Водночас дослідниця дійшла висновку, що оцінки
значення руху, під проводом Н. Махна, є глибоко су-
перечливими й коливаються в діапазоні його тлума-
чення між «соціальним бандитизмом під анархічними
гаслами», з одного боку, й загальнонародним буржу-
азно-демократичним – з іншого. Відтак, інтегральна
оцінка руху, на основі ґрунтовного осмислення його
сутності на різних етапах, фактично відсутня. На нашу
думку, авторка мала на увазі інтегровану оцінку, тоб-
то, загальну [6, 15]. Підтримаємо твердження Т. Мар-
мазової, що вивчення махновського руху ще далеке від
завершення. Тому ми переконані, що важливим є по-
дальший науковий пошук, а також впровадження його
напрямів, визначених ученою. Маловивченими є від-
мінності розвитку махновського повстанського руху в
окремих землях України. Незважаючи на появу дослі-
джень з історії махновщини в тому чи іншому регіоні,
його регіональні особливості, спричинені як відмінно-
стями в історичному розвитку окремих земель, так і
специфікою ментальності українських селян, також
залишаються недослідженими до кінця.

Привертає увагу й праця Т. Мармазової «Періоди-
зація та історичне значення махновського руху» [7],
де наводиться аналіз сучасної історичної літератури
щодо проблем періодизації селянського махновського
руху. Зокрема історик охарактеризувала спроби його
періодизації, запропоновані В. Верстюком, В. Волко-
винським, О. Тимощуком, В. Королем, В. Чопом.
Найбільш вдалою вона вважає періодизацію В. Верстю-
ка, а її особливістю вважає те, що «дослідник виділив
етап боротьби окремих груп махновців проти радянсь-
кої влади вже після втечі Н. Махна за кордон» (тобто, з
28 серпня – до кінця 1921 р.]. Щоправда зазначає, що
авторові можна закинути у відмові використати єдиний
критерій періодизації [7, 90]. Втім, нам важко погодити-
ся з її твердженням щодо «втечі Н. Махна за кордон».
Повною мірою він відповідає підходам, що панували в
радянській історіографії стосовно отамана. Ми переко-
нані, що це був вимушений, хоч і організований, відхід.
Таку ж думку обґрунтовує й Д. Архірейський [8–9].

Оригінальністю дослідження та висновками щодо
махновського руху вирізняється дисертація О. Тимощу-
ка – «Анархо-коммунистические формирования Н. Мах-
но» та однойменна монографія [10–11]. Автор вико-
ристав значний пласт документів, спеціальну літера-
туру, часто протилежного ідейно-політичного спряму-
вання, детально прослідкував бойову діяльність, підпо-
рядкованих Н. Махно, загонів, провів аналіз тактики
ведення воєнних дій. Однак сумнівним є його тверд-
ження щодо ідейної спорідненості махновців і більшо-
виків, тим більше переконання про більшовизм мах-
новців [11, 17]. Якби автор вдався до детального анал-
ізу впливу аграрної політики більшовиків в українсь-
кому селі на взаємини махновців і більшовиків (а його
автор уник), то цього було б достатньо, аби відхилити
такі висновки. Тому є закономірним, що ряд сучасних
істориків, зокрема В. Мороко, звернули увагу на не-
обхідність більш доказових фактів та обґрунтувань на
захист переконань О. Тимощука 12, 259].

Анархістські ідеї, що сприймалися махновцями, та
процесу такого впливу викладені в ґрунтовній дисертації
М. Боровика [13]. Історик зазначив, що у Н. Махна з
ідейними анархістами неодноразово виникали конфл-
ікти, які доходили до розриву. Вчений робить також
доречні застереження, що махновська програма в ході
революції 1917–1921 рр. зазнавала суттєвих трансфор-
мацій, «основний зміст яких полягав у пошуку реалі-
стичних шляхів практичної реалізації анархістського

суспільного ідеалу, однак ці пошуки не дали позитив-
ного результату» [14, 13].

Разом із тим історіографія махновського руху, зба-
гатившись останнім часом ґрунтовними дослідження-
ми, не уникла прогалин, однією з яких є реконструк-
ція ідеології махновського руху, суспільного і військо-
вого устрою махновщини. Так, В. Чоп переконує, що
існує потреба у створенні комплексної роботи з цих
проблем, які дадуть змогу відтворити історичну кар-
тину внутрішнього життя та організації такого істо-
ричного явища, як махновщина. Зазначимо, що аналіз
цієї проблеми й об’єктивне її обґрунтування та висвіт-
лення дозволить скоригувати позицію української істо-
ричної науки щодо місця і значення махновського руху
в історії України. Певною мірою на це були спрямо-
вані зусилля В. Чопа в дослідженні «Махновський рух
в Україні 1917–1921 рр.: проблеми ідеології, суспіль-
ного та військового устрою» [15].

Останній розвинув, початий у 1990-х рр., відхід
від стереотипів, що домінували стосовно махновсько-
го руху за радянської доби. Висновки дослідника, хоч
і дискусійні, проте, на наш погляд, заслуговують на
увагу. Так, він твердить про ознаки державності в мах-
новському рухові, які склалися через опанування по-
встанцями значної території, створення власної пол-
ітичної системи, збройних сил та ідеології. Вчений
вказує на головні характеристики стану державності у
махновському рухові: республіканську форму правлі-
ння, що сполучалася з певними авторитарними тен-
денціями; декларовану колективну власність на зем-
лю; використання системи ринкового товарообміну;
товарне зернове землеробство; відсутність чітких кор-
донів і самоназви; мілітаризація життя; сповідування
ідеології, спрямованої на здолання в майбутньому дер-
жавного стану суспільства [16, 16].

Привернула увагу дослідників і діяльність Н. Мах-
на щодо спроб поширення повстанського руху у Во-
ронезькій, Курській губ., Донській області, на Кубані
та Нижньому Поволжі, навіть у Сибіру [17, 137,139].
Вчені дотримуються думки, що Н. Махно спрямував рух
свого загону на захід, з метою підняти повстання в Га-
личині. Однак крах планів, виснажлива боротьба з біль-
шовицькою владою і воєнні невдачі спонукали залиши-
ти терени України. Ґрунтовно останній рейд Н. Махна
проаналізував Д. Архірейський [8–9]. Залучивши мате-
ріали бюлетеня секретно-інформаційного відділу РНК
УСРР, складеного на підставі отриманих результатів,
проведеного червоноармійськими частинами розслі-
дування та праць дослідників махновського руху, він
детально проаналізував події 25–28 серпня 1921 р. і
дійшов висновку, що відступ отамана за кордон був
досить організованим. Повстанці, незважаючи на втра-
ти і втому, зберегли сувору дисципліну і до кінця зали-
шалися повноцінним військовим підрозділом [9, 39],
а переправа через Дністер, яка обросла в історичній
літературі легендами, була невеликою військовою опе-
рацією, в якій вирішальну роль відіграли не сила зброї,
а досвідченість, хитрість, рішучість махновців і відмін-
не знання ворога [8, 111].

Науково виваженим виглядає і таке твердження
Д. Архірейського: «За Дністром же починався новий
етап у житті кожного бійця невеличкого осколка грізної
колись махновської армії українських повстанців» [9,
40]. Про долю Н. Махна безпосередньо в еміграції
йдеться у працях В. Бережинського [18], М. Гетьман-
чука [19] та ін. Так, перший, застосовуючи праці рос-
ійських авторів, дискутує щодо патріотизму отамана
[18, 12], а інший твердить, що отаманові бракувало
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національної свідомості [19, 108]. На противагу їх до-
водам виступив В. Чоп, переконуючи, що з процесом
пробудження самосвідомості української нації поча-
лася спонтанна українізація махновського руху. Істо-
рик запевнив, що махновську ідеологію не можна вва-
жати антиукраїнською [20, 206], більше того він наго-
лошує на притаманності махновцям національних рис,
порівнявши їх з психологічним типом запорожців [21].
Натомість А. Лисенко щодо махновської ідеології запев-
няє, що вона підійшла до вироблення власного варіанта
української ідеї [4, 11]. Про національний характер мах-
новського руху переконує й О. Тимков, звертаючи увагу
на тісну органічність селянського махновського руху
саме з українством і запевняючи, що цей рух мав націо-
нальний характер, адже його підтримувало селянство,
котре «задихалося» від продрозверстки [22, 31].

Показати не лише долю та життєвий шлях Н. Мах-
на, але й за допомогою фактів довести жорстокість по-
ведінки, що була притаманна як махновцям, так і черво-
ноармійцям спробували Т. Беспечний і Т. Букреєва [23].
Однак автори використовують у праці радянську термі-
нологію, інколи самі махновські загони помилково на-
зивають бандами (с. 190). Окремі посилання праці не
дають точної уяви про документ (с. 127). У посилан-
нях на «Український історичний журнал» (1990 р.,
№ 6) (с. 119, 126) не зазначено матеріал, з якого подається
цитата. Те ж саме спостерігаємо в посиланнях на жур-
нал «Вопросы истории» (1966 р., № 9) (с. 108).

Праця «Розповідають фотокартки» [24] складена
на основі споминів і листів дружини Нестора Іванови-
ча – Галини Кузьменко, його дочки Олени Міхненко
та деяких авторських розвідок В. Яланського і Л. Ве-
рьовки, проілюстрована документальними фотомате-
ріалами, з яких значна частина опублікована вперше.
Матеріали спеціальних архівів, що містяться у книзі,
гармонійно подані на тлі історичних подій. Видання є
одним із перших, де Гуляйполе представлене не бан-
дитським містечком, як стверджувалося у радянський
час, а, згідно авторів – «маленьким Віднем», «малень-
ким Петроградом», містечком, якому не бракувало ні
культури, ні революційності» [24, 2].

У краєзнавчому дослідженні Л. Яруцького, зокрема
у розділі «Нестор Махно и евреи» книги «Евреи При-
азовья» [25], автор провів розслідування на підтверджен-
ня місця і стану поховання колишнього отамана: урна з
прахом Махна – в колумбарії кладовища Пер-Лашез в
Парижі (офіційно – Східне кладовище), покоїться в ча-
рунці під номером 6686 біля Стіни комунарів. Поруч
встановлено барельєф [25, 84–101]. Дослідження
«Махно и махновцы» [26] примітне тим, що Л. Яруць-
кий додав до матеріалу вкраплення краєзнавчих відо-
мостей з історії Маріупільщини. Це значною мірою
відволікає від основної лінії дослідження. Однак ав-
тор зробив це цілеспрямовано, залишивши за собою
«право вибору тих епізодів життя батьки Махно, які
потрібні для книги розповідей краєзнавця» [26, 13].

Проте, сьогодні краєзнавчі дослідження вийшли
далеко за межі «розповіді». Про їх рівень і значення в
науці академік П. Тронько відзначав: «Регіональна та
краєзнавча тематика практично присутня в усіх науко-
вих форумах гуманітарного і навіть природничого
профілю» [27, 30]. Це свідчить, що в історичній науці
останнього десятиліття утвердився новий науковий
метод пізнання – поєднання результатів пошуків місце-
вих краєзнавців з професійними науковими методами
дослідження. Хоча важливою вимогою до таких праць
мають бути неупередженість і виваженість у підходах,
адже у випадку, коли історики, як зазначив В. Солда-

тенко, «прагнуть довести переваги практики розв’я-
зання актуальних проблем революційної доби» в тому
чи іншому регіоні, тоді «дедалі очевиднішими стають
вади практики проведення досліджень революційних
подій у регіонах України», а «регіоналістичний підхід,
місцевий патріотизм не лише не сприяють відтворен-
ню цілісної картини загальноукраїнського процесу, а
продукують нічим не виправдані своєрідні неприродні
змагання на історичному ґрунті» [28, 97].

У контексті пізнання образу і діяльності Н. Махна
та махновського руху важливими є, суміжні з історич-
ною наукою, дисертації, зокрема В. Михайлюти [29] й
О. Атоян [30]. Однак окремі переконання останньої,
на нашу думку, є дискусійними, а то й неприйнятни-
ми. Так, селянська війна, як зазначає О. Атоян, у но-
вих історичних умовах (тобто, в добу Української ре-
волюції) доводила «жвавість пам’яті селян про власну
визвольну традицію» (с. 36). З цим не можна не пого-
дитись, але далі авторка чомусь посилається на тра-
диції О. Пугачова і С. Разіна, виступи яких тісно пере-
плетені з історією Росії. Масові виступи українських
селян 1917–1921 рр. глибше і природніше пов’язані з
традиціями козацьких повстань кінця ХVІ – початку
ХVІІ ст., визвольною війною 1648–1657 рр., гайда-
мацьким рухом. Така аналогія була б значно доречні-
шою та історично обґрунтованою.

Здійснюючи науковий огляд і аналіз праць украї-
нських дослідників махновського повстанського руху,
підкреслимо, що вчені одностайно віддають належне
махновцям за їх героїчну боротьбу з військами Цент-
ральної Ради, австро-німецькими, гетьманськими, пет-
люрівськими, денікінськими, врангелівськими части-
нами, Червоною армією. Немає сумнівів у тому, що
махновщина сприяла розгортанню селянського по-
встанського руху. Однак певною мірою погодимося з
О. Бабічевою, що, якби Н. Махно володів більш ши-
рокими знаннями з історії суспільно-політичних пи-
тань, революційне повстанство мало би більше пере-
мог, що, вірогідно, відіграло б можливо й не вирішаль-
ну [31, 54], як зазначає авторка, проте, вагому роль у
подальшій долі Української революції.

В останній час українська історіографія махновсь-
кого повстанського руху якісно зростає і поглиблюєть-
ся, за рахунок нових монографічних досліджень, що
присвячені одній (моно) темі, й узагальнюючих праць.
Прикладом останніх років можуть бути праці як моло-
дих дослідників (В. Солов’ян [32]), так і знаних (Г. Ка-
пустян). Зокрема привертають увагу праці останньої –
«Махновський повстанський рух в контексті Українсь-
кої національної революції» [33], «Махновщина через
призму селянської та української революції» [34] та
ін. Також набув наукової ваги у цьому питанні ряд ре-
гіонально краєзнавчих досліджень [24–26; 35]. Особ-
ливою рисою нових друкованих праць в історіографії
махновського руху є висвітлення малодосліджених
проблем. Із науковців істотний внесок у цей процес
зробили В. Верстюк, В. Волковинський, Д. Архірейсь-
кий, М. Боровик, Г. Капустян, Т. Мармазова, Ю. Митро-
фаненко, О. Тимков, А. Тимощук, Ю. Федоровський,
В. Чоп та ін. Так, незважаючи на перебільшений вплив
анархізму на махновський рух, все ж неспростовними в
історіографії залишаються висновки В. Верстюка, згідно
яких, обставиною, яка підняла цей рух на особливу
висоту, було те, що ядро повстанства володіло окре-
мими елементами політичної культури [36, 352].

Узагальнення доробку сучасної української істо-
ріографії з проблем махновського повстанського руху
дозволяє говорити про те, що він залишив помітний слід
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не лише в історії України, але й у пам’яті українського
народу. Без сумніву махновський повстанський рух –
явище української історії, яке стало надбанням історії
всесвітньої. Дослідники сходяться на тому, що Н. Мах-
но не вдалося відшукати власний шлях в Українській
революції. До українського питання він підходив з кла-
сових позицій і розглядав його, перш за все, через при-
зму соціального визволення селянства, що віддаляло
отамана від національно орієнтованих політичних діячів.

Незважаючи на те, що інтерес сучасних вітчизня-
них істориків до махновського руху створює певну
нерівномірність у висвітленні форм і напрямів селянсь-
кого повстанського руху 1917–1921 рр., аналіз стану
наукової розробки махновського руху дозволяє говори-
ти про нього, як ще недостатньо вивчену проблему в
українській історіографії. Водночас історіографічний
аналіз праць засвідчив, що далеко не всі сторони по-
встанського руху, на чолі з Н. Махно, висвітлені з дос-
татньою повнотою й об’єктивністю. Зокрема недостат-
ньо реконструйована ідеологія махновського руху, не до
кінця розкрито окремі бойові операції та зв’язки з по-
встанськими загонами інших ідеологічних спрямувань.
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Shcherbatyuk V.М. The State of the Peasant Insurgent Movement
under the Makhno Leadership Research in the Contemporary
Ukrainian Historical Science. In the article is examined the state of
the peasant insurgent movement leaded by N. Makhno researches in
the modern national historiography. The influence of the historical
science general tendencies on the study of the peasant and Makhno
insurgent movement during the 1917th–1921th in whole has been
demonstrated. Was personified the contribution of the Ukrainian
scientists to researching the essence of the theme. Is descovered the
definition of the Makhno person. The attention has been paid to the
«white spots» in researching of the theme. Were defined the main
issues, need the further scientific interpretation.
Key words: peasant insurrectionary movement under the leadership
of Makhno, N. Makhno, historiography, scientific researches, peasantry
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В. В. Гудзь

ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРИЧИНИ
ГОЛОДУ 1932–1933 рр. В УКРАЇНІ:

СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ

Аналізуються різні точки зору сучасних істориків на причини
голоду 1932–1933 рр. в українському селі, зокрема дискусія щодо
їх характеристики. Зроблено власні висновки про голод 1932–
1933 рр. як, спрямований сталінським керівництвом, геноцид ук-
раїнського селянства.
Ключові слова: голод 1932–1933 рр., причини голоду, Україна

За підрахунками професора Я. Калакури, тільки в
період з 1932 до 2007 рр. у світі опубліковано понад
13 тис. творів і збірників документів з теми голоду в
України 1932–1933 рр. З них біля 5 тис. публікацій є
науковими або науково-популярними [1]. Таким чином,
жодна подія світової історії не викликала за останні
три десятиліття такої зацікавленості дослідників, як
Голодомор в Україні. Ця обставина диктує необхідність
історіографічного осмислення цієї проблеми як істо-
ричного явища й передусім його об’єктивних і суб’єк-
тивних причин. Наразі маємо лише декілька стислих
оглядів літератури С. Кульчицького, Р. Пирога, В. Ма-
рочка, М. Дорошка, О. Веселової, історіографічні
статті В. Савельєва, Я. Калакури, В.Марочка, П. Ящу-
ка, В. Калініченка й Є. Яценко, а також декого із досл-
ідників голоду в регіонах України, в яких простежені
окремі напрями досліджень цієї теми. Втім, питання
наукової дискусії щодо причин голоду в Україні спе-
ціально не розглядалося. Із зарубіжних авторів українські
видання частково аналізували Н. Івніцкій, В. Кондрашин,
Є. Осколков. Мета цієї роботи – проаналізувати різні
погляди на причини голоду в УРСР 1932–1933 рр. і виз-
начити співвідношення його етнополітичних і соціаль-
но-економічних чинників.

На сьогодні у світі склалися дві основні групи нау-
кових інтерпретацій причин і характеру голоду 1933 р.
Перша визначає специфіку Голодомору в Україні й
українських регіонах Росії як націо- та етногеноцид,
інша – наголошує на штучному характері голоду, класи-
фікуючи його як наслідок помилок у загалом правильній
стратегії комуністичної влади на колективізацію, індус-
тріалізацію та модернізацію країни. Так, В. Савельєв
застерігав проти абсолютизації національних аспектів
голоду. Цитуючи російських науковців В. Лапкіна і
В. Пантіна, які вважали, що для Сталіна «індустрія є ме-
тою, а селянство засобом», В. Савельєв пише: «Логічно
у зв’язку з цим зробити висновок, що в процесі реалі-
зації планів “надіндустріалізації” не бралася до уваги
доля всіх селян, незалежно від їх національності» [2, 97].

На цьому наголошують й інші сучасні російські
науковці. Так, В. Кондрашин заявив: «Невозможно
подтвердить на документальном уровне, что полити-
ка Сталина и его окружения в 1932–1933 гг. была на-
целена на то, чтобы уничтожить украинский народ или
его часть. В 1930–1933 гг. из СССР было вывезено по-
чти 13 млн. т зерна, отсюда и масштабы трагедии в
зернопроизводящих районах» [3]. А. Марчуков вважає,
що «собственно Украинская ССР пострадала не пото-
му, что там жили украинцы, а только потому, что была
главной житницей Советского Союза» [4]. Ще далі йде
С. Міронін: «Итак, прямой вины Сталина и ЦК ВКП(б)
в событиях 2-й половины 1932 г. – 1-й половины
1933 г. не прослеживается... Голод вызван страшным
неурожаем» [5].

Серед західних фахівців, що займаються проблемою
колективізації та голоду 1932–1933 рр., В. Кондрашин
виділив Р. Девіса, М. Левіна, С. Уіткрофта, Л. Віолу і

Ш. Фіцпатрік, які заперечують геноцид в Україні [6].
Він вказав, що двох останніх об’єднує загальний мето-
дологічний підхід – погляд на проблему в рамках соц-
іальної історії, немов знизу, через аналіз селянського
стану років колективізації [7]. Звідси зрозуміло, чому
голод 1932–1933 рр. розглядається ними в контексті
протистояння селянства і держави та не врахована його
специфіка в республіках СРСР. Натомість Девіс і
Віткрофт (колишні учасники російського наукового
проекту, під орудою В. Данілова) вважають, що аграр-
на політика сталінізму зруйнувала сільгоспвиробниц-
тво і ненавмисно зумовила голод. Вони нарахували 35
партійно-урядових постанов про надання продоволь-
чої допомоги голодуючим регіонам СРСР від 7 люто-
го до 20 липня 1933 р., обсягом 320 тис. т зерна. З них
до УРСР і Кубані направили 264,7 тис. [8, 481–484].
В. Кондрашин заявляє: «Данные факты убедительно
опровергают теорию геноцида голодом Украины» [6].
Проте, історик не вказав, що, по-перше, левова частка
цієї допомоги складалася із насіннєвого та фуражного
зерна, щоб забезпечити посівну, а по-друге – прийшла
вона після того, як Голодомор вже пройшов пік.

Для В. Кондрашина невідпорним звучить питан-
ня ще одного критика концепції Конквеста-Мейса про
геноцид – С. Мерля: для чого було спеціально органі-
зовувати голодомор, знаючи, що він торкнеться і со-
юзників влади – сільської бідноти, колгоспників-удар-
ників, колишніх партизан? [9, 575–576]. Відповідь дав
сам Сталін: «Селянське питання – то є національне пи-
тання». Саме національна самосвідомість непокоїла
«батька народів» і організатора їх депортацій. Це підтвер-
джує Дж. Мейс, який процитував його лист Л. Кагано-
вичу від 11 серпня 1932 р.: «Если не возьмемся теперь
же за выправление положення на Украине, Украину
можем потерять» [10, 112]. Американський дослідник
М. Таугер також заперечує спрямований характер Го-
лодомору, але пояснює його причину пропорційно
обернено до думки В. Кондрашина: «Именно низкий
урожай 1932 г. привел к неизбежности голода» [11].
На це нагадаємо, що П. Постишев назвав на XVII з’їзді
ВКП(б) 186 млн. пуд. зерна, які в 1932 р. дала Україна.
Коли б з цієї кількості хоча б 1,5 млн. пуд. залишили в
республіці, то 7 млн. українців, загиблих від голоду,
змогли б вижити.

Щодо наявності фіксованого плану геноциду, то
сама постановка такого питання некоректна, зважаю-
чи на сталінську практику замітання слідів (згадаймо,
облік причин смертей від голоду як «ящур», «крива-
вий пронос» тощо, нищення даних перепису 1937 р. і
його керівників, заборона поїздок журналістів). Мож-
ливість існування плану геноциду українського селян-
ства не означає наявність такого письмового докумен-
ту, як і щодо багатьох інших злочинів режиму, проте,
логічно випливає із сукупності та послідовності дій
кремлівських вождів. Різні погляди на очевидні факти,
пов’язані з політизацією теми, недостатнім вивченням
першоджерел і, на нашу думку, виявляють небажання
деяких науковців врахувати українську специфіку голо-
домору, що продемонстрували і міжнародні форуми.
20 жовтня 2003 р. відбулася конференція з проблеми
Голодомору у Гарварді. Цитуючи листи Й. Сталіна,
Т. Мартін (США) показав, як вороже ставлення генсека
до українців зростало внаслідок низки подій: суперечки
про визначення національних кордонів на Кубані і Дон-
басі у 1924–1925 pp., справи Шумського 1926 p., зазі-
хань Польщі на Україну у 1927 p., бунтів проти роз-
куркулення й колективізації у 1929–1931 pp., нечуваних
протестів партійних низів в Україні проти реквізицій
зерна влітку 1932 p. Звідси, за Т. Мартіном, скасування
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українізації, викачка продовольства, наказ Й. Сталіна
закрити кордон, щоб голодуючі не «деморалізували»
населення і т. ін. [13].

На засіданні Російсько-української комісії істо-
риків 29 березня 2004 р. у Москві з основними допов-
ідями виступили С. Кульчицький і В. Данілов. Російські
історики не підтримали версію українських колег про
геноцид. На думку росіян, була недалекоглядна, амо-
ральна, подекуди злочинна політика Й. Сталіна в 1932–
1933 рр., причому не тільки в Україні, але й російсь-
ких регіонах [14, 53–54]. Своєрідним підсумком рос-
ійсько-української дискусії з проблеми голоду 1932–
1933 рр. став «круглий стіл» журналу «Родина» 11 трав-
ня 2007 р. У виступі С. Кульчицький вказав, що Голо-
домор 1932–1933 рр. в Україні мав на меті «утримати
в Радянському Союзі, розташовану на кордоні з Євро-
пою, національну республіку», яка могла вийти з СРСР.
Доповідач поділив трагедію 1932–1933 рр. на Голодо-
мор в Україні і голод в інших регіонах СРСР [15, 83–
85]. Ю. Шаповал заявив про те, що «антиукраїнська
спрямованість сталінського режиму» була зумовлена
«недовірою Сталіна до всієї парторганізації УРСР» і
виявилася в припиненні «українізації» та більш жорсткій
міграційній політиці в республіці [16, 80–81]. Учасни-
ки «круглого столу» з російського боку знову відкину-
ли українську концепцію голоду 1932–1933 рр. у СРСР.

Як відомо, для з’ясування причин голоду 1932–
1933 рр. США у 1985 р. утворили «Комісію Конгресу
США у справі голоду на Україні», на чолі із фахівцем
щодо радянської історії – Дж. Мейсом. Ось уривки
одного з документів Комісії: «Земля України обезлюд-
ніла», – повідомляв італійський консул С. Граденіго у
Харкові, звітуючи від 31 травня 1933 р. про подорож з
Харкова до Одеси. Серед мотивів організації голоду
«московським урядом» в Україні, Кубані та Середньо-
му Поволжі, дипломат виділяв потребу влади у «дена-
ціоналізації території.., задля єдності імперії». Він
дійшов висновку про сплановану заміну «етнографіч-
ного матеріалу» в Україні з українського на російсь-
кий [17, 222–223]. Крім цього, 1988 р. у Торонто пра-
цювала Міжнародна комісія – Трибунал з розслідуван-
ня голоду 1932–1933 рр., куди увійшли найбільш ав-
торитетні фахівці з міжнародного права світу. Комісія
визнала голод Актом Геноциду українського народу,
який стався, внаслідок: а) стягування зернових податків
б) колективізації, в) акції проти куркулів, г) акції про-
тинаціональної [18, 180,184].

Ці висновки поділяють провідні дослідники голоду
1932–1933 рр. Дж. Мейс мотивував дії Й. Сталіна, кот-
рий «здійснив заходи, спрямовані на нейтралізацію ук-
раїнців і козаків як політично неблагонадійних груп, котрі
ще більше погіршили ситуацію. Це відкривало простір
для політичної централізації і російського панування в
СРСР» [19, 47]. Автор першої аналітичної монографії
про Голодомор – Р. Конквест відзначив: «Голод заплану-
вала Москва для винищення українського селянства як
національного бастіону. Українських селян нищили не
тому, що були селянами, але тому, що були українцями-
селянами» [20, 1257]. А. Безансон підкреслив знеособ-
люючу природу соціалізму, засліплення утопією, а особ-
ливо – політичне рішення Й. Сталіна: розгромити се-
лянство та Україну як національну єдність [21, 160]

Відповідно, український історик В. Смолій заува-
жив, що Голодомор 1932–1933 рр. – це, насамперед,
свідома та національно спрямована терористична ак-
ція, цинічно виконана сталінським політичним режи-
мом в Україні [22, 3–4]. Один із провідних фахівців з

історії голоду В. Марочко стверджує: «Ретельне вив-
чення великої кількості архівних джерел, особливо
документів про діяльність політбюро ЦК КП(б)У і
політбюро ЦК ВКІІ(б), а також республікан ського і
союзного урядів, дає усі підстави для висновку про те,
що голод в Україні – це свідома акція імперських сил
проти українського народу» [23, 83].

Ті, хто заперечує геноцид, не можуть пояснити ве-
личезної різниці у демографічних втратах від голоду в
Росії й Україні. У двох поволзьких краях площею
435 тис. км кв. від голоду померли, за підрахунками
В. Кондрашина, 366 тис. осіб. В Україні, площа якої
до 1939 р. становила 450 тис. км кв., втрати від голоду
за 1932–1933 рр. склали 4649 тис. [24, 28]. У селян
Поволжя, після реквізицій зерна, залишалася худоба і
птиця, незернові продовольчі продукти. В Україні,
особливо після телеграми Й. Сталіна 1 січня 1933 р.,
навіть ці запаси продовольства були конфісковані. Крім
того, у Поволжі зменшилося населення і через його вте-
чу в інші регіони, а в Україні ізолювано на смерть і «чор-
нодошкові» села, і всю республіку. Тому голод переріс у
Голодомор. Тому й історики, які доводять тезу – «голод
був скрізь», – не можуть пояснити, наведену Ф. Турчен-
ком, січневу 1933 р. директиву Й. Сталіна і В. Молото-
ва, що забороняла виїзд українців і приписувала «немед-
ля арестовывать, прорвавшихся на север, крестьян Ук-
раины и Северного Кавказа, и после того, как будут ото-
браны контрреволюционные элементы, выдворять ос-
тальных на места их жительства», внаслідок чого, на
початку весни затримали біля 220 тис. утікачів [25, 17].
Тобто, Україна стала резервацією в центрі Європи.

Про національну спрямованість голоду свідчить та-
кож масове переселення. Лише за рік, станом на 23 груд-
ня 1933 р., в УРСР планово переселені 117149 селян з
Росії і Білорусі [26, 642]. Очевидно, справді йшла,
помічена С. Граденіго, «заміна етнографічного матеріа-
лу». Нарешті, національну спрямованість Голодомору
засвідчили самі комуністичні верховоди. Так, М. Пан-
чук навів зізнання секретаря ЦК КП(б)У П. Любченка
на пленумі ЦК у червні 1933 р.: «Прорив на фронті
сільського господарства і на фронті національно-куль-
турного будівництва щільно між собою пов’язані» [27,
63]. Адже саме українське селянство, а не поліетнічне
місто являло в республіці не просто один із соціаль-
них прошарків, як, наприклад, у Росії, а, знищуваний
геноцидом, глибинний пласт національної духовності
та культури. Отже, аналіз дискусії між істориками пе-
реконує нас у тому, що Й. Сталін і його підручні,
справді, спланували та провели акцію упокорення
свідомого українства, з метою утримання республіки
в СРСР. Разом із селянством, це упокорення іншими
методами, було проведене і щодо інтелігенції та знач-
ної частини керівництва України 1930-х рр.

С. Кульчицький, враховуючи етнократичний харак-
тер СРСР, резюмує: «Мають рацію ті, хто стверджує,
що політичні репресії, яких зазнавав український народ
під час чвертьвікової сталінської диктатури, спрямову-
валися на утримування Української радянської держави
у силовому полі Кремля. Але праві й ті, хто стверд-
жує, що сталінський терор був спрямований проти
українців як етносу» [28]. Тому формула про нищення
голодом українців як політичної нації, а не етнічної
групи, висловлена Дж. Мейсом на першій у світі нау-
ковій конференції з голоду 1932–1933 рр. (Монреаль,
Канада, 1983 р.), залишається незаперечною.

Отже, можна виділити дві групи дослідників історії
трагічних 1930-х рр. за їхнім ставленням до причин і
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характеристики голоду в Україні. Одні, визнаючи його
штучний характер, класифікують як наслідок політи-
ки комуністичної партії, направленої на прискорену
колективізацію, індустріалізацію, й обстоюють версію
потреби влади у посилених хлібозаготівлях. Інші –
відзначають специфіку Голодомору в Україні та украї-
нських регіонах Росії як етногеноцид, внаслідок на-
магання Кремля покінчити не лише з куркульством, а
й з носіями української національної свідомості, з ме-
тою недопущення можливого виходу УРСР з Радянсь-
кого Союзу. На наш погляд, мають рацію автори, які
дотримуються характеристики голоду як геноциду ук-
раїнського народу.
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В. І. Маслак

ПРИЧИНИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-
ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ СЕРЕДИНИ XVII ст.

ОЧИМА СУЧАСНИХ ПОЛЬСЬКИХ ІСТОРИКІВ

У статті з’ясовуються погляди сучасних польських істориків на
причини української Національно-визвольної війни середини XVII ст.
Розглянуто еволюцію підходів та їхнє місце в інтелектуальній
традиції.
Ключові слова: Національно-визвольна війна, історіографія, Бог-
дан Хмельницький, Україна, Річ Посполита

З огляду на суттєвий вплив української Національ-
но-визвольної війни середини XVII ст. на подальший
розвиток східноєвропейського простору, її проблема-
тика здавна належала в Польщі до найбільш дослід-
жуваних ділянок української історії. Не стала винят-
ком і сучасна польська історіографія, особливий період
розвитку якої почався з кінця 1980-х рр., коли відбулися
радикальні політичні зміни у Східній Європі, що потяг-
нули за собою також трансформацію гуманітарної сфе-
ри, зокрема й історіописання. У цьому сенсі важливо
прослідкувати еволюцію підходів сучасних польських
істориків до тлумачення передумов доленосного соціаль-
ного вибуху в Україні, адже від цього залежить опція
сприйняття самої війни, її наслідків та опосередкувань.

Вже давно відійшли в минуле знищувальні інвек-
тиви на адресу повстанців, як-то «злочинці», «свавіль-
ники», «різуни» тощо. Ближче до середини ХХ ст. у
польській історіографії такі погляди були остаточно
витіснені на задвірки. Натомість на передній план вий-
шов пошук раціональних пояснень, чому, після так
званого «золотого спокою» в Україні, стався соціальний
вибух, доти небаченої сили. Зрозуміло, що на такому тлі
пошуки польських дослідників у часи, коли вже, з одно-
го боку, припинився політичний тиск на науку, а з іншо-
го – пішов процес адаптування надбань західної істо-
ріографії, набув ознак плюралізму та посприяв кра-
щому проникненню в предмет дослідження.

Насамперед варто підкреслити прагнення розгля-
дати переплетення різних факторів. Підштовхував до
цього як спадок попередніх десятиліть, коли понадмі-
ру опуклювалася роль селянських мас, так і поява
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новітніх праць з історії свідомості українців. Ці праці
вже не можна було обійти. Вихід у світ 1985 р. моно-
графії Т. Хинчевської-Геннель [1], в якій на широкому
тлі було продемонстроване існування у середовищі
української шляхти цілком окремої тотожності як «на-
роду руського та проникнення в козацтво не тільки
релігійних, а й національних ідей», змусило по-ново-
му подивитися на комплекс мотивів, які рухали по-
встанцями та частиною шляхти, яка їх підтримала.
Дискусія, спровокована в Польщі цією книгою, тільки
збільшила увагу до національно-релігійного підтексту
подій середини XVII ст., а також до визначення їх ти-
пології в колі подібних явищ, на які була так багата
ранньомодерна Європа.

Не менший вплив мало і поглиблення досліджень
– у Польщі та за її межами – з історії релігійної ситу-
ації в Речі Посполитій кінця XVI – середини XVII ст. і
комплексу питань, пов’язаних з релігійністю козаків
та уявлень українських еліт щодо самобутності украї-
нського світу, його історії, особливостей втілення до
Корони тощо [2; 4]. В підсумку, маємо справу з наба-
гато пліднішими спостереженнями, позначеними спро-
бами проникнути в глибинну сутність протиріч, які
призвели до початку війни, а не обговоренням лише
тактичних помилок Варшави.

Як могли поєднуватися старі підходи з новітніми
уявленнями, добре видно на прикладі концепції відо-
мого історика А. Сєрчика. З одного боку, дослідник
схильний гіперболізувати роль селянських мас, хоча й
не стверджує це прямо. Саме вони, болісно реагуючи на
можливе чи реальне підвищення повинностей, роби-
ли ситуацію вибухонебезпечною, підсилюючи неза-
доволення козаків порядками, заведеними Ординацією
1638 р. Водночас іншими причинами, на думку А. Сєрчи-
ка, була полонізація шляхти та формування в козацьких
краях маєтків магнатерії [5, 44–45]. При цьому вче-
ний, без додаткових пояснень, враз долучає й світог-
лядні чинники, які потребують спеціального роз’яс-
нення: прагнення козаків до «розірвання залежності
від Речі Посполитої, абсолютного чи виняткового па-
нування в Україні, а також до самочинної підтримки
стосунків з іншими державами» [5, 45].

Натомість решта дослідників не вбачають у селя-
нах самодостатнього підпалювача війни й шукають
причини вибуху в становищі козацтва. Однак у цей
традиційний підхід внесено суттєві новації, які пода-
ють козацькі мотиви в набагато складнішому обрам-
ленні, ніж вважалося досі. У першу чергу, під впли-
вом новітніх досліджень релігійної ситуації в Україні
та самосвідомості козацького стану, інакшою вигля-
дає роль релігійного чинника. Як підсумував М. Дроз-
довський у студіюванні релігійності козацтва, «заан-
гажування козаків до оборони православної віри було
одним із підставових елементів творення їхньої ста-
нової свідомості і передусім “національної тотож-
ності”». Тому в козацьких повстаннях першої полови-
ни XVII ст. релігійні мотиви відігравали важливу роль,
а релігійні вимоги часів Б. Хмельницького «були, без
сумніву, наслідком перемін, які відбулися в козацькій
релігійній свідомості, почавши від другого десятиліття
XVII ст.» [2, 237,241]. Більше того Я. Дроздовський і
Т. Хинчевська-Геннель у спільній статті погодилися з
давньою, ще від М. Грушевського концептуальною
тезою української історіографії, що козацтво перетво-
рилося «в оборонців етнічної окремішності русинів»
[6, 197], а це надавало тлумаченню війни зовсім іншої
проекції, ніж досі було в польській історіографії.

У цьому ж руслі трактували інтелектуальні зміни
в козацькому середовищі Я. Качмарчик [7, 9–14] та
Г. Литвин. Останній особливо акцентує увагу на тому,
що так званий «золотий спокій» насправді таким не
був, а виконав роль вступу до бурхливих подій сере-
дини XVII ст. [8, 94]. Ретельно досліджуючи магнатсь-
ку колонізацію Київського та Брацлавського воєводств,
історик напрочуд рельєфно увиразнив давню тезу щодо
потужного впливу появи магнатського землеволодін-
ня на формування повстанських настроїв у регіоні. На
підставі аналізу процесу формування земельних ком-
плексів Конецпольських, Замойських, Вишневецьких,
дослідник дійшов висновку, що це призвело до різко-
го загострення соціальних відносин на Київщині та
Брацлавщині, з додаванням етнорелігійного присмаку,
оскільки магнатами були або етнічні поляки, або споль-
щені українці, яких сприймали вже як поляків. Найбіль-
ше постраждали козаки, які під кінець 1640-х рр. відчу-
ли, що коли так далі піде, території, що прилягали до
Степового Кордону, будуть загосподарені і козацтво
втратить взагалі можливості для існування у своєму
звичному вигляді. Ефект від такої концентрації земель
збільшився завдяки тому, що С. Конецпольський став
переяславським (1636) та гадяцьким (1636) старостою,
а його син Олександр – корсунським (1643). Відтак,
козаки, притиснуті ще й Ординацією 1638 р., були у
відчайдушному становищі [9]. Водночас «контрпро-
дуктивна політика до запорожців» наклалася на гіркоту
від сподівання козаків поправити своє становище, шля-
хом участі, у планованому королем Владиславом IV,
поході на турок 1646 р. (похід не відбувся) [8]. На думку
Г. Литвина, війна зайнялася тому, що козаки не бачили
перспектив досягти свого спеціального статусу в Речі
Посполитій, якомога ширшого реєстру та ліквідації
Ординації 1638 р. [8, 93].

Крім того, значною заслугою Г. Литвина є ство-
рення вагомих підстав для кращого розуміння мотивів,
які спонукали дрібну шляхту Київщини та Брацлав-
щини підтримати козаків 1648 р. і в подальшому. Підра-
хунки дослідника засвідчують, що на Київщині в 1640 р.
дрібна шляхта (63 % усього стану) володіла лише 6 %
підданих, на Брацлавщині 1629 р. ситуація була ще
гіршою – 51,6 % дрібних шляхтичів жили з 1,9 % димів
[10, 37,49]. До того ж дрібна шляхта неухильно втра-
чала свій голос у межах шляхетської демократії, а її
представництво серед послів на сеймі стрімко падало
(на Київщині з 15,4 % у 1611–1632 рр. – до 11,2 % у
1632–1648 рр.) [11, 50].

Не оминув дослідник і впливу релігійного та на-
ціонального чинників, які підвели спільний знамен-
ник. У підсумку, за Г. Литвином, «великий вибух на-
ступив, однак, допіру, внаслідок того, що корпоратив-
ний козацький рух становив іскру на порох народного
повстання, а підносячи гасла релігійної війни, набув ха-
рактеру національної війни» [8, 94]. Загалом учений най-
ретельніше підійшов до пояснення причин українсь-
кої Національно-визвольної війни, суттєво розширив-
ши коло чинників, які слід взяти до уваги. Говорячи ж
про «національну війну», він доволі близько підійшов
до позицій новітньої української історіографії.

Останнім часом більшість польських істориків
воліють бачити широке коло економічних, суспільних,
релігійних причин, велика увага звертається і на не-
вдалу політику Варшави щодо козаків, на крах перс-
пективи війни з Туреччиною 1646 р., особисті образи
Б. Хмельницького [12, 4–5; 13, 36–41; 14, 20–24; 15, 8–
9; 16, 812; 17, 10–11; 18, 24–25; 19, 5–8; 20, 7–9]. При
цьому Т. Хинчевська-Геннель і М. Дроздовський дода-
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ють і «національні» [7, 212]. Варто також зауважити,
що С. Охманн-Станішевська ретельно розглянула і
проблему пояснення причин української Національно-
визвольної війни сучасниками-шляхтичами [21, 93].

Підсумовуючи, не можна не зауважити, що сучас-
на польська історіографія суттєво розширила обрії
стосовно дослідження зауваженої проблеми. Напрацю-
вання деяких польських дослідників значно збагатили
уявлення про передумови війни та мотиви, які рухали
козаками й шляхтою. Відбувається взаємозближення
позицій українських і польських істориків, шляхом
поступового проникнення в польську історіографію
ідей, пов’язаних з визнанням національно-визвольно-
го виміру передумов війни, яка істотно змінила геопо-
літичне тло Східної Європи.
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К. В. Івангородський

КОНЦЕПЦІЯ ЕТНОГЕНЕЗУ СХІДНИХ
СЛОВ’ЯН ЕДУАРДА ЗАГАРУЛЬСКОГО

У статті проаналізована еволюція концепції етногенезу східних
слов’ян домонгольського періоду сучасного білоруського архео-
лога й історика Е. Загарульського.
Ключові слова: етногенез, східні слов’яни, Е. Загарульський

Історіографія етнічної історії східних слов’ян на-
лічує сьогодні майже півтора десятки версій їхнього
етногенезу. З одного боку, це зайвий раз підкреслює
наукову значущість проблеми, але з іншого – свідчить
про непевність джерельного матеріалу, з яким працю-
ють дослідники, прагнучи реконструювати етноісто-
ричне минуле слов’янських старожитностей. Особли-
во помітною етноісторіографічна диференціація озна-
ченої тематики стала на сучасному етапі, зумовлена
своєрідним ренесансом «нових» спільнот. Втім, окрім
прориву в теоретично-методологічному плюралізмі та
прагнення до конституювання національних імпера-
тивів минувшини, сучасні науковці опинилися в ситу-
ації загрозливої самоізоляції на дослідницькому полі
тих проблем, які виходять поза межі конкретної на-
ціональної історіографічної ніші. Водночас ця ситуа-
ція ускладнюється й відомим рівнем теоретичної ос-
нащеності сучасних східнослов’янських істориків, й
подекуди банальним ігноруванням наукових здобутків
один одного, що, очевидно, не є позитивним явищем.

Відтак, попри всі сучасні можливості міжкультур-
них комунікацій, історики й надалі не намагаються
помічати, що пропонують їхні колеги по цеху із сусідніх
країн. Звісно, така категоричність є доволі суб’єктивно-
умовною, але, на наше переконання, й багато в чому
справедливою. Кричущим прикладом цього, є, скажімо,
найновіший підручник з археології й історії давніх сло-
в’ян, авторства провідних науковців Інституту архео-
логії НАН України, рекомендований, між іншим, Міні-
стерством освіти та науки України. Зокрема, вміщений
у ньому перелік рекомендованої літератури з проблеми,
поглянувши на який, майбутній історик може дійти вис-
новку, що, наприклад, в Білорусі цю проблематику
ніхто не розробляє, оскільки в переліку не згадано
жодної праці білоруських фахівців. На жаль, подібних
прикладів (і то не лише в Україні) не так уже й мало.

Переконані, що аномальність такого становища
потребує якнайшвидшого виправлення. Тому не зай-
вим буде провести, насамперед, історіографічний
аналіз, принаймні, найпомітніших сучасних історич-
них студій щодо етногенезу східних слов’ян, запропо-
нованих білоруськими дослідниками, і задля ширшо-
го ознайомлення з їхніми пропозиціями українських
науковців, і задля налагодження тіснішого фахового
(міжнаціонального) діалогу в означеній царині. Звісно,
в межах окремої статті це здійснити неможливо, а тому
за її мету ми ставимо поки що характеристику науко-
вих поглядів на проблему етнічної історії східних сло-
в’ян домонгольського періоду відомого білоруського
історика й археолога – Едуарда Михайловича Зага-
рульського (у написанні його прізвища ми свідомо ви-
користовуємо білоруську транскрипцію). Тим більше,
що цього року, створена ним відповідна концепція,
набула більш-менш сформованого вигляду в окремій
солідній (67 друк. арк.) монографії [1], а отже, є по су-
ті найновішим здобутком білоруської історіографії
окресленої проблематики.

Одразу варто зауважити, що ця книга не є «пілот-
ним проектом» історика відносно слов’янського етно-
генезу, а, навпаки, виглядає логічним підсумком його
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багаторічних пошуків у цьому напрямі. Більше того
автор за науковим фахом є передусім археологом, що
й спричиняє специфіку його аналізу етнологічного
контексту теми. Дослідницькі пошуки у цьому напрямі
Е. Загарульський почав ще в середині 1950-х рр., на-
вчаючись в аспірантурі Інституту історії АН Білорусь-
кої РСР та працюючи після її завершення в його сек-
торі археології. З 1962 р. він став викладачем Біло-
руського державного університету, де невдовзі працю-
вав завідувачем кафедри археології, етнографії та до-
поміжних історичних дисциплін, а також деканом істо-
ричного факультету. Відносно зацікавлень етнічною
історією східних слов’ян, то, скажімо, колеги вченого
відзначають, що вперше він звернувся до цієї темати-
ки наприкінці 1960-х рр. [2, 291; 3, 104]. Проте, не
можемо цілковито з цим погодитись, адже першим
викладом поглядів Е. Загарульського щодо означеної
тематики став підручник з археології Білорусі, опублі-
кований 1965 р. [4], і який до кінця століття залишав-
ся чи не єдиним з цього напряму в усій республіці.

На цьому етапі науковець ще змушений був виз-
навати теоретичну недосконалість етноархеологічних
реконструкцій, оскільки «питання етногенезу надзви-
чайно складні та теоретично ще не достатньо опрацьо-
вані», внаслідок чого, «не завжди окремі деталі фор-
мування тих чи інших етнічних груп уловлюються ар-
хеологами» [4, 22]. Щоправда вже тоді Е. Загарульсь-
кий справедливо зауважував неспівпадання археоло-
гічної культури й етносу, підкреслюючи також, що пи-
тання етнічної історії не можуть вирішуватися лише
на основі археологічних джерел. Відтак, фахівець, слі-
дуючи етнологічним стереотипам, підкреслював, що
«основою етносу є мова» [4, 23], а тому важливе зна-
чення мають реконструкції лінгвістів, зокрема у сфе-
рах давніх топо- та гідроніміки. Аналізуючи ж етніч-
ну специфіку східнослов’янських племен, зокрема кри-
вичів, дреговичів, древлян і радимичів (тоді їх автор
розцінював ще як слов’ян, про що мова ще йтиме ниж-
че), він стверджував: «В археології східнослов’янсь-
ких племен безсумнівний інтерес являє проблема вста-
новлення етнічних ознак, властивих окремим племе-
нам і визначення на основі їхнього картографування
племінних територій» [4, 47–48].

Однак багато в чому поспішні та поверхові погля-
ди на означену проблему, очевидно, змусили Е. Зага-
рульського прискіпливіше підійти до її дослідження.
Поступово ним була розроблена й обґрунтована оригі-
нальна концепція слов’янського етногенезу, що впер-
ше набула порівняно завершеного вигляду в монографії
«Давня історія Білорусі» (1977), на основі якої, він зго-
дом здобув ступінь доктора наук [5]. Залучивши дос-
лідження таких відомих лінгвістів, як Ф. Філін, В. Мар-
тинов, Л. Берг, С. Бернштейн, археолог дійшов вис-
новку, що мова праслов’ян сформувалася у середньо-
європейській області північніше Карпат і «попередньо
прабатьківщину слов’ян можна розмістити між Ель-
бою та Віслою» [5, 50]. Крім цього, дослідник уперше
пов’язав праслов’ян із археологічною культурою ку-
лястих амфор, що мешкала в ІІІ тис. до н. е. також і
в цьому географічному ареалі, загалом досягаючи зок-
рема й «української Волині», як доводив Т. Вісляньсь-
кий [6, 179]. Розглядаючи тогочасний процес індоєв-
ропейської міграції, вчений також зауважив, що, оск-
ільки окремі пам’ятки цієї культури відкриті на тери-
торії білоруського Понімання та у верхів’ях Прип’яті,
постільки й західні (й особливо південно-західні) рай-
они Білорусі мають бути включені до ареалу прабать-
ківщини слов’ян [5, 53].

Разом із тим, чимало аспектів етногенетичного ми-
нулого і давніх, і східних слов’ян у цей час залишали-
ся ще нез’ясованими, що не дозволяло й Е. Загарульсь-
кому уникнути приблизних інтерпретацій у цій пло-
щині. Тому, скажімо, доволі аморфною виглядає у цій
монографії й концепція так званої «давньоруської на-
родності». Хоча тогочасна неможливість її непідтри-
мування також могла вплинути на позицію вченого:
«Якщо політичне об’єднання окремих східнослов’янсь-
ких земель в єдиній державі закінчилося до ІХ–Х ст., то
чи слідує з цього, що до ІХ–Х ст. можна відносити й
формування давньоруської народності? Чи так уже
співпадають процеси політичного й етнічного розвит-
ку? Питання ці, скоріше, складніші, ніж видається на
перший погляд» [5, 80]. На жаль, у майбутньому істо-
рик все ж пішов шляхом доведення існування цієї су-
перечливої етнологічної категорії, швидше за все, сві-
домо вигаданої радянськими кабінетними вченими.
Відносно ж названої монографії, то подібна концеп-
туальна невизначеність, зрештою, змусила її автора й
у загальному підсумку констатувати, що, «звісно, в ет-
нічній історії, як і будь-якому складному явищі, є ос-
новні та побічні лінії; головна тенденція та відхилен-
ня від неї». Саме тому «автор прагнув подати загальну
схему розвитку й, враховуючи завдання та можливості
пропонованої праці, змушений був опускати деякі дру-
горядні деталі» [5, 134].

Незважаючи на певні неточності та контроверсійні
постулати, не можна не відзначити, ту обставину, що
науковець не обмежував дослідницьку лабораторію
тільки кабінетними розмірковуваннями, а намагався
відшукати окремі елементи для власних реконструкцій
на практиці. Зрештою, він дотепер знаний насампе-
ред як один із найкрупніших «польових» археологів
Білорусі. Зокрема під його керівництвом проведені
найбільші розкопки ранньосередньовічного Мінська.
Загалом він чимало років присвятив дослідженню под-
ніпровських міст і замків, але особливої уваги заслу-
говують розкопки Віщинського замку ХІІ–ХІІІ ст. (су-
часна Гомельська обл.), упродовж 1976–1985 рр., ре-
зультати яких опубліковані в окремій монографії [7].
Поряд із цим, Е. Загарульський проводив і розкопки
окремих курганів східних слов’ян у Заславлі, Новоса-
дах, Сенниці, а у зв’язку з розробкою етнічних про-
цесів, дослідник чимало уваги присвячував і більш ран-
нім пам’яткам, зокрема розкопував городища залізно-
го віку – Кістені та Малишки [2, 291].

Зі зникненням радянського методологічного дикта-
ту в історичній науці, Е. Загарульський остаточно зосе-
редився на дослідженні проблеми етногенезу східних
слов’ян. Вже у середині 1990-х рр., аналізуючи етнічну
атрибутацію культур другої половини І тис. н. е., він зму-
шений був визнати, що «археологічні пам’ятки Біло-
русі, котрі передували давньоруському періоду, доте-
пер найменш вивчені, по-різному визначається їхня
етнічна приналежність», тоді як саме вони «безпосе-
редньо належать до проблеми розселення слов’ян у
Білорусі й тих етнокультурних процесів, які мали важ-
ливі наслідки не лише для місцевого балтського насе-
лення, але й для східних слов’ян» [8, 24–25]. Варто та-
кож зауважити, що, з отриманням Білоруссю незалеж-
ності, у середовищі її істориків одразу почала набува-
ти популярності теорія етнічного споріднення (а по-
декуди й тотожності) етносу білорусів з балтами. Па-
ралельно з’явилася й концепція прадавності білорусь-
кого етносу на території Білорусі. Обидва напрями
Е. Загарульський вважав неприйнятними, а тому ак-
тивно полемізував з їхніми апологетами.
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Оновлений варіант методологічно «модернізова-
ної» концепції етногенезу східних слов’ян був запро-
понований ним 1998 р. у навчальному посібнику для
студентів – «Західна Русь: ІХ–ХІІІ ст.» [9]. Автор зок-
рема переконував, що це було необхідно зробити пе-
редусім тому, що «в радянській історичній науці віднос-
но цього панували песимістичні погляди», а «пріори-
тет надавався штучно створеним схемам» [9, 3]. Крім
цього, вчений переконував у помилковості радянської
історіографії стосовно заперечення міграції східних
слов’ян із Заходу на Схід, що розцінювалося як «ви-
гадки реакційних істориків» [9, 13]. З іншого боку,
вчений і надалі стверджував, що епоха Київської Русі
ознаменувалася появою етнічної спільноти нового ти-
пу – давньоруською народністю. При цьому Е. Зага-
рульський демонстрував упевненість, що всі спроби
критики в цьому напрямі зумовлені зростанням ціка-
вості до національних проблем, а ще частіше – «ба-
жанням розмежувати етноси, підрізати їхнє спорідне-
не коріння, зменшити ступінь близькості» [9, 218]. На
жаль, подібну тенденційну риторику відносно народ-
ності Русі дослідник не змінив дотепер, запевняючи,
що це для нього очевидний історичний факт, хоча й не
повідомляючи, де він зафіксований.

На початку ХХІ ст. з поглядами Е. Загарульського
відносно умов формування давньоруської народності
більш детально могли вже ознайомитися й українські
фахівці у царині східнослов’янського етногенезу, завдя-
ки Міжнародному «круглому столу», проведеному ре-
дакцією часопису «Український історичний журнал»,
під егідою Інституту історії України НАН України [10],
матеріали якого також були розміщені у збірнику
«Ruthenica» за 2002 р. [11]. Оголосивши неприйнятни-
ми «гнівні напади» та «голослівні заперечення» щодо
цього концепту, білоруський археолог спробував пере-
конати, що «безсумнівний факт реального існування дав-
ньоруської народності зовсім не означає, що у цьому
питанні відсутні недосліджені аспекти» [11, 105,107].

Передусім, фахівця не влаштовувала версія радянсь-
кої історіографії відносно цієї гіпотези, згідно якої,
утворення «спільної» народності відносили до ХІ ст.,
на основі східнослов’янських «літописних племен» у
межах однієї держави, внаслідок зміцнення внутрішніх
(економічних, політичних, культурних) зв’язків. Однак,
з погляду Е. Загарульського, така ідея була породжена
помилковим уявленням щодо автохтонності слов’янсь-
кого населення на всіх обширах Давньоруської дер-
жави, а тому «виглядає парадоксальною, зумовлюючи
навіть сумніви». Більше того вчений сумнівається й у
тому, що так звані кривичі, дреговичі, в’ятичі тощо
взагалі були слов’янськими союзами племен (хоча ра-
ніше, як ми згадували вище, він однозначно виявляв
їхню східнослов’янську етнічну специфіку [4, 47–50]).
Водночас переконує, що задовго до появи Київської
Русі східні слов’яни мігрували на її майбутні терени
вже як окрема етнічна спільнота, що й становила со-
бою те, що іменується сьогодні «давньоруською наро-
дністю», або «східнослов’янським етносом», який, заз-
навши дію різних сил, врешті-решт, «накопичив еле-
менти, які вели до диференціації, що стало причиною
поступового розділення його на три народи» [11, 107–
111]. Однак не бездоганність цієї, пов’язаної з радянсь-
кою ідеологією, концепції у сучасній українській істо-
ріографії так і не спричинила на той момент якогось
активного обговорення її, оновленого білоруським іс-
ториком, варіанту (хоча й не залишилася непоміченою,
про що мова йтиме згодом).

Багаторічні пошуки, як уже нами відзначалося на
початку, зрештою, були втілені Е. Загарульським у ґрун-

товній праці з історії Білої Русі, що побачила світ на
початку 2014 р. [12]. Зокрема рецензент пропонова-
ного видання – проф. В. Теплова – впевнена, що, «по-
клавши» в основу свого дослідження етногенетичну
версію Нестора-літописця на добре знаний автору ар-
хеологічний матеріал, останній «отримав результат,
який не лише відрізняється від відомих праць кори-
феїв давньоруської історії, але й явно доводить аб-
сурдність численних псевдоісторичних підробок, що
з’явилися на пострадянському просторі в останні де-
сятиліття та претендують на “нове слово” в науці» [13,
5]. Хоча не можна не погодитись із нею, що все ж таки
дотепер досить непросто пояснити, як могла скласти-
ся єдина народність на настільки широких просторах,
де до слов’ян проживали інші етноси.

Саме тому Е. Загарульський вважає за необхідне
розпочинати аналіз етнічної історії слов’ян від появи на
європейському континенті спільноти індоєвропейців,
міграція яких припала на кінець ІІІ тис. до н. е. Ще
раніше з цього приводу археолог зауважував: «Оскіль-
ки слов’яни вилонилися з попередньої їм спільноти,
початок слов’янського етногенезу слід пов’язувати з
початком диференціації цієї спільноти» [14, 155]. Для
білоруського вченого найбільш вірогідною причиною
виникнення слов’ян, як і балтів, і германців, була по-
тужна етнічна міксація, що зумовила розладнання індо-
європейських діалектів і сприяла появі окремих конк-
ретних індоєвропейських мов. Приблизно у середині
ІІІ тис. до н. е. частина цих племен розселилася у Се-
редньому Подніпров’ї, де змішалася з племенами міс-
цевої неолітичної (дніпро-донецької) культури, утво-
ривши нову археологічну культуру – середньодніп-
ровську, котра на початок ІІ тис. до н. е. почала енер-
гійне розселення на Північ, охопивши значні терени
сучасної Білорусі, заклавши основу майбутнього ет-
носу балтів [1, 16; 14, 157,162].

Уже цей факт, начебто, переконує в тому, що сло-
в’яни не були давнім населенням означеної території,
тоді як археологічні культури довгих курганів, банце-
рівсько-тушемлянська та колочинська (мешкали тут до
появи літописних слов’ян), на глибоке переконання
Е. Загарульського, були за етнічністю балтськими та
проіснували тут до Х ст., поки не змішалися зі слов’я-
нами, котрі розселилися в цих межах вже за часів Киї-
вської Русі. Більше того він запевняє, що навіть на те-
риторії сучасної України до V ст. слов’ян ще не було,
коли вони мігрували сюди із Заходу. Аналіз же лінг-
вістичних версій стосовно прабатьківщини слов’ян,
ствердив думку вченого, що її слід шукати західніше
балтів. Це підтверджують зокрема дані загальносло-
в’янських географічної та зооботанічної лексик, що
відображає середовище існування слов’ян у період
їхньої мовної монолітності. Цим та іншим умовам на
той час, як ми вже могли переконатися вище, згідно
концепції Е. Загарульського, відповідала археологіч-
на культура кулястих амфор, ареал якої охоплював
досить значні простори Європи – майже повністю ба-
сейни Ельби, Одера, Вісли, українську Волинь, се-
редній Німан і верхів’я Прип’яті [1, 33–36].

Особливий інтерес для встановлення етнічного ха-
рактеру цієї культури становлять ті елементи, які вка-
зують на народження нового етносу в ареалі слов’янсь-
кої прабатьківщини та відповідають часові появи сло-
в’ян. Перш за все, мова йде про її гібридний характер,
зобов’язаний інтенсивному змішуванню старого та
нового населення, адже її субстратом стала місцева
неолітична культура воронкоподібних кубків, відома
тут ще з середини IV тис. до н. е. Новим же якраз ста-
ло прийдешнє індоєвропейське населення. Відтак,
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Е. Загарульський упевнено переконує: «Все це дозволяє
припустити, що саме носіїв культури кулястих амфор
слід ототожнювати з першими слов’янами» [1, 38].
Надалі в хронологічному контексті спостерігалася ет-
нокультурна наслідуваність наступних археологічних
культур – тшинецької (ІІ тис. до н. е.), лужицької (се-
редина ІІ – середина І тис. до н. е.), пшеворської (се-
редина І тис. до н. е.) та, зрештою, празької, у слов’янсь-
кому характері якої ніхто не сумнівається. Однак, че-
рез міграції сусідніх племен балтів і германців, уже на
початку ІІ тис. до н. е. слов’яни втратили частину своїх
земель на Півночі та Заході, й на відносно компактній
території мешкали до середини І тис. н. е., коли поча-
лася їхня велика міграція за межі прабатьківщини та
швидке проникнення у Південно-Східну та Східну
Європу як одного народу, з єдиною спільнослов’янсь-
кою мовою та культурою [1, 491].

Помітна міграційна активність слов’ян була час-
тиною відомого в історії феномену «Великого пересе-
лення народів». Причому причин для цього, на думку
Е. Загарульського, було декілька: перенаселення, що
вимагало розширення життєвого простору; потяг роз-
виненого вже військового прошарку до збагачення,
шляхом пограбування інших племен і, передусім, Рима,
який уявлявся «казковою країною» й політична агонія
котрого в той час також стимулювала до походів «вар-
варів»; наявність водночас на Сході (відносно сло-
в’ян) вільних земель, придатних до землеробства; фак-
тор тиску інших етносів (зокрема аварів/обрів); навіть
істотне погіршення клімату, пов’язане з похолоданням.
Таким чином, є підстави вважати, що причин слов’янсь-
кої міграції було декілька, а їхній вплив не був рівноз-
начним. Втім, слід погодитись із білоруським дослід-
ником, що, хоч деякі з них мали локальний характер,
але враховувати потрібно всі [1, 39–40].

Внаслідок же великого переселення слов’ян, празь-
ка археологічна культура поширилася на територіях
майже всіх сучасних слов’янських держав. Однак, на-
скільки це б не дивувало, її не можна віднести до роз-
ряду добре досліджених, адже спеціальне вивчення цієї
культури почалося лише в другій половині ХХ ст. і поки
ще не має солідної історіографії. Тоді як саме її східний
ареал (варіант), очевидно, став основою для утворен-
ня етнічної специфіки східних слов’ян. Показово, що,
прагнучи інтерпретувати цей процес в етноісторично-
му ракурсі, Е. Загарульський звертається до «Повісті
минулих літ», доволі сміливо заявляючи, що «літопи-
сець не лише намітив хід слов’янського розселення,
але й відтворив основні етапи етногенезу східних сло-
в’ян» [1, 48]. Більше того його впевненість у почат-
ковій єдності слов’ян і локалізації їхньої прабатьків-
щини у більш західному, середньоєвропейському ре-
гіоні (басейн Дунаю), начебто, повністю підтверджуєть-
ся сучасною науковою. Як би там не було, а, внаслідок
розселення слов’ян на території сучасної Південної Бі-
лорусі та Північної України, вони втратили початкову
племінну структуру, активно перемішувалися між со-
бою, утворюючи нові територіальні спільноти з нови-
ми етнонімами, а також інтегрувалися з місцевим не-
слов’янським населенням, що й формувало окремий, але
«єдиний східнослов’янський етнос» [1, 50–51]. У резуль-
таті, виникла відособлена, східна гілка слов’ян, яка вже
мала окрему етнічну самосвідомість, бажання утвори-
ти державу та навіть нову спільну назву – «Русь».

Цілком зрозумілим є й прагнення дослідника док-
ладніше з’ясувати етнічні процеси середньовічної доби
на території, передусім, Білорусі. Виходячи з аналізу
археологічних і лінгвістичних матеріалів, Е. Загаруль-

ський стверджує, що саме р. Прип’ять досить довго за-
лишалася природним рубежем, який відокремлював
слов’ян від північних балтських племен, і лише поява
Київської Русі створила сприятливі можливості для
слов’янського розселення північніше цієї річки, що по-
чалося в Х ст. Відтак, немає сумнівів, що балти цього
регіону були втягнені у процес слов’янського етноге-
незу, котрий не міг не відчути впливу інокультурного
населення. Показовою у цьому контексті є ситуація із
запозиченням у балтів етнонімів «дреговичі», «кри-
вичі» та «радимичі». Однак, як слушно переконує вче-
ний, «слов’яни від цього не перетворилися на балтів».
Оскільки ж «для слов’янського населення ці назви були
не племінними, а територіальними, обласними», пост-
ільки вони «були зручними для позначення певних те-
риторій широкої країни Русь і вживалися до ХІІ ст.» [1,
73,76]. Відносно ж терміну «Русь», то білоруський фах-
івець упевнений у його слов’янському походженні, а
отже, не приймає, ані норманської, ані іранської версій.

Етнічні ж процеси і в Київській, і в Білій Русі, що
також уже нами відзначалося, Е. Загарульський пов’я-
зує винятково з концептом «давньоруська народність»,
у якій схильний вбачати єдиний східнослов’янський
етнос, що утворився у V–Х ст., після великого пересе-
лення слов’ян, у межах українсько-білоруського По-
лісся. З іншого боку, як це не дивно, дослідник сам, до
речі, вельми слушно, неодноразово підкреслював, що
народність – «це не лише етнічна, але й соціальна істо-
рична спільнота людей, характерна для суспільства з
новою, порівняно з первісним, соціальною та політич-
ною структурою (а не винятково етнічною. – К. І.)»
[15]. Відтак, не до кінця є зрозумілою позиція дослід-
ника щодо того, чим же була давньоруська народність:
етносом чи етносоціальним (а оскільки мова йде про
спільноту в межах однієї держави, то читай: етнопол-
ітичним) організмом, для якого, безперечно, спільни-
ми були територія, мова, релігія, але які не є визна-
чальними для етносу як спільноти (наприклад, цигани
не мають спільної території, але є етносом; швейцарці
її мають, але розмовляють чотирма мовами, сповіду-
ють різні віри і теж є етносом; і т. д.).

Не менш проблематичним видається посилання
автора, внаслідок сучасної «ненаукової» (як йому ви-
дається) критики «давньоруської народності», на до-
волі сумнівні «фундаментальні дослідження у світовій
науці.., котрі розкрили сутність давньоруської народ-
ності» [1, 463]. Адже увесь цей «світовий фундамент»,
згідно пропонованих ним посилань, представлений
винятково (!) радянськими науковцями, «об’єктив-
ність», «незаангажованість» і «нетенденційність» яких,
до речі, неодноразово «підтримані» та «поціновані» й
самим Е. Загарульським (про це частково теж уже йш-
лося). Своєю ж чергою, посилаючись на перший аб-
зац цієї статті, можемо закинути й білоруському істо-
рику необізнаність (чи ігнорування?), скажімо, з нау-
ковими (!) дискусіями відносно означеної проблеми у
сучасній українській історіографії, наприклад, з боку
доцента Н. Юсової, професорів Л. Залізняка, С. Ма-
карчука, академіка П. Толочка та ін.

Останній, до речі, будучи одним із найбільших апо-
логетів реальності давньоруської народності в україн-
ській історіографії, цілковито не сприймає версію, зап-
ропоновану Е. Загарульським. Ось як висловлюється
з цього приводу український академік: «Доволі неспо-
дівану трактовку ядра давньоруської народності зап-
ропонував останнім часом Е. Загорульський... Ядром
східного слов’янства та його мови, як йому здається,
був невеликий регіон у межах півдня Білорусі та
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півночі України... Погодитись із запропонованим ро-
зумінням ядра давньоруської народності зовсім немож-
ливо. І справа тут не лише в необґрунтованому зміщу-
ванні меж історичної Руської землі.., але й у неможли-
вому трактуванні механізму складання самої народ-
ності. Він виявляється надзвичайно простим, схожим
на поширення Руссю тієї ж влади Рюриковичів. У біло-
русько-українському Поліссі був сформований (і слід
гадати, безмежний) давньоруський народ, який уже в
ІХ–Х ст. став швидко заселяти простори Східної Євро-
пи й у такий спосіб вийшла величезна давньоруська
народність. Ні писемними, ні археологічними джере-
лами таке розселення не підтверджується. Та й не було
у цьому, порівняно невеликому, Поліському регіоні
стільки людей, щоб населити ними всю Русь» [16, 26].

Відчуваючи певну вразливість власної концепції
давньоруської народності, Е. Загарульський, зрештою,
змушений пом’якшити риторику на її «захист», запев-
няючи, що, наведені ним, дані засвідчують: етнічні про-
цеси на Русі були складними та різноспрямованими [1,
489]. На початку Давня Русь являла собою поліетніч-
не утворення з трьох частин: слов’янської у Середньо-
му Подніпров’ї, балтської у Верхньому Подніпров’ї
та фіно-угорської на Півночі держави. У Х ст., внаслі-
док активних міксацій, сталася «перемога слов’янсь-
кого етнічного компоненту та слов’янізація Русі». У
цьому контексті дивує й наступний висновок білорусь-
кого археолога, який не зовсім «вписується», на наш
погляд, у його концепцію: «Слов’янізація балтів, які
мешкали на території Західної Русі, виявилася непо-
міченою (?!; курсив наш. – К. І.) й у писемних джере-
лах не була відзначена. Літопис взагалі нічого не па-
м’ятає та не знає про балтів на землях Західної Русі»
[1, 493,494]. Тоді, можливо, їх там уже довгий час уза-
галі не було? На жаль, ані літопис, ані твір Е. Зага-
рульського нічого конкретного не повідомляють і щодо
того, звідки ж узялися на теренах Русі такі етноси, як
українці, білоруси та росіяни, як і щодо того, куди дівся
«єдиний східнослов’янський етнос» – давньоруська на-
родність і чому він так мало проіснував?!

Отже, не важко переконатися, наскільки складною
та заплутаною є проблематика етнічної історії східних
слов’ян, особливо домонгольського періоду. Очевид-
но, не вирішує її остаточно й, запропонована білорусь-
ким ученим Е. Загарольським, концепція, котру ми
прагнули проаналізувати та репрезентувати максималь-
но широко. Звісно, як і будь-яка інша наукова теорія,
вона не позбавлена слабких місць і неузгодженостей.
Проте, наскільки близько фахівцеві з Білорусі вдалося
підійти до означеної етноісторичної істини, швидше
за все, покаже час. Нашим завданням не було ані під-
твердження, ані спростування, висловлених ученим по-
стулатів і припущень. Напевно доречним було б і шир-
ше компаративне зіставлення цієї гіпотези з тими, що
пропонуються іншими дослідниками стосовно заяв-

леної тематики, що, втім, потребує окремого аналізу.
Натомість ми сподіваємося, що такого роду студіюван-
ня сприятимуть налагодженню наукового діалогу між
сучасними науковцями, які сьогодні представляють
уже окремі історіографічні табори різних націй, хоча
б заради толерантного ставлення до різних поглядів і
традицій, і заради впливу на деякі «історично обґрун-
товані» ілюзії деяких політичних діячів.
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(кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)

У статті проаналізовано чернечий склад Дерманського монас-
тиря кінця ХVI – першої половини XVII ст.
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м’яник, історичне джерело

На сучасному етапі важливими залишаються нау-
кові проблеми, які пов’язані із вивченням аспекту фун-
кціонування духовних осередків. Уваги заслуговують
дослідження історії обителей, які діяли у період міжкон-
фесійного протистояння на Волині (кінець ХVI – перша
половина XVII ст.). З-поміж таких релігійних осередків
був Дерманський монастир. Останній у період про-
тиріч між прихильниками та противниками унійного
з’єднання на Волині займав вирішальну позицію. Його
завданням було збереження православних традицій,
підвищення конкурентноздатності православ’я у кон-
тексті протистояння з унією. Крім того, монастир був
не лише релігійною структурою, а й осередком куль-
турно-просвітницького, науково-освітнього характеру.

Варто зазначити, що проблема дослідження історії
Дерманського монастиря у зазначений вище хроноло-
гічний період підіймалась науковцями. Проте, дослід-
ження часто мають фрагментарний характер щодо
оцінки діяльності монастиря у період протистояння
між прихильниками і противниками унійного з’єднан-
ня. Серед учених, дослідження яких стосуються пи-
тання вивчення історії Дерманського монастиря, вар-
то відзначити доробок П. Батюшкова [1], Г. Бухала [2],
В. Вуйцика [3], І. Мицька [4], О. Фотинського [5]. Мета
цієї статті полягає у дослідженні чернечого складу Дер-
манського монастиря та його діяльності кінця ХVI –
першої половини XVII ст., на основі джерела, яке по-
єднує риси актового і наративного характеру, – Дермансь-
кого пом’яника.

Дерманський пом’яник (початкові записи датовані
першою половиною ХVІІ ст.) зберігається у матеріа-
лах фондів історико-краєзнавчого заповідника м. Ост-
рога [6]. Він представлений у двох редакціях, що суттє-
во не відрізняються одна від одної. Зазначений пом’я-
ник є джерелом, яке поєднує риси актового і наративно-
го характеру. Цінність пам’ятки полягає в тому, що, по-
ряд із іменами осіб, які вписувалися, фіксувалися та-
кож дарчі записи та матеріали про події в монастирі.
Завдяки інформації з Дерманського пом’яника, можна
відтворити чотири основні корпорації, пов’язані з ре-
лігійним осередком у Дермані: перша – князівські ро-
дини, друга – шляхта Волині, третя – селяни, міщани,
козаки, четверта – церковна ієрархія. Такий підхід доз-

Джерелознавство, теорія
та методологія історії

воляє не лише проаналізувати зазначені групи-корпо-
рації, а й встановити, що саме пов’язувало їх представ-
ників з монастирем та його володіннями.

Ченці, які мали право проводити службу Божу, в
Дерманському монастирі отримували титул ієромонахів.
Число їх, правдоподібно, не було усталеним. Одночас-
но в обителі перебували до десятка ієромонахів, а іноді
й більше. Саме з них обиралися економи і скарбники,
призначалися намісники. Окремі з ієромонахів мали
додаткові повноваження. Так, пом’яник фіксує ієро-
монаха Аврамія, який прозрів біля ікони Пресвятої
Богородиці і став сповідником Дерманського монас-
тиря [6, 27]. Сповідники або духовники були і в інших
тогочасних українських монастирях. Зокрема духов-
ником Києво-Печерського монастиря у 1628 р. був
Памво Беринда. У Дерманському пом’янику є запис ду-
ховника Унівського монастиря – ієромонаха Пахомія [6,
24]. Напередодні та, правдоподібно, у перші роки архі-
мандрицтва Мелетія Смотрицького (1627–1633) устав-
ником у Дерманському монастирі був ієромонах Антоній
Якович [6, 59], згодом – чернець, а потім – ієродиякон
Іоаким Зозулинський [6, 26]. Інтерес серед ієромонахів
викликає Самуель Гуляницький – вихідець із шляхетсь-
кої родини. Дійсно, в ХVІ–ХVІІ ст. серед малоземель-
ної шляхти відомий рід Гуляницьких (Гулянецьких).
Вперше представники цієї родини згадуються у 1516 р.,
коли чотирьом особам (ступінь спорідненості встано-
вити не вдалося) підтверджувалася родова вислуга –
с. Гуляники (Гуляльники); названі в акті особи – Олеш-
ко Іванович, Мартин Єромейкович, Василь Болохович
і Янко та Іван Микитичі [7, 230]. В Дерманському по-
м’янику згадуються представники цієї родини: Василь,
Стефан, Даміан, Андрій, Михайло [6, 57]. Про них за-
лишилися згадки щодо їхнього перебування на службі
князів, при великопанських дворах або в судово-адмі-
ністративному апараті. Представники роду Гуляниць-
ких були задіяні на приватних урядницьких посадах:
Михайло (Юнкович) був слугою князів Любецьких,
урядника містечка Любчого 60-х рр. ХVІ ст.; цьому ж
Михайлові князь Богуш Любецький у заповіті 1564 р.
відписував «за два годы урочистого плату 10 коп гро-
шей» [7, 232]. До судової реформи 1565 р. деякі пред-
ставники цього роду – це вижі, зокрема згадуваний у
пом’янику – Василь (Юнкович-Гуляницький). У пер-
шій половині ХVІІ ст. з роду Гуляницьких вийшли де-
кілька луцьких підписків, які одночасно займались ад-
вокатурою. Популярними адвокатами були Дем’ян (Да-
міан), Андрій Гуляницькі, які саме і вписані до Дер-
манського пом’яника. Представник цього роду, скорі-
ше всього нащадок – Тимофій Гуляницький, згадуєть-
ся у 1619 р., коли разом з іншою волинською шляхтою
підписав лист на охорону Луцького братства [7, 232].
Гуляницькі згадуються й після повстання під прово-
дом Б. Хмельницького. Чимало юристів-практиків пе-
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рейшли на службу до гетьмана, серед них були Гуля-
ницькі [8, 70]. Андрій Гуляницький фігурував у впи-
сах луцьких ґродських книг. У документі від 14 люто-
го 1641 р. згадується як намісник луцького староства
[9, 1–2]. В пом’янику вписано ім’я Прокопій (Прокіп)
[9, 57]. Цей представник родини Гуляницьких згадуєть-
ся й у переписі русько-литовського війська 1528 р. се-
ред «бояров гуляницких» [7, 230].

Зазначені факти засвідчують, що родина Гуляниць-
ких у Дерманському пом’янику згадується з тих при-
чин, що її представники у кінці ХVІ – першій поло-
вині ХVІІ ст. працювали у судово-адміністративному
апараті, на приватних урядницьких посадах, були зна-
ними адвокатами, тобто, виступали у судах. Тому за-
кономірним є те, що окремі представники Гуляниць-
ких могли відстоювати і захищати інтереси монасти-
ря у Дермані періоду ідеологічного протистояння. За
ці заслуги, ймовірно, їх і згадали у пом’янику. Вони,
як правило, виступали і благодійниками.

Ще одну, доволі численну категорію ченців Дер-
манського монастиря складали ієродиякони – священ-
нослужителі, які допомагали ієромонахам проводити
службу Божу. Судячи з записів у пом’янику, ця категорія
була не настільки численною як ієромонахи. Можна обе-
режно припустити, що одночасно у монастирі перебу-
вали 3-5 ієродияконів. Серед них знаходимо досить
відомих осіб. Так, ієродияконами Дерманського мо-
настиря в різні роки були Ісая Радовицький (1631 р.),
Ієремія Смотрицький (до 1634 р.), Самуель Гуляниць-
кий (кінець 1640-х рр.) [6, 57; 10, 8; 11, 399]. Їх діяль-
ністю в монастирі опікувався спеціальний наставник
– еклезіарх. У документах монастиря під 1637 р. зга-
дується, що еклезіархом на той час був Митрофан
Смотрицький [12, 2–3], у 1644–1645 рр. ігумен Шумсь-
кого монастиря св. Трійці [11, 399,407].

Зрештою, на нижньому щаблі ієрархії монастиря
знаходилися звичайні ченці. У документах вони фіксу-
ються як ченці (монахи), ченці-василіани (для унійно-
го періоду), іноки. Поняття «законники» мало дещо
ширше значення, оскільки вживалося для позначення
і вищих категорій монастирської братії. Так, пом’яник
фіксує під 1653 р. ієромонаха Іова Гвинського, одно-
часно називаючи його і «законником дерманським» [6,
69]. Переведення Дерманського монастиря в унію не-
гативно відбилося на кількості всіх категорій монас-
тирської братії, але особливо – на кількості рядових
ченців. Анонімна реляція серпня 1647 р., представле-
на у Рим Конгрегації пропаганди віри, констатуючи
факт спаду чисельності ченців у всіх унійних монас-
тирях, зазначає, що у дерманській архімандриї їх чис-
ло зменшилося з 40 до 12 [13, 219]. Записи у пом’яни-
ку свідчать про тісні контакти чернецтва Дермансько-
го монастиря з ченцями Дубенських монастирів. Зок-
рема тут зафіксовані духовні особи Дубенського мо-
настиря: «упис інокинь Дубенского монастиря... Таї-
сія – дубенська ігуменя... Євпраскія – інокиня та на-
місниця Боровицька... інокині – Меланія Бабинська,
Огафія, Онисія, Євфросимія Корницька» [6, 40]. Це,
очевидно, було наслідком того, що після реформуван-
ня Дерманського осередку у першій половині ХVІІ ст.
до нього були приписані Дубенський, Преображенсь-
кий та Хрестовоздвиженський монастирі [1, 93]. Та-
кож у пом’янику записаний рід ієромонаха Митрофа-
на Сподаревича з Дубна [6, 56].

У часи настоятельства Гедеона Балабана, який об-
іймав ще й посаду архімандрита Унівського монастиря,
ченці останнього часто відвідували Дерманську обитель.
Підтримували зв’язки дерманські ченці і з київськими
монастирями – Печерським і Межигірським. В часи ар-

хімандритства Івана Дубовича пожвавилися стосунки
дерманської чернечої ієрархії з віленськими монастиря-
ми, зокрема Віленським монастирем св. Трійці. Скла-
далася дерманська братія переважно з волинських
вихідців. Однак траплялися випадки, коли в обитель
прибували вихідці з Центральної України (Ржищів),
Білорусі (Полоцьк, Орша) [6, 48–49,74]. Вже традиц-
ійно чимало кадрів для монастиря постачало Руське
воєводство. Кістяк дерманського чернецтва формував-
ся вихідцями з дрібної шляхти (Гуляницький, Угор-
ницький, Негребецькі, Куницький, Рудницький, Гара-
бурда) та міщанства (Дубович, Рогатинець, Суразький,
Ржищівський, Турівський) (див. таблицю).

Отже, Дерманський пом’яник – важливе джерело
до історії Дерманського монастиря та Волині. Вище
викладений матеріал дозволяє відстежити окремі кате-
горії чернечого складу духовного осередку, встановити
тенденції його формування. Крім того, важливість за-
писів у цьому джерелі полягає у тому, що згадані імена,
родини надають можливість визначити і зв’язки цер-
ковної обителі з іншими релігійними структурами.

Табл. 1
Ченці Дерманського монастиря [1; 6]

Мелетій Смотрицький архімандрит 1627-1633
Іван Дубович настоятель 1634-1646
Ісая Радовицький диякон зг.1631
N. Іванович чернець зг.1634
Іпатій Радиєвич ієромонах зг.1634
Микоян Теодорович ієромонах зг.1634
Лаврентій 
Нозелковський 

ієромонах та економ
зг.1634-

1641

Ієремія Смотрицький архідиякон
зг.1634-

1637
Ісая Бадевич ієромонах зг.1637
Митрофан 
(Смотрицький?) 

еклезіарх зг.1637

Рафаїл ієромонах та економ зг.1637
Ісая Радиєвич ієромонах зг.1641
Стефан Негребецький чернець-василіанин зг.1641
Атанасій 
Кулемчицький

чернець-василіанин зг.1643

Серафим Бельський намісник монастиря
зг.1643-

1647
Герасим Куницький чернець-василіанин зг.1647
N. Савицький намісник монастиря зг.1647
Лаврентій Коселів †1649
Павликій 
Тонарівський

ієродиякон

Атанасій Крупецький св. єпископ
Логін ігумен

Кипріан Жоховський

архієпископ, 
київський митрополит 

та всієї Русі, 
дерманський і 

дубенський 
архімандрит 

†1694

Феодосій
ієромонах, намісник 

Дерманського 
монастиря

зг.1669

Ісайя Балабан
дерманський і 

унівський 
архімандрит
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Андріан Заславський ієромонах

Іоаким Зозулинський
чернець, дерманський 

уставник

Аврамій
ієромонах, сповідник 

Дерманського 
монастиря

зг.1636 
прозрів 

біля ікони 
Пресвятої 

Богородиці
Сомоїл Коптей чернець
Герасим Угорницький чернець
Йосиф Рогатниця ієромонах
Деонісій ієромонах

Сафроній
дерманський 

ієромонах
Іон Щирецький ієромонах
Василій дерманський св. ієрей 

Іосиф
дерманський 
ієродиякон

Митрофан чернець
Феодосій ієродиякон
Герасим дерманський чернець
Варсанофій чернець
Ісая чернець
Теофіл Сабійович св. ієромонах
Феофіл Левонович ієромонах
Єлисей чернець
Никон чернець

Іосиф
дерманський 
ієродиякон

Євгеній ієромонах
Афанасій Китайчич ієромонах
Павло Бачинський ієромонах
Ігнатій 
Строжовецький

ієродиякон

Ігнатій Гарабурда дерманський чернець

Антоній Якович

ієромонах, уставник та 
намісник 

Дерманського 
монастиря

Василій ієромонах
Ісакій Попович
Новоселецький

чернець

Неофіт Леонович
Полочанин

чернець

Веньямин Суразький чернець †1629
Геннадій 
Ржищовський

ієромонах

Коментарій ієромонах зг. 1622
Антоній Рудницький чернець
Мисаїл чернець зг.1623

Галактіон
св. ієромонах, 

колишній 
дерманський намісник

зг.1626

Міна Шаніцький св. ієромонах зг.1627

Ісая Радевич
намісник 

дерманського 
монастиря

Йосиф Вербовський чернець
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Іон чернець
Єфрем Шацький ієрей зг.1650
Самуель Гуляницький ієродиякон
Матвій Ставецький ієродиякон
Феофан Бурешський ієромонах
Олександр ієромонах зг.1651
Феофан Житнєкіч ієромонах
Макарій св. ієрей, інок зг.1657

Іон Гвинський
св. ієромонах, 

законник дерм. 
монастиря

зг.1653

Ісидор Лазаревич дерманський законник зг. 1667
Мелетій 
Щикгелецький

ієромонах зг. 1675

Михайло Великонтий ієромонах зг. 1677
Никодим Сесицький чернець зг. 1687

Гервасій 
Сіньковський

св. ієромонах, 
дерманський законник

зг. 1706

Гервасій дерманський намісник † 1727

Геронім Бєлакєвич
ігумен, дерманський 

та дубенський 
намісник

Йосиф Швабовський св. ієромонах † 1707
Гедеон Турівський св. ієромонах зг. 1709

Гервасій Охримович
св. ієромонах, 
дерманський 
закристіан

зг. 1720

Йосиф Плещинський

з Оршанського повіту 
(на той час чернець 

Дерманського 
монастиря) 

зг. 1681
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Lopatska N.M. Derman pom’yanyk as the source of the Derman
monastery history (the end of the 16th and the first half of the
17th cent.). In the article the monks of Derman monastery are described
from the end of the 16th century till the first half of the 17th cent.
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С. В. Стельникович

ДОКУМЕНТИ ЦДАВО УКРАЇНИ
ЯК ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ
ЖИТОМИРСЬКО-ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ

В ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
(1941–1944 рр.)

У статті аналізуються документи ЦДАВО України, які відоб-
ражають становище території Житомирсько-Вінницького ре-
гіону в період нацистської окупації (1941–1944 рр.).
Ключові слова: ЦДАВО України, Житомирсько-Вінницький регі-
он, нацистська окупація, джерельна база

Вивчення регіональних особливостей нацистської
окупації України передбачає необхідність залучення
широкої архівної джерельної бази. Серед такої й доку-
менти Центрального державного архіву вищих органів
влади та управління України (ЦДАВО України). Їхнє
осмислення є вкрай важливим для дослідження стано-
вища території Житомирсько-Вінницького регіону, який
став основою Генерального округу Житомир (ГОЖ) –
одного з найважливіших адміністративно-територіаль-
них утворень у складі Райхскомісаріату України (РКУ)
впродовж другої половини 1941 – початку 1944 рр.

Аналіз документів ЦДАВО України як джерель-
ної бази дослідження нацистської окупації Житомирсь-
ко-Вінницького регіону поки ще не проводився. Здеб-
ільшого, вони характеризувалися узагальнено при
підготовці спеціалізованих тематичних видань [1, 32–
49,860–871], відповідно до осмислення деяких аспектів
нацистської окупаційної політики й виявів життя місце-
вого населення в РКУ [2] та ГОЖ [3]. Відтак, метою
пропонованої статті є розгляд документів ЦДАВО
України як джерельної бази вивчення нацистської оку-
пації території Житомирсько-Вінницького регіону
(ГОЖ) в роки Другої світової війни.

Увесь джерельний масив ЦДАВО України, який
стосується історії Житомирсько-Вінницького регіону
(ГОЖ) періоду нацистської окупації (друга половина
1941 – початок 1944 рр.), можна поділити на чотири
групи: так звані «окупаційні фонди», тобто фонди
органів управління, організацій, установ, підприємств
і формувань, які здійснювали режим окупації або ж
діяли під контролем окупаційної влади; фонди орган-
ізацій і формувань українського руху опору (само-
стійницького руху); радянських державних комісій з
розслідування злочинів нацистів і встановлення запо-
діяних ними збитків на території України в період війни
та дослідження історії Великої Вітчизняної війни; архівні
колекції. Окремо виділяються фонди радянських органів
влади та управління післявоєнного періоду, які містять
дотичну проблематику [1, 32]. Відповідно, за поход-
женням ці документи є німецькими, формувань украї-
нського визвольного руху та радянськими, а їхня мов-
на основа – німецька, українська та російська. Части-
на німецькомовних матеріалів у післявоєнний час була
перекладена російською та українською мовами.

Документи одного із центральних окупаційних
фондів ЦДАВО України (ф. 3206: «Рейхскомісаріат
України, м. Ровно») відображають загальні питання
окупаційної політики, методи її реалізації на території
РКУ в цілому і на рівні окремих генеральних округів.
Вони дозволяють визначити адміністративно-терито-

ріальний устрій ГОЖ станом на 25 вересня 1941 р.,
11 листопада 1941 р., 15 лютого 1942 р., 1 січня 1943 р.
тощо. Ф. 3676 («Штаб імперського керівника (рейхс-
ляйтера) Розенберга для окупованих східних областей,
м. Берлін, м. Київ») містить матеріали Оперативного
штабу райхсляйтера А. Розенберга (ERR). ERR відпо-
відно до наказу Гітлера від 1 березня 1943 р. мав пра-
во, вивчаючи діяльність різних культурних та ідеолог-
ічних установ й організацій на окупованих територі-
ях, конфісковувати будь-які культурні цінності [1, 36,
861]. Матеріали ф. 3676 стосуються організації музей-
ної, бібліотечної, архівної справи, виходу офіційних
україномовних газет на території Житомирсько-
Вінницького регіону. Донесення референта у справах
фольксдойче при начальнику фронтового оперативно-
го відділу групи армій «Південь», доктора К. Штумп-
па, матеріали організації німецьких поселень засвід-
чують практичні кроки реалізації колонізаційних про-
ектів нацистів та налагодження життя фольксдойче в
ГОЖ. У фонді також знаходимо оригінал німецького
щомісячного педагогічного видання «Der volksdeutsche
Erzieher» («Педагог для фольксдойче»), який з почат-
ку 1943 р. виходив при генеральному комісарі Жито-
мира, та звіт уповноваженого у справах освіти німець-
кої колонії Гегевальд К. Швінгеля від 27 грудня 1943 р.,
який характеризує специфіку організації освітнього
життя на території німецької колонії. Зауважимо, що
деякі документи, серед яких німецькі статистичні дані
про кількість шкіл для фольксдойче на території ГОЖ
станом на 15 червня 1941 р., є неточними (значно за-
вищеними) [4, 61].

Ф. 3736 («Табір козацького легіону німецької армії,
м. Бердичів Житомирської області») включає список
керівного та рядового складу бойової сотні козацького
легіону Бердичева, який перебував у складі німецьких
збройних сил. Серед документів ф. 3959 («Український
центральний комітет, м. Львів, Польща»), який тематич-
но не стосуються ГОЖ, до однієї зі справ вміщено
матеріали відділу пропаганди Житомирського облас-
ного управління, який контролювався мельниківцями.

«Повідомлення з окупованих східних областей»
(ПОСО) впорядковані у ф. 4328 («Штаб командуван-
ня начальника поліції безпеки окупованих східних об-
ластей»). Це переклад німецькомовних матеріалів, які
укладалися штабом командування начальника поліції
безпеки та служби безпеки в Берліні, на основі доне-
сень окружних управлінь поліції безпеки з окупованої
території. У післявоєнний період ПОСО виступали
звинувачувальним документом на Нюрнберзькому
процесі [5, 1]. У ф. 4328 ПОСО представлені не по-
вністю, а в наявних є інформація щодо попередження
німецькими органами диверсій на виробничих
підприємствах регіону (№ 3, 5), вивіз місцевого насе-
лення на примусові роботи до Німеччини (№ 7),
діяльність радянського партизанського руху й акції
німців з його придушення, в тому числі зі знищення
місцевих населених пунктів як «попереджувального
заходу» (№ 15, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 51, 54);
виникнення у Житомирі організації «Вільні козаки»,
яка, виступаючи за «самостійну і вільну Україну», вод-
ночас займала антибандерівську й антимельниківську
позиції (№ 11) та Націонал-української партії в
Попільні (№ 29), а також діяльність українського на-
ціонального руху опору Т. Бульби-Боровця (№ 4, 54)
тощо. Останньому питанню присвячене ПОСО № 55
«Виникнення і розвиток української банди Боровця –
відомої під назвою “Тарас Бульба”» від 21 травня
1943 р., де, окрім іншого, наявна інформація про буль-
бівську Поліську Січ.
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Документи українського руху опору ЦДАВО Ук-
раїни, які характеризують діяльність націоналістів у
регіоні, представлені матеріалами ОУН(б), ОУН(м) та
Поліської Січі Т. Бульби-Боровця. Найбільшим за
змістовим наповненням є ф. 3833 («Крайовий провід
Організації українських націоналістів (ОУН) на захід-
ноукраїнських землях»). У ньому присутні кореспон-
денція між обласним і міським управліннями Жито-
мира та Я. Стецьком з приводу львівського акту
30 червня 1941 р. і організаційних моментів початку
роботи відповідних управлінь; звіти бандерівців зі
створення місцевих органів влади на Житомирщині,
їхня діяльність на Вінниччині, суперництво з мельникі-
вцями за вплив на місцеве населення; відомості про рей-
ди УПА на Житомирщину у середині 1943 р. та стан
деяких регіонів області на той час. До фонду вміщені
друковані видання бандерівців («Українська пресова
служба», «До зброї»), мельниківців («Наша боротьба»,
«Сурма») різних років, листівки, інші пропагандистські
матеріали. Документи ОУН(б) та ОУН(м) частково
відображають діяльність Поліської Січі.

Для радянських органів, які займалися комплек-
туванням архівних фондів у післявоєнний час, усе, що
було антирадянським, автоматично підпадало під по-
няття «націоналістичне». Саме цим можна пояснити
включення до ф. 3833 брошури «Правда про “парти-
занський рух”. Показання офіцера “Українського шта-
бу партизанського руху” капітана Русанова» [6], яка у
назві відповідної справи означена «націоналістичною».
Насправді ж це, нібито, стенограма допиту полковни-
ком Російської визвольної армії полоненого капітана
О. Русанова, який на різних посадах працював в
УШПР. У брошурі дискредитується діяльність цент-
рального керівництва партизанським рухом в Україні
та деяких партизанських командирів.

Бульбівський «Закон українського партизана»,
прийнятий в період діяльності Поліської Січі в другій
половині 1941 р., міститься у ф. 3837 («З’єднання
південних груп Української Повстанчої Армії “УПА-
Південь”»). Документ дозволяє зрозуміти ідеологічно-
політичну платформу діяльності формувань Т. Буль-
би-Боровця протягом серпня–листопада 1941 р. на те-
ренах північно-західної Житомирщини. Малочисельні
матеріали зі вказаної проблематики також наявні у
ф. 3838 («З’єднання північних груп Української По-
встанської Армії – (УПА-“Північ”)»). Серед них при-
вертають увагу бандерівський суспільно-політичний
огляд «По Україні» за серпень 1943 р., де відображена
загальна суспільно-політична обстановка й умови жит-
тя місцевого населення кількох регіонів Житомирщи-
ни, є інформація про рейди УПА на схід, їх вплив на
місцеве населення, збройні сутички з німцями та ра-
дянськими партизанами.

Фонди радянських державних комісій з розсліду-
вання злочинів нацистів, встановлення заподіяних
ними збитків та дослідження історії Великої Вітчиз-
няної війни представлені ф. 3538 («Українська респуб-
ліканська комісія з обліку збитків та злодіянь, заподія-
них німецько-фашистськими загарбниками»). Фонд
містить організаційні матеріали облкомісій та деяку
інформацію про збитки, заподіяні німцями територі-
ям, які входили до складу ГОЖ.

Важливими для вивчення нацистської окупації
Житомирсько-Вінницького регіону є архівні колекції
ЦДАВО України. До ф. 4217 («Республіканська вис-
тавка “Партизани України” в боротьбі проти німець-
ко-фашистських загарбників в роки Великої Вітчиз-
няної війни 1941–1945 рр. (Колекція фотодокументів
і негативів), м. Київ») включені матеріали (фотодоку-

менти та негативи) однойменної виставки. В одній зі
справ ф. 4217 фотокопія карти «Партизанський край»
географічно окреслює територію, підконтрольну ра-
дянському партизанському руху станом на весну
1943 р. Відповідно до карти, ця територія охоплювала
лісові села 14 районів півночі України та півдня Біло-
русі площею 1875 км кв. із населенням понад 200 тис.
осіб. Переважна частина партизанського краю розмі-
щувалася у межах північної частини ГОЖ [7].

Документи ф. 4620 («Колекція документів з історії
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.») тематич-
но можна поділити на матеріали, які стосуються ра-
дянського партизанського руху та політики німецької
окупаційної влади на території ГОЖ. Фонд містить
значний масив різного роду документів (повідомлен-
ня, листування, звіти, висновки, стенограми, спогади
тощо) про бойову діяльність і партійно-політичну ро-
боту партизанських відділів і з’єднань Житомирської
та Вінницької областей, ЦШПР, УШПР, тематичних
виписок із газет, радянських листівок, інших пропа-
гандистських матеріалів; свідчень про каральні опе-
рації німців проти партизанського руху та діяльність
націоналістів у регіоні. Разом з тим, об’єктивність ок-
ремих матеріалів, зокрема свідчень очевидців, пред-
ставлених у фонді, можна поставити під сумнів. Таки-
ми видаються деякі епізоди спогадів командира
з’єднання партизанських загонів Вінницької області
полковника Я. Мельника про рейди на територію
Вінницької обл. Зі слів командира, 17 липня 1943 р.,
за особистим наказом Гітлера, його з’єднання зазнало
масованої атаки німців у складі дивізії СС до 2 тис.
осіб, які мали на озброєнні навіть танки. До операції
була залучена також поліція південних районів Віннич-
чини. Незважаючи на підтримку авіації, наявність
танків, штурм артилерії та значний особовий склад,
німці, зі слів Я. Мельника, після 6-годинного бою були
змушені відступити, зазнавши значних втрат: 280 осіб
убитими та понад 300 пораненими. З боку партизан
втрати становили лише 12 осіб пораненими [8, 30–31].
Потенційно ж загальна кількість бійців з’єднання
Я. Мельника у різні часи сягала (і могла брати участь
в описаній акції) до 1,5 тис. бійців [9, 169], за іншими
даними – до 3 тис. [10, 11,14]. Зважаючи на описаний
масштаб антирадянської операції німців, який можна
поставити під сумнів, недостовірними видаються й її
результати.

Документи ф. 4620, що відображають політику
німецької окупаційної адміністрації, представлені про-
міжними й узагальнюючими матеріалами Житомирсь-
кої та Вінницької обласних комісій з розслідування
злочинів нацистів і встановлення заподіяних ними
збитків, у тому числі списком концтаборів, сформова-
ним на основі документів Надзвичайної державної
комісії зі встановлення і розслідування злочинів на-
цистів на окупованих територіях; перекладеними рос-
ійською та українською мовами виписками з наказів
вищого німецького військового та цивільного керів-
ництва, адміністраторів РКУ, ГОЖ, інших документів.
Особливу цікавість становлять переклад німецькомов-
ного путівника по м. Вінниця [11], матеріали для
збірників документів, які були підготовлені членами
Комісії зі встановлення та обліку збитків, наприклад,
для повоєнного видання документів «Житомирщина в
період тимчасової окупації німецько-фашистськими
загарбниками 1941–1944 рр.» (1948 р.) [12].

У ф. 4620 також присутні тексти перших дисертацій,
якими піднімалися питання становища Житомирсько-
Вінницького регіону в часи нацистської окупації, зокре-
ма О. Стрельцова – «Житомирщина під час німецько-
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фашистської окупації (VII.1941 р. – ХІІ.1943 р.)» [13] і
Т. Халепо – «Масове знищення німецько-фашистсь-
кими загарбниками мирного населення і військовопо-
лонених України» [14].

Важливими є й матеріали ф. КМФ-8 («Колекція
мікрофотокопій документів німецько-фашистських
адміністративних установ, армійських груп і їх тило-
вих охоронних підрозділів, які діяли на тимчасово оку-
пованих східних територіях»). Фонд сформований на
основі замікрофільмованих Національним архівом
США трофейних німецьких документів, які на завер-
шальному етапі Другої світової війни перейшли під
контроль американського військового командування.
У вересні 1965 р. ці мікрофільми були придбані Го-
ловним архівним управлінням УРСР в американської
сторони та передані на зберігання до Центрального
державного архіву Жовтневої революції і соціалістич-
ного будівництва УРСР (нині – ЦДАВО України) [1,
48]. Разом із документами 1939–1945 рр., які відобра-
жають хід військових дій та різні аспекти, у тому числі
загальні, нацистської політики у різних частинах оку-
пованої Європи, значна їх кількість стосується ГОЖ.
В основному, це матеріали військової адміністрації,
міністерства окупованих східних територій, РКУ, жи-
томирського генералкомісаріату, місцевих німецьких
керівників тощо.

Документи ф. КМФ-8 дозволяють простежити
особливості утвердження військових окупаційних
структур (відділів військової адміністрації охоронних
дивізій і польових комендатур) у регіоні, формування
місцевих допоміжних органів влади, політики військо-
вої адміністрації. Значний масив джерельної інфор-
мації фонду відображає процеси формування адміні-
стративно-територіального устрою ГОЖ, цивільних
окупаційних структур і різні напрями їхньої політики,
стан економічної, соціальної та духовної сфер, що
відобразилося на умовах життя місцевого населення;
німецьку колонізацію регіону; діяльність радянського
партизанського руху та акції німців з його придушення.

Серед окремих документів ф. КМФ-8 необхідно
звернути увагу на матеріали, що характеризують адм-
іністративно-територіальну структуру ГОЖ станом на
15 вересня 1941 р. Відповідно до цього, округ мав
включати 2 міські комісаріати Житомира і Вінниці та
29 гебітскомісаріатів Житомирської, Вінницької обл.
України та Поліської обл. Білорусі [15, 121–123]. Про-
те, через необхідність задоволення територіальних
претензій Румунії, до складу Трансністрії відійшла
південна частина Вінниччини, тому площа ГОЖ ско-
ротилася, а його структура зазнала змін. Різнобічна
інформація протокольного характеру включена до ра-
порту генерального комісара Житомира за травень
1942 р. [16, 1–11; 17, 1–19; 18, 1–3]. Особливе значен-
ня має запис змісту доповіді начальника головного
відділу продовольства ГОЖ Кьонігка, озвученої у
Вінниці 16 червня 1943 р. У доповіді німецький уря-
довець торкається не лише питань сільського госпо-
дарства та специфіки втілення аграрних реформ в ге-
неральному окрузі, а й інших аспектів нацистської
політики та діяльності партизанського руху («банд»,
як відзначено у документі). За словами Кьонігка, че-
рез партизанську загрозу, яка особливо посилилася
протягом весни 1943 р., не можна було використову-
вати 61 % усієї посівної площі [19, 281–285]. Доповідь
про досвід роботи гебітскомісара Чуднова та Речиці Блю-
меля райхсміністру Резенбергу від 8 травня 1944 р.
дозволяє охарактеризувати ставлення комуністичного
руху опору до місцевого населення окупованих тери-
торій [20, 162].

Додаткову інформацію знаходимо у фондах радянсь-
ких органів влади та управління післявоєнного періоду.
Як приклад, у ф. 1 («Верховна Рада Української РСР»)
наявні оперативно-розвідувальні зведення УШПР,
інформація про бойові операції партизанів, довідка про
кількість партизанських підрозділів і партизан, які дія-
ли на території України, у тому числі Житомирсько-
Вінницькому регіоні, в період війни тощо.

Отже, проаналізовані архівні матеріали ЦДАВО
України, які відображають становище території Жи-
томирсько-Вінницького регіону в період нацистської
окупації, є досить кількісними, широкими як за
змістом, так і за характером. За умов виявлення дея-
ких неточностей та суб’єктивних моментів, разом із
залученням джерельної бази інших архівів, як і дже-
рел іншого типу, документи ЦДАВО України дозволя-
ють проаналізувати загальні риси й особливості наци-
стського окупаційного режиму на території Жито-
мирсько-Вінницького регіону в 1941–1944 рр.
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ТИПОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ
АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ІСТОРІЇ

НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ
ЗЕМЕЛЬ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

У статті наводиться типологічна класифікація документів дер-
жавних архівів України з історії німецького окупаційного режи-
му у період Другої світової війни. Розглянуті документи основ-
них груп фондоутворювачів, зокрема німецької окупаційної адм-
іністрації, українських допоміжних органів влади, різних форм
руху Опору та радянських комісій, які проводили розслідування
матеріальних та людських втрат окупованих територій.
Ключові слова: архівні установи, типологічна класифікація, оку-
паційна адміністрація, рух Опору
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Об’єктивне вивчення історії німецької окупації
українських земель у 1941–1944 рр. має базуватися на
широкому колі історичних джерел, основними з яких
є писемні. Значна їх кількість сконцентрована у дер-
жавних архівних установах України: центральних
(Центральний державний архів вищих органів влади
та управління України – ЦДАВОУ, Центральний дер-
жавний архів громадських об’єднань України –
ЦДАГОУ, Центральний державний кіно-фото-фоно
архів України ім. Г. Пшеничного – ЦДКФФАУ та ін.),
галузевих та обласних. Актуалізація джерельної інфор-
мації значної частини архівних документів з історії оку-
пації, у першу чергу німецьких окупаційних та украї-
нських допоміжних установ, розпочалася лише після
їх розсекречення на початку 1990-х рр. Для обрання
найбільш ефективних методів вивчення джерельної
інформації «окупаційних» документів, визначення
рівня її репрезентативності, достовірності й об’єктив-
ності доцільно провести їхню типологічно-видову кла-
сифікацію. Останнє і стало метою цієї публікації. Зау-
важимо, що ми ставили перед собою завдання прове-
сти класифікацію документів усіх груп фондоутворю-
вачів, які сформували архівний джерельний комплекс
окупаційного періоду. Крім безпосередньо документів
окупаційних органів влади, сюди можна віднести і
документацію всіх форм руху Опору, а також радянсь-
ких комісій та установ, які проводили розслідування
людських та економічних втрат окупованих територій.

Схема типологічно-видової класифікації історич-
них джерел у різні роки була запропонована М. Вар-
шавчиком [1], Л. Пушкарьовим [2], Я. Калакурою [3].
Під час аналізу документальних джерел з історії оку-
паційного режиму, нею послуговувалася більшість су-
часних дослідників історії Другої світової війни (ди-
вись, наприклад, роботи О. Лисенка [4], Н.Кашеваро-
вої [5], Н. Маковської [6; 7] та ін.), проте, окремої роз-
відки, присвяченої цій тематиці, поки не існує.

Із шести типів історичних джерел (речових, сло-
весних, зображальних, аудіальних, поведінкових, кон-
венціональних) в архівах України представлені три –
словесні, зображальні та аудіальні (звукові). Найбільш
інформативно цінними є словесні джерела. Вони под-
іляються на два підтипи: писемні та фонетичні.
Більшість архівних документів з історії німецького
окупаційного режиму є писемними, що поділяються
на документальні та наративні.

Документальні джерела представлені кількома
видами:

1. Актові та діловодні документи. У державних
архівах України презентовані наступні підвиди акто-
вих документів:

а) плани робіт та звіти за ними різних установ і
організацій (місячні, квартальні, річні). Містяться у
документах усіх груп фондоутворювачів: допоміжних
органів влади (управ різних рівнів: центральних
міських, районних, сільських) [8], органів керівницт-
ва радянським рухом Опору (ЦК КП(б)У, Українсько-
го штабу партизанського руху (УШПР), підпільний ЦК
КП(б)У), окремих партизанських загонів та з’єднань,
підпільних груп [9], а також серед документів держав-
них і партійних комісій, які проводили розслідування
злочинів окупантів та облік економічних збитків від
окупації [10];

б) розпорядча документація. Цей підвид також
зустрічається серед документів усіх груп авторів. Зок-
рема серед документів окупаційних та допоміжних
органів влади (наприклад, накази німецьких військо-
вих комендатур керівництву управ [11], звіти останніх
до комендатур щодо виконаної роботи, накази міських

управ районним та звіти, які спрямовувалися з район-
них управ до міських або з сільських до районних [12],
звітна документація окремих відділів до секретаріатів
управ тощо) [13]. Розпорядча документація міститься
і серед діловодства органів керівництва підпільно-
партизанського руху, у документах окремих парти-
занських загонів і підпільних груп, а також державних
і партійних комісій [14];

в) протоколи засідань колегіальних органів влади.
Цей підвид є найбільш розповсюдженим серед доку-
ментів радянського руху Опору. Протоколи засідань є
основною групою писемних джерел, які залишилися
після діяльності підпільного ЦК КП(б)У. Протоколи
воєнних нарад становлять значну частину документів
партизанських загонів і з’єднань, обкомів КП(б)У (на-
приклад, протоколи обговорення звітів щодо діяль-
ності окремих партизанських загонів) [15] тощо. Цей
підвид документів міститься і серед діловодства ра-
дянських слідчих комісій (зокрема, така його форма,
як протоколи колегіального обговорення поточних
робочих моментів) [16]; Серед документів окупацій-
них органів влади та допоміжних установ, протоколи
засідань майже відсутні, оскільки в органах окупацій-
ної адміністрації не було розповсюдженим колегіаль-
не вирішення робочих питань. Інколи протоколи засі-
дань зустрічаються серед діловодства найнижчої лан-
ки самоврядування – сільських старостатів, а також
громадських об’єднань [17];

г) службове листування теж міститься серед доку-
ментів основних груп фондоутворювачів, особливо
органів місцевого самоврядування (листування між
чиновниками управ різних рівнів або їх відділами) [18].
Цей підвид представлений і серед документів радянсь-
кого руху Опору. Зокрема листування між окремими
загонами та підпільними групами чи органами керів-
ництва підпільно-партизанським рухом [19]. Службо-
ве листування зустрічається і серед документів ра-
дянських комісій, наприклад, листування між район-
ними й обласним відділами Української республікансь-
кої надзвичайної комісії (УРНК) або листування ос-
танніх з центральним відділом УРНК у Києві [20];

д) програми та статути. Цей підвид документів в
«окупаційних» фондах зустрічається зрідка. Як приклад,
можна назвати статути небагатьох громадських органі-
зацій, які створювалися на окупованих землях зусилля-
ми української інтелігенції (зокрема Просвіти) [21];

є) постанови партійних і державних органів влади.
До цього підвиду віднесемо постанову ЦК КП(б)У та Рад-
наркому УРСР про створення та структуру УРНК [22];

ж) судово-слідча документація є основною для діло-
водства УРНК, зокрема розслідування масових вбивств
окупантами мирного населення, медичні експертизи
тощо [23]. Зрідка судово-слідчі документи зустрічають-
ся й у діловодстві допоміжних органів влади. Наприк-
лад, більшість документів Сумської міської управи, які
належать діловодству її юридичного відділу, становить
судову-слідчу документацію за юридичними запита-
ми окремих осіб. Документи цього виду містяться і
серед діловодства юридичних відділів інших управ;

з) прокламації, оголошення, відозви містяться у
документах радянських підпільних груп і партизансь-
ких загонів. Зокрема, це звернення та відозви до насе-
лення із закликами боротися з окупаційною владою та
підтримувати підпільно-партизанський рух [24]. До-
кументи цієї групи знаходяться і в діловодстві диверс-
ійних груп УПА (відозви до населення із закликом
боротися з окупантами та радянською владою, звер-
нення до бійців РСЧА, радянських партизан) [25]. Цей
підвид зустрічається і серед документів окупаційних
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німецьких та допоміжних їм органів влади (оголошен-
ня-звернення до населення з закликом боротися з ра-
дянським рухом Опору, з погрозами, попередження-
ми тощо) [26];

і) публічно-правові та приватно-правові договори.
Документів цього виду не багато. До них можна відне-
сти угоди між приватними організаціями (майстерня-
ми, торгівельними пунктами, банками тощо), які дія-
ли на окупованих територіях;

ї) канцелярські книги зустрічаються, як правило,
серед документів управ різних рівнів;

к) банківська та фінансова документація. Цей
підвид представлений, в основному, серед документів
фінансових відділів управ (меморіальні ордери, дані
про заробітній фонд тощо) та банків [27].

2. Статистична документація. Цей вид документів
років окупації зустрічається в українських архівах не
настільки широко, як актова та діловодна документа-
ція. Вона презентована кількома групами. Демографі-
чна статистика міститься в документах радянських
комісій, які проводили розслідування німецьких зло-
чинів (характеристика динаміки зменшення населен-
ня протягом окупації) [28]. Також дані демографічної
статистики знаходяться у діловодстві місцевих украї-
нських управ. Її презентують переписи населення (у
формі статистичних таблиць), які проводилися у 1941
та 1943 рр. німецькою окупаційною адміністрацію як
на території Рейхскомісаріату Україна, так і в інших
адміністративних регіонах окупованої України (зокре-
ма на території так званої військової зони) [29]. Завдя-
ки своїй ординарності, однорідності й однотипності,
ці статистичні дані можна віднести до масових дже-
рел з історії окупації. Ще одна розповсюджена група
статистичної документації – військова статистика, що
міститься, передусім, у документах радянських парти-
занських загонів і з’єднань. До неї належать дані щодо
кількості партизанських загонів (та бійців у них) в ок-
ремих областях УРСР та республіці загалом [30]. Крім
того, до військово-статистичної документації можна
віднести дані щодо втрат Вермахту від партизанських
диверсій та бойові втрати самих партизан (у людській
силі та техніці). У документах окупаційних органів
влади цей підвид документів майже відсутній. Виня-
ток становлять окремі справи колекційного фонду
КМФ-8 ЦДАВОУ, де зрідка зустрічаються цифри щодо
кількості зброї та людей у різних військових підрозді-
лах Вермахту, які базувалися на території Рейхскомі-
саріату [31]. Значною групою статистичної докумен-
тації є й економічна статистика, що зустрічається в
документах окупаційних органів влади (наприклад,
статистичні довідники), які містять дані щодо кількості
працюючих підприємств та виробленої продукції [32].
Крім того, документи цієї статистики є найбільш роз-
повсюдженою групою в діловодстві радянських дер-
жавних (УРНК, Раднаркому, Держплану, виконкомів)
та партійних комісій, що діяли при окремих секторах
ЦК КП(б)У та її обкомах. Ці комісії проводили облік
економічних збитків, заподіяних окупантами. Нарешті,
ще однією групою зазначеної документації є культур-
на статистика, також представлена у документах до-
поміжних окупаційних органів влади (зокрема, дані
про кількість шкіл, бібліотек, театрів в окремих райо-
нах), фонду ЦДАВО України № 3676 (Штаб рейхсляй-
тера А. Розенберга) для окупованих східних областей
(дані щодо кількості музеїв, бібліотек в окремих населе-
них пунктах та їх експонати) [33]. Крім того, така стати-
стика міститься серед документів державних і партійних
комісій, які встановлювали розмір втрат установ освіти
та культури УРСР упродовж німецької окупації.

Комплекс писемних джерел з історії окупації пред-
ставлений у державних архівах України також нара-
тивними писемними джерелами:

1. Періодика. Першу групу періодичних видань,
які зберігаються в українських архівах, складає так
звана «колабораційна преса» (газети та часописи).
Наприклад, газета «Нова Україна» та часопис «Харкі-
в’янин» у Держархіві Харківської обл., або газета
«Нове життя» у Держархіві Луганської обл. До іншої
групи періодики ми відносимо партизанські рукописні
стіннівки та періодичний самвидав, що випускалися
як для внутрішнього користування, так і з метою роз-
повсюдження серед населення (здебільшого, вони
містяться у фонді № 56 ЦДАГО України).

2. Наративні джерела особового походження. До
них відносимо автокомунікативні джерела (щоденни-
ки та мемуари діячів підпільно-партизанського руху,
наприклад, керівника Чернігівського партизанського
з’єднання М. Попудренка [34], автобіографії підпіль-
ників, наприклад, першого секретаря підпільного Хар-
ківського обкому КП(б)У І. Бакуліна) [35], джерела
міжособистої комінукації (особове листування, на-
приклад, листи остарбайтерів і німецьких військових
додому, партизан тощо), пісні та вірші партизан.

Писемні джерела є головними та за інформативним
значенням – найбільш цінними джерелами з історії оку-
пації, які зберігаються у державних архівах України.

Фонетичний підтип словесного типу джерел пред-
ставлений, в основному, лише у ЦДКФФАУ ім. Г. Пше-
ничного у вигляді численних аудіозаписів виступів
діячів підпільно-партизанського руху як років війни (на
зібраннях штабів загонів та на засідані підпільного ЦК
КП(б)У), так і після її завершення. Найбільше у цьому
архіві зберігається виступів першого секретаря Черніг-
івського підпільного обкому КП(б)У О. Федорова.

Окремим видом історичних джерел, представле-
ним в українських архівах, є зображальні, котрі мож-
на поділити на:

1. Кінодокументи та відеоматеріали, більшість з
яких зберігається у фондах ЦДКФФАУ ім. Г. Пшенич-
ного. До цієї групи належать німецькі агітаційні кіно-
фільми довоєнних та воєнних років, а крім того, ра-
дянська кінозйомка (номери кіножурналу «Радянська
Україна»), виступи окремих діячів підпільного та
партизанського руху тощо.

2. Фотодокументи, що містяться як у ЦДКФФАУ
ім. Г. Пшеничного, так і в інших державних архівах,
де зберігаються фото діячів окупаційної адміністрації
(Е. Коха), підпільно-партизанського руху (І. Бакуліна,
першого серкретаря підпільного Сумського обкому
КП(б)У П. Куманька та ін.), сцени з буденного життя
населення окупованих територій, діяльності німець-
ких військових частин, радянських партизанських за-
гонів, фотографії з місць масових поховань, страт мир-
них мешканців та партизан.

3. Графічно-зображальні документи років війни та
окупації:

а) топографічні плани, що зрідка зустрічаються
серед документів фондів німецьких військових частин
у ЦДАВОУ та фондах партизанських з’єднань у
ЦДАГОУ [36];

б) географічні карти, як правило, містяться серед
документів вищезгаданих груп авторів;

в) таблиці, насамперед статистичного характеру
(їх фондоутворювачі ті, що й іншої статистичної до-
кументації);

г) схеми. Найбільш розповсюдженою групою цьо-
го виду є так звані схеми організації мережі органів
місцевого «самоврядування» та німецьких військових
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структур [37]. Їх складали вже після визволення прац-
івники різних установ.

Отже, історичні джерела з історії окупації Украї-
ни представлені у держаних архівах України різними
типами. Передусім – це писемні джерела. Найбільш
масовою й інформативною групою писемних джерел
є документальні, зокрема актові документи (звітно-
планового, наказово-розпорядчого, статистичного ха-
рактеру). Наративні джерела значно поступаються
документальним як кількісно, так й інформативно.
Джерела інших типів (наприклад, зображальні) відігра-
ють допоміжну роль у вивченні історії окупації Украї-
ни. В основному, вони зберігаються у ЦДКФФАУ
ім. Г. Пшеничного.
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УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНОГО
КОМІСАРІАТУ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УРСР
(1944–1945 рр.) У МЕМУАРНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

У статті проаналізовано утворення та перші кроки на міжна-
родній арені Народного Комісаріату закордонних справ УРСР.
Визначено його структуру та висвітлено його діяльність у ме-
муарній літературі.
Ключові слова: Наркомат, спогади, ООН, УРСР

Проблема утворення та розгортання діяльності
Наркомату закордонних справ УРСР у багатьох відно-
шеннях становить значний як науковий, так і політич-
ний інтерес. Практично до останнього часу вона не була
предметом спеціального наукового розгляду, а відтак, не
було і серйозних публікацій на цю тему. В українській
радянській історіографії, як правило, були лише згад-
ки про сам факт утворення НКЗС УРСР в 1944 р. Ко-
ментарі, які супроводжували його, обмежувалися пе-
рекладом радянських партійних документів, що сто-
сувалися мотивів створення та завдань Наркомату.

Лише після розпаду СРСР з’явилися перші публі-
кації з цих питань. Йдеться, насамперед, про статтю
В. Гриневича в «Українському історичному журналі»,
де вперше проблема створення Наркомату закордон-
них справ УРСР постала як тема спеціального науко-
вого аналізу [1]. При цьому автор залучив невідомі
широкому колу читачів архівні документи. Свій вне-
сок в ознайомлення наукової громадськості республі-
ки з проблемою утворення та початкового періоду
діяльності НКЗС УРСР зробив і Р. Пиріг. На сторінках
журналу «Політика і час», під рубрикою «Крок на
міжнародну арену. Відновлення Народного комісаріа-
ту закордонних справ УРСР у 1944 р.», він опубліку-
вав кілька раніше невідомих документів [2]. У сучасній
українській історіографії слід виділити працю В. Мат-
вієнка та В. Головченка [3], яка дозволяє краще зрозу-
міти як діячів – Д. Мануїльського й О. Корнійчука, так
і епоху, в якій вони працювали, за допомоги невідо-
мих раніше історичних фактів, документів і матеріалів.

Це, звісно, не означає, що проблема утворення та
розгортання діяльності НКЗС УРСР як тема спеціаль-
ного вивчення вичерпана. Згадані вище дослідники
зробили, безумовно, вкрай важливу справу, але вона
потребує подальшої наукової розробки. Досить важ-
ливим джерелом щодо діяльності НКЗС УРСР є ме-
муари політиків і дипломатів того часу, аналіз яких і
визначив мету цієї статті.

Під час Другої світової війни керівництво СРСР дій-
шло висновку про необхідність посилити зовнішньо-
політичну діяльність Радянського Союзу, шляхом без-
посередньої участі в ній союзних республік. З цією ме-
тою було розроблено і здійснено ряд заходів, у тому числі
проведено перший за роки війни пленум ЦК ВКП(б).
Серед інших питань, він розглянув і схвалив пропо-
зиції Раднаркому СРСР про розширення прав союз-
них республік у сфері зовнішніх відносин [4, 6].
28 січня – 1 лютого 1944 р. відбулася X сесія Верхов-
ної Ради СРСР, яка прийняла Закон «Про надання со-
юзним республікам повноважень у галузі зовнішніх
зносин та про перетворення у зв’язку з цим Народно-
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го Комісаріату закордонних справ із загальносоюзно-
го в союзно-республіканський Народний Комісаріат»
[5]. Таким чином, Закон Верховної Ради СРСР підтвер-
див міжнародно-правову суб’єктність республік і став
юридичною підставою для їх безпосередньої участі у
міжнародному житті.

5 лютого 1944 р., тобто, за місяць до формального
заснування Наркомату закордонних справ УРСР, його
керівником Указом Президії Верховної Ради УРСР було
призначено заступника наркома закордонних справ
СРСР у справах слов’янських країн, відомого вітчизня-
ного драматурга О. Корнійчука. Офіційно повідомля-
лося, що «утворення Народного комісаріату закордон-
них справ УРСР і зокрема призначення на пост народ-
ного комісара закордонних справ УРСР видатного гро-
мадського і державного діяча України товариша Кор-
нійчука О. Є. зустрінуте з почуттям глибокого задово-
лення». Насправді ж кандидатура О. Корнійчука орган-
ічно вписувалася в тогочасну кремлівську кадрову пол-
ітику в УРСР – висування на вищі державні посади
представників національної інтелігенції.

Протягом річного перебування в кабінетах союз-
ного зовнішньополітичного відомства, О. Корнійчук мав
змогу тісніше познайомитися з його функціями, струк-
турою та особливостями діяльності, налагодити особисті
контакти, що стануть у нагоді на чолі НКЗС УРСР. Дра-
матург усерйоз сприйняв своє призначення і вже через
кілька днів передав М. Хрущову «Начерки концепції
діяльності зовнішньополітичного відомства республі-
ки». Обґрунтовуючи право республіки на участь у по-
воєнній міжнародній мирній конференції й конферен-
ціях із перемир’я з Румунією та Угорщиною, нарком
наголошував на тому, що воно зумовлене, передусім,
великими людськими й матеріальними втратами, яких
зазнала Україна під час боротьби з гітлерівською аг-
ресією. Важливим завданням зовнішньополітичної
діяльності НКЗС О. Корнійчук називав і встановлен-
ня дипломатичних зв’язків «з дружніми нам Польщею,
Чехословаччиною та післявоєнною Румунією» [6, 530].

Втім, справжній вихід УРСР на міжнародну аре-
ну, на думку О. Корнійчука, мало забезпечити вста-
новлення дипломатичних відносин з Великою Брита-
нією та США. Для виконання цього завдання О. Корні-
йчук пропонував М. Хрущову звернутися до В. Моло-
това, з проханням дати вказівку радянським послам у
Лондоні та Вашингтоні прозондувати настрої урядо-
вих кіл щодо можливості обміну дипломатичними
місіями з УРСР. Нарком інформував голову уряду
УРСР про те, що британський і американський посли
в СРСР – К. Керр та В. Гарріман у бесіді з В. Молото-
вим, а пізніше і з ним самим висловили бажання
відвідати Київ і, крім того, надіслали на ім’я О. Корн-
ійчука теплі вітальні листи, у зв’язку з його призна-
ченням на посаду. Зокрема британський посол зазна-
чав: «Коли Ви з часом улаштуєтеся й остаточно при-
звичаїтесь до Ваших нових обов’язків, Ви, безпереч-
но, знайдете мене стукаючим у Ваші двері».

9 лютого 1944 р. О. Корнійчук представив М. Хру-
щову план організації НКЗС УРСР. До компетенції
1-го відділу мали входити зв’язки із суміжними держа-
вами – Польщею, Чехословаччиною й Румунією, 2-го –
з Британією та США, 3-го – з Болгарією, Угорщиною,
Туреччиною, Грецією та Югославією, а 4-й мав вирішу-
вати питання, пов’язані з Німеччиною. Планом перед-
бачалося утворення й інших відділів – протокольного,
правничого, консульського, друку, кадрів, шифруваль-
ного, адміністративно-господарського, а також органі-
зація бібліотеки, архіву, друкарського бюро, експедиції,

навчальної частини (для вивчення співробітниками
іноземних мов), швейної майстерні, гаражу, бюро об-
слуговування іноземців, їдальні, бухгалтерії тощо. За-
галом же штат НКЗС УРСР, без урахування працівників
допоміжних підрозділів, мав становити 156 осіб, з них
42 – в основних чотирьох відділах [7, 38].

Отже, передбачувана О. Корнійчуком структура
НКЗС УРСР загалом відповідала, запропонованій ним
же, концепції діяльності зовнішньополітичного відом-
ства й ґрунтувалась на визнанні примату загальносо-
юзних інтересів та використанні українського нарко-
мату як філіалу союзного НКЗС. Водночас вона була
налаштована на встановлення безпосередніх диплома-
тичних відносин з іноземними державами, тобто, на
дійсний вихід України на міжнародну арену.

14 березня 1944 р. Верховна Рада Української PCP
прийняла Закон «Про утворення Народного Комісарі-
ату закордонних справ УРСР». Відповідні зміни було
внесено і до Конституції УРСР (до ст. 15, 19, 30, 43,
45, 48). Українська PCP, як і кожна союзна республіка,
отримала тепер можливість здійснювати міжнародну
правосуб’єктність у двох формах: 1) безпосередньо,
за допомогою власних органів державної влади й уп-
равління; 2) через посередництво і за допомогою дер-
жавних і виконавчих органів Союзу PCP [2, 54]. Од-
нак до липня 1944 р. було утворено лише політичний
відділ (завідувач – А. Плахін), що займався складан-
ням етнографічних карт західноукраїнського регіону
й історичних довідок до них, а також добіркою матер-
іалів довідкового характеру про окремі країни. Крім
того, функціонували секретно-шифрувальний, прото-
кольно-консульський, і кадровий відділи та управлін-
ня справами. За штатним розкладом, НКЗС УРСР мав
складатися з 75 працівників, проте, реально в ньому,
разом із допоміжно-технічним персоналом, налічувало-
ся лише 40 осіб. Наркомат був заснований на початку
року, тому не потрапив у планове постачання 1944 р. і
не одержував фондових матеріалів ні від союзних, ні
від республіканських відомств. До того ж у розпал
організаційної роботи, 11 липня 1944 р. по поверненні
до Києва з Одеси, де О. Корнійчук проводив перего-
вори з представниками союзних держав щодо можли-
вості встановлення консульських зв’язків, він дізнав-
ся від М. Хрущова про звільнення з посади наркома.

Наступного дня, 12 липня 1944 р. Указом Президії
Верховної Ради УРСР наркомом закордонних справ і
заступником голови уряду було призначено Д. Ма-
нуїльського. Того ж дня на засіданні Політбюро ЦК
КП(б)У його було обрано членом цього вищого парт-
ійного органу. Не дивно, що перевіреному більшови-
ку Д. Мануїльському було доручено розробити проект
Положення про наркомати закордонних справ союз-
них республік. На відміну від аналогічного документу
О. Корнійчука, в ньому не наголошувалося на необхі-
дності налагодження прямих дипломатичних відносин
республік СРСР з іноземними державами. Республі-
канські уряди лише могли ставити перед НКЗС СРСР
питання щодо врегулювання в бажаному для них дусі
взаємин із сусідніми країнами (кордони, відшкодування
втрат під час окупації, дипломатичні представництва
тощо). Однак «проект Мануїльського» не тільки суттє-
во обмежував участь союзних республік у міжнародній
діяльності, але й фактично зводив її нанівець. У кон-
цепції новопризначеного наркома чітко простежува-
лося намагання союзного центру використовувати рес-
публіканські НКЗС лише в якості своїх допоміжних
філій, що мали слухняно вирішувати геополітичні й
пропагандистські завдання сталінської дипломатії.
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20 липня 1944 р. було складено Акт про прийнят-
тя Д. Мануїльським справ і майна НКЗС УРСР. У до-
кументі зазначалося: утворений НКЗС УРСР знахо-
диться у такій стадії організації, що може забезпечити
початкове виконання безпосередніх функцій диплома-
тичних зв’язків УРСР з іноземними державами; за ко-
роткий проміжок часу НКЗС УРСР і зокрема політвід-
діл виконали корисну роботу щодо складання етног-
рафічних карт західних областей України і склали до
них історичні довідки, які могли бути корисними і для
НКЗС СРСР. Підібрано також деякі матеріали довід-
кового характеру стосовно окремих країн; організац-
ійна структура Наркомату здатна забезпечити, крім
добору інформаційного матеріалу з найважливіших
зовнішньо-дипломатичних питань, спеціальне вивчен-
ня сусідніх з УРСР країн, не дублюючи основних зав-
дань союзного НКЗС, а доповнюючи його. Керівницт-
во Наркомату взяло «правильну лінію» щодо комплек-
тування штату Наркомату і підвищення їх ділової ква-
ліфікації. Штати Наркомату комплектувалися в міру
розширення функцій Комісаріату і поставлених перед
ним завдань. Усі відділи функціонували. Фінансова і гос-
подарська діяльність наркомату передана і прийнята за
балансом у сумі 4847 тис. крб., з яких витрачено 830536
крб. З нерухомого майна Наркомату виділили лише один
будинок, у якому розміщувалися весь апарат, коменда-
тура, їдальня і гараж. Виділялося також дев’ять квар-
тир співробітникам. З рухомого майна Наркомат прид-
бав деякі конторські та квартирні меблі, малолітраж-
ну легкову машину, що потребувала капітального ре-
монту і вантажну, непридатну до експлуатації [7, 180].

Навесні 1945 р. у Києві відбувся прийом прези-
дента Чехословаччини Е. Бенеша. Д. Мануїльський для
його організації телефоном з Москви давав вказівки
голові політвідділу НКЗС А. Плахіну: «З Бенешем при-
їдуть мінімум 70 осіб, тому машин треба виділити
більше. Екскурсія повинна тривати десь 2–3 години,
після чого тов. Гречуха (голова президії Верховної Ради
УРСР) повинен організувати прийом а-ля фуршет. Під
час екскурсії слід вести бесіду про те, що ми б хотіли,
щоб вони затрималися в Києві на довший час, але дип-
ломатично вказувати, що в місті можуть виникнути
значні ускладнення і труднощі... У бесіді з Бенешем
потрібно буде вказати, що Мануїльський у даний мо-
мент знаходиться в Москві і не може бути присутнім
тут, у Києві. Щодо Закарпатської України потрібно дати
зрозуміти, що ви інформовані про врегулювання цьо-
го питання» [5, 15–16]

Наближення переможного завершення Другої світо-
вої війни, як ніколи раніше загострило проблему повоє-
нної розбудови світу та боротьби за домінування в ньо-
му. Майже весь 1944 та 1945 рр. пройшов під знаком
очікування в Україні встановлення дипломатичних сто-
сунків з іноземними державами, право на що було за-
деклароване ще в лютому 1944 р. Тут слід згадати
свідчення завідуючого консульсько-протокольним
відділом НКЗС УРСР К. Волохова про перебування юго-
славської делегації в Києві: «О сьомій годині вечора
26 листопада 1944 р. я проводив гостей на вокзал. Тут
І. Шубович в присутності Е. Карделя раптом серйоз-
ним тоном запитав, чи має намір український уряд
після війни встановити дипломатичні стосунки з Юго-
славією та іншими державами. Я відповів, що респуб-
ліканські наркомати, зокрема наркомат закордонних
справ України, саме для цього були створені» [8, 64].

Всередині НКЗС УРСР поступово почали усвідом-
лювати дійсне місце й роль зовнішньополітичного

відомства союзної республіки. Коли навесні 1945 р.
Одеський обком КП(б)У, в зв’язку з прибуттям до міста
значної кількості іноземців, порушив питання про
відкриття в ньому представництва НКЗС УРСР, праців-
ники останнього не наважилися запропонувати союзно-
му наркоматові свої послуги. Отже, у НКЗС Д. Ма-
нуїльський проводив сталінський зовнішньополітич-
ний курс і досягав, навіть з украй обмеженими рес-
публіканськими можливостями, суттєвих успіхів. На
той час він мав відповідний досвід і підготовку, тобто,
чудово підходив до призначеної для нього посади. У
створенні та становленні НКЗС Д. Мануїльський прий-
няв активну і вагому участь: вніс пропозиції до прий-
няття закону про розширення повноважень союзних
республік, очолив НКЗС і як нарком проводив резуль-
тативну діяльність на міжнародній арені, приймав іно-
земних гостей в УРСР, дбав про підготовку в Україні
кваліфікованих кадрів для НКЗС (потім – МЗС) [9, 56].

На обіді, який нарком закордонних справ СРСР
В. Молотов давав на честь британського посла 6 лютого
1944 р., на запитання щодо можливості обміну дипло-
матичними представниками між країнами Заходу і со-
юзними республіками В. Молотов відповів, що «це є
справою, яку слід визначати самим республікам та
іншим країнам». Однак, коли у 1945 р. М. Хрущов і
Д. Мануїльський звернулися до Й. Сталіна, з проханням
дозволити встановити дипломатичні зв’язки між Украї-
ною та країнами народної демократії, то, як зазначав у
своїх мемуарах югославський комуніст М. Джилас, який
на той час перебував у Радянському Союзі, з цього нічо-
го не вийшло: «Сталін, – писав він, – сам у цей час на-
штовхувався в народних демократіях на опір, так що
йому навіть на думку не могло припасти зміцнювати
самостійність УРСР. А красномовець, жвавий дідусь
Мануїльський – міністр без міністерства – ще 2–3 роки
марнославив в Об’єднаних Націях» [10, 144].

Питання про участь України як члена-засновника
у створенні та діяльності ООН було поставлене ра-
дянською стороною на конференції у передмісті аме-
риканської столиці – Думбартон-Оксі (серпень–вере-
сень 1944 р.). Представники США й Англії посилали-
ся на свою неготовність відповісти на вимогу надати
право участі у майбутній організації 15-ти союзним
республікам СРСР. У Ялті подібну пропозицію було
поновлено у виразно зміненій редакції – тепер йшло-
ся вже про 2–3 республіки: Україну, Білорусь і, мож-
ливо, Литву. 7 лютого 1945 р. на нарадах сам Й. Сталін
нагадав про прийняття України і Білорусі в члени-зас-
новники ООН. Цього ж дня (7 лютого) Ф. Рузвельт
поінформував державного секретаря США Стетінію-
са про свою приватну розмову на цю тему зі Сталі-
ним. Стетініюс згадував: «Розглядаючи питання надан-
ня додаткових місць в ООН для Радянського Союзу,
президент Рузвельт сказав мені, що Сталін відчуває,
що його позиція в Україні дуже непевна. Голос для
України, сказав Сталін Рузвельтові приватно, є по-
трібним для збереження єдності СРСР. Ніхто не міг
визначити розмірів труднощів в Україні, але ми у Ва-
шингтоні, звичайно, чули під час німецького наступу,
що Україна може відірватись від СРСР. Маршал Сталін
також сказав Рузвельтові, що йому потрібно три голо-
си ще й для того, щоб здобути згоду своїх співробіт-
ників на вступ СРСР до світової організації. Прези-
дент був обурений свого часу радянською вимогою у
Думбартон-Оксі надати голоси для кожної з 15 рес-
публік. Він сказав мені, що було б цілком логічно, якби
ми вимагали для нас 48 голосів. Одначе тепер він ска-
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зав мені, що, зважаючи на географію і населення, він
більше не думає, що російська вимога додаткових го-
лосів для України і Білорусії є нерозумною» [11, 187].

Ще одним мемуарним джерелом про повоєнну
українську радянську дипломатію є спогади А. Гро-
мико, який на той час був послом СРСР у США, а в
1957–1985 рр. – міністром закордонних справ СРСР.
У його мемуарах, опублікованих 1990 р. є підпункт
«Світла пам’ять про Мануїльського». Ось що він пи-
сав про наркома закордонних справ УРСР: «Мануїльсь-
кий не любив достатньо цифр, дрібних фактів і без
необхідності ними не користувався. Його душі більше
відповідали принципові судження, аналіз проблем, так
би мовити, вшир. Тут він відчував себе впевненіше і
вмів використовувати свій багатий політичний досвід,
різноманітні знання» [12, 337].

Отже, утворивши 1944 р. Наркомат закордонних
справ УРСР, Й. Сталін прагнув використати це з пол-
ітичною метою, заради підвищення статусу СРСР у
світі. Водночас уже на перших порах свого існування
НКЗС Української РСР неодноразово виконував
функції, притаманні традиційній дипломатичній діяль-
ності. Можна говорити про окремі вияви відносно
серйозних повноважень, одержаних українською дип-
ломатією в перші повоєнні роки. Мемуарна літерату-
ра, за комплексного дослідження цієї проблематики,
дозволяє більш об’єктивно та неупереджено розгля-
дати тогочасні міжнародні процеси. Відтак, залучен-
ня такого типу джерел, як мемуари, дає змогу виявити
загальні тенденції та закономірності повоєнної украї-
нської радянської дипломатії.
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Н. А. Печеніна

РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖЕРТВ СТАЛІНІЗМУ В УКРАЇНІ
(на матеріалах архіву Дніпропетровської області)

На основі матеріалів Держархіву Дніпропетровської обл. розг-
лянута проблема реабілітації жертв сталінізму в Україні, яка
проходила в два етапи. Перший етап пов’язаний із «хрущовсь-
кою» відлигою 1950-х рр., інший – із Перебудовою середини 1980
– початку 90-х рр.
Ключові слова: демократизація, сталінізм, реабілітація

За умов розбудови незалежної Української держа-
ви відбувається трансформація свідомості широких
верств населення, неабияке значення посідає питання
самоідентифікації. Національна історична наука з
1990-х рр. мала довести самостійність і спроможність
здійснювати серйозні наукові розробки. Однією з таких
соціально значущих проблем стало дослідження політич-
них репресій та, пов’язана з ним, проблема реабілітації
жертв сталінізму і тоталітаризму. У 1991 р. Верховна
Рада України прийняла Закон «Про реабілітацію жертв
політичних репресій на Україні». За ним реабілітація
мала охопити весь період після 1917 р. – до моменту
набуття чинності цим Законом й поширюватись на
осіб, необґрунтовано засуджених за цей час судами
України або репресованих на території республіки
іншими державними органами в будь-якій формі [1].
Закон визначив і конкретні випадки, законодавчі та
нормативні акти, застосування яких упродовж 1917–
1991 рр. означало здійснення необґрунтованих пол-
ітичних репресій. Постанова Верховної Ради України
від 24 грудня 1993 р. доповнила цей Закон, надавши
тлумачення поняття «політичний мотив репресій» [2].

З часу ухвалення Закону «Про реабілітацію» ми-
нуло понад двадцять років, але і сьогодні праць, які б
подавали аналіз радянського тоталітаризму в Україні, не
так вже й багато. Привертають увагу праці І. Біласа,
С. Білоконя, С. Кульчицького, Ю. Шаповала, Б. Яроша,
Р. Подкура, О. Рубльова та ін. Прикладом систематич-
ного вивчення політичних репресій 1920–80-х рр. в
Україні залишається Головна редколегія науково-до-
кументальної серії книг «Реабілітовані історією», очо-
лювана академіком НАН України П. Троньком, а та-
кож її обласні підрозділи, які здійснювали досліджен-
ня репресивних дій компартійної влади щодо населен-
ня України у регіонально-історичному аспекті. На
нашу думку, ця проблема є складовою сучасного про-
цесу демократизації та розбудови правової держави, а
отже, залишається актуальною. Мета цієї статті – на
основі аналізу архівних даних, простежити хід та особ-
ливості реабілітації жертв сталінізму в Україні.

У 2013 р. виповнилося 75 років від початку масо-
вих політичних репресій у СРСР – періоду, який отри-
мав назву «велика чистка». Проте, архівні дані засвідчу-
ють, що в Україні масові репресії проходили вже на по-
чатку 1930-х рр. Аналіз фондів Дніпропетровського об-
ласного держархіву дозволяє зробити висновки щодо
динаміки репресій за роками. Пік масових репресій у
Дніпропетровській обл. припав на 1933 р. (19,87 % від
усіх засуджених за політичними звинуваченнями в
області), у 1931 р. – це 19,39 % від усіх політичних
справ, 1937 р. – 18,66 %, 1938 р. – 9,48 %, 1932 р. –
8,38 %, 1930 р. – 8,02 % [3].

Одним із найважливіших факторів, що визначав
спрямованість репресій, був характер обвинувачень.
Згідно із законодавством, що існувало на той час, зви-
нувачення щодо заарештованих мали визначатися стат-
тями Кримінального кодексу. У практиці ж радянсь-
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кої каральної системи 1930-х рр. користувалися відом-
чим підходом, який передбачав подвійний облік реп-
ресованих. За специфічно-професійною термінологією
органів державної безпеки обвинувачення фіксували-
ся: 1) «за політичним забарвленням», 2) «за характе-
ром злочинів» [4, 55].

Тільки в Дніпропетровській обл. з 1930 до 1945 рр.
за ст. 54-10 (ч. 1 і ч. 2 – антирадянська і контрреволю-
ційна агітація) були засуджені 49,05 % від загальної
кількості репресованих; за ст. 54-6 (шпигунство) –
8,26 %; за ст. 56-11 і 54-2 (співпраця з іноземними роз-
відками (польською, японською, румунською, німець-
кою) та фашистська контрреволюційна діяльність) –
6,99 % репресованих [3]. Важливо проаналізувати
співвідношення статей, за якими репресували, та пол-
ітичної ситуації у світі та країні: якщо в 1930–1933 рр.
(період суцільної колективізації в СРСР) переважала
ст. 54-10, то в 1936–1938 рр. (період ускладнення міжна-
родної ситуації та початок перших військових конфліктів
у світі) – ст. 54-6. Так, ст. 54-10 мала досить широке трак-
тування. Наприкінці 1930-х рр. під її дію потрапляли і
«зрадники Батьківщини», і «пособники окупантів», і
ті, хто вели «контрреволюційні розмови» та займались
«контрреволюційною діяльністю», і навіть ті, хто не
проводив ніякої «антифашистської роботи».

Наведемо кілька уривків із реабілітаційних справ,
які розкривають причини та характер обвинувачень
(цитування мовою та стилем оригіналу): «...исключить
из партии как неоправдавшего доверия партии в дни
Отечественной войны (не вел никакой антифашистс-
кой работы)» [5, 172]; «...будучи на оккупированной
территории никакой борьбы, направленной против
немецких захватчиков не проводил» [6, 119].

Важливе місце в дослідженнях з проблем Другої
світової війни (зокрема В. Шайкан) останнім часом
займає проблема колабораціонізму. На його формуван-
ня вплинула соціально-економічна та політична ситу-
ація в УРСР, що склалася напередодні війни. Допома-
гає висвітленню цієї проблеми й аналіз фондів Дер-
жархіву Дніпропетровської обл. Обвинувачення бага-
тьох засуджених в роки війни за ст. 54-10 і 54-6 Крим-
інального Кодексу можна віднести до так званого по-
бутового колабораціонізму. Проілюструємо докумен-
тами (цитування мовою та стилем оригіналу): «...за
скрытие пребывания в плену, концлагерях, работы при
немецкой воинской части» [6, 129]; «...за проживание
на оккупированной территории, ...играл в духовом
оркестре, организованном немецкой жандармерией»
[7, 66]; «в период оккупации учился в агрошколе и
работал агротехником» [8, 63]. Тобто, можна конста-
тувати, що війна змушувала радянське керівництво
підвищити рівень репресивних заходів щодо злочинів,
які визнавалися законодавством «контрреволюційни-
ми», проте, незаперечним є й той факт, що значна
кількість людей постраждала безвинно.

Реабілітація, через неоднозначний вимір репресій,
мала різний характер. Розрізняють реабілітацію юри-
дичну (зняття звинувачень суто кримінального харак-
теру, припинення кримінальної справи за відсутністю
складу злочину) та політичну (відновлення в партії і
зняття заборони на згадку імені репресованого у пресі
й літературі). Реабілітація була публічною і здійсню-
валася в різних формах.

Практична діяльність з ліквідації наслідків культу
особи почалася вже в середині 1953 р. На засіданнях
бюро Дніпропетровського обкому партії в другій по-
ловині 1953 р. було розглянуто 56 апеляційних справ.
Проте, 48 репресованим (85,7 % від кількості розгля-
нутих справ) було відмовлено у відновленні в партії

[9]. Відновили в партії лише одну особу, яка не прихо-
вувала факту перебування на окупованій території [8,
100]. У 1954 р. почали повсюдно утворюватися цент-
ральні та місцеві комісії з перегляду справ осіб, засуд-
жених у 1934–1953 рр. за політичними звинувачення-
ми. Однак реабілітація торкнулася лише окремих (пер-
сональних) випадків. Вибіркова реабілітація 1953–
1955 рр. розглядалася керівництвом партії лише як засіб
руйнування образу Сталіна, адже, в принципі, ніхто не
збирався зрікатися основних напрямів його політики.

Процеси демократизації суспільства 1954–1955 рр.
вели до того, що лінія на подолання наслідків культу
особи, без викриття самого суб’єкта культу, виявляла
непослідовність і політичну обмеженість. 31 грудня
1955 р. була утворена Комісія для вивчення матеріалів
про масові репресії членів і кандидатів в члени
ЦК ВКП(б), обраних XVII з’їздом партії, й інших ра-
дянських людей в 1935–1940 рр. Розглянуті цією ком-
ісією матеріали свідчили про масштаби трагедії, що
вибухнула в країні на цьому етапі. Так, М. Хрущов зап-
ропонував відкрито засудити помилки і зловживання
владою Й. Сталіна на першому ж, після смерті «вож-
дя», з’їзді партії. В результаті, доповідь «Про культ
особи і його наслідки» була зачитана на закритих зас-
іданнях XX з’їзду КПРС (лютий 1956 р.), але подіяла
як шоковий грозовий розряд в атмосфері суспільного
життя, позначивши кінець «негласного» періоду бо-
ротьби з культом особи.

Навесні і влітку 1956 р. головним політичним і соц-
іальним процесом було масове звільнення майже всіх
політичних в’язнів з таборів і місць «вічного заслання».
Одночасно відбувався такий же масовий і швидкий пе-
регляд і реабілітація більшості загиблих в 1937–1955 рр.
в’язнів таборів і тюрем. Більше 90 спеціальних комісій
займалися розглядом справ ув’язнених безпосередньо в
таборах або місцях їх поселення. Комісія тимчасово над-
ілялася правами Президії Верховної Ради і могла про-
водити реабілітацію, помилування та зниження термінів
ув’язнення. Реабілітаційний процес в Україні загалом
повторював загальносоюзний. Газети передруковували
редакційні статті «Правди», ЦК КПУ приймав ухвали,
аналогічні прийнятим ЦК КПРС. Хоча кількість реабі-
літованих серед лідерів республіканського рівня була
меншою за союзний. Перевага віддавалася «старим
більшовикам», які вступили в партію до 1917 р. Голов-
ним критерієм реабілітації був політичний, але звину-
вачення в «буржуазному націоналізмі» і участь в якій-
небудь фракції або опозиційному угрупуванні часто вик-
лючали її можливість. На думку А. ван Гаудовера,
«віддані сталіністи були відновлені в партії, тоді як
колишні опозиціонери, за винятком одного або двох,
продовжували залишатися виключеними» [10, 208].

На 1 жовтня 1956 р. обкоми КПУ розглянули 1302
апеляції. Відновлено в партії було 668 осіб, але части-
на справ переглядалася в ЦК КПУ, тому ще 155 з 630
були відновлені в партії [11, 171–174]. Зокрема на апе-
ляційних засіданнях Дніпропетровського бюро обко-
му КПУ в 1956 р. були розглянуті 134 персональні
справи. В партії були відновлені 69 членів, виключе-
них в 1937–1939 рр. за звинуваченнями в контррево-
люційній діяльності, зв’язках з ворогами народу й ан-
тирадянській агітації. У 16 випадках реабілітація про-
водилася за заявами родичів репресованих і була по-
смертною. Проте, попередні рішення за 34 апеляція-
ми були залишені без змін. Як і раніше, реабілітації не
підлягали особи, виключені з партії в 30-і рр. за троць-
кістську діяльність, приналежність до інших політич-
них партій (наприклад, до партії меншовиків, до мо-
нархічної організації «Союз російського народу»), пе-
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ребування на окупованій території під час Великої
Вітчизняної війни, антирадянські розмови і незгоду з
політикою партії [12]. Отже, хоч після XX з’їзду КПРС
процес реабілітації набув ширших масштабів, головним
критерієм реабілітації був політичний, а критика культу
особи в цілому залишалася обмеженою і непослідовною.

Переоцінка ролі Й. Сталіна в історії країни відбу-
лася на XXII з’їзді КПРС (жовтень 1961 р.). Новий
наступ на культ особи цього разу був відкритим: знов
пролунали вимоги щодо розслідування злочинів ми-
нулого і покарання винних. Було переглянуто багато
політичних процесів 1920–30-х рр. Висновки Комісії
за перевірки цих процесів не залишили сумнів, що ці
«справи» були логічним продовженням лінії Сталіна
на остаточне фізичне і політичне усунення не тільки
колишніх опозиціонерів, але й усіх незгодних з офіц-
ійною лінією партії. Однак М. Хрущов недооцінив
сили опозиції і фактично в 1962 р. реабілітація припи-
нилася. Вже з середини 60-х рр. демократичні пере-
творення в країні по суті завершилися.

Тому в середині 80-х рр. ХХ ст. суспільству дове-
лося починати перетворення в країні з тих самих пи-
тань, перед якими воно нещодавно зупинилося. Но-
вою трибуною плюралістичних поглядів на політичні,
економічні, морально-етичні проблеми стала публіци-
стика. Саме діяльність громадських та політичних
організацій, публіцистів, письменників, журналістів,
які від середини 1980-х рр. формували у суспільстві
на рівні побутової свідо-мості уявлення про багато-
мільйонні жертви політичних репресій сталінського
режиму, започаткувала подальшу демократизацію сус-
пільства. Висвітлення проблем сталінізму почалося на
сторінках періодичних видань, а найбільший інтерес
викликала проблема репресій часів культу особи. Пер-
шими проаналізували статистику засуджених за «контр-
революційні злочини» в 1935–1953 рр. А. Дугин, В. Не-
красов, В. Земсков, В. Попов. Тема репресій вивела й
на роздуми про необхідність подальшої реабілітації
жертв політичного терору.

Як складова частина загальнодемократичного про-
цесу з подолання помилок минулого, відновлення істо-
ричної правди і справедливості розглядалася реабілі-
тація жертв сталінізму, відновлена з жовтня 1987 р.
Процес реабілітації в цей період проходить швидши-
ми темпами, йшло вже про всю протизаконну практи-
ку масових репресій сталінського режиму. На засідан-
нях Комісії Політбюро ЦК КПРС із додаткового вив-
чення матеріалів, пов’язаних з репресіями періоду 1930
– початку 50-х рр., були розглянуті основні політичні
«справи» і «процеси», сфабриковані органами НКВС-
МДБ-МВС СРСР. Практично всі засуджені були реа-
білітовані в судовому і партійному відношенні.

16 січня 1989 р. вийшов Указ Президії Верховної
Ради СРСР «Про додаткові заходи з відновлення спра-
ведливості відносно жертв репресій, що мали місце в
період 30–40-х і початку 50-х рр.», який став підста-
вою для масової реабілітації всіх, хто постраждали за
часів культу особи. Всі рішення несудових органів –
«трійок» НКВС, колегій ОГПУ і особливих нарад
НКВС–МДБ–МВС СРСР були визнані незаконними,
а засуджені ними люди – реабілітованими. Реабіліта-
ція в Україні також проходила на основі цього Указу.
До осені 1990 р. у республіці були реабілітовані понад
480 тис. осіб. На 1 січня 1990 р. Дніпропетровським
обкомом Компартії України були розглянуті 4862 кри-
мінальні справи: у судовому порядку 419 і 4443 особи
реабілітовані згідно вищезазначеного Указу [13].

Матеріали фондів Держархіву Дніпропетровської
обл. дозволяють проаналізувати соціальне походжен-

ня засуджених: селяни становили 41,46 % від загаль-
ної кількості репресованих, робочі – 28,57 %, інтелі-
генція і службовці – 22,72 %, особи без роботи і пев-
них занять – 7,23 % [14]. Більшу частину репресова-
них складали чоловіки (97,3 %) – найбільш працез-
датна і зріла частина населення, з власними політич-
ними переконаннями (62,44 % від загальної кількості
репресованих – у віці від 31 до 50 років) [15]. Таким
чином, аналіз соціального положення репресованих і
пред’явлених ним звинувачень дозволяє зробити вис-
новок про цілком цілеспрямовану політику сталінсь-
кого керівництва країни, що виражалася в ліквідації
найбільш небезпечних, з погляду уряду, осіб, які вира-
жали свою незадоволеність політикою партії.

На початку 1990-х рр. у визначення терміну «полі-
тичні репресії» втрутилися політики, коли розгоріла-
ся полеміка між націонал-демократами та прихиль-
никами Комуністичної партії. Політичні репресії, го-
лод стали тією козирною картою, яка активно викори-
стовувалася у політичній боротьбі за симпатії суспіль-
ства. Її логічним завершенням стало прийняття Вер-
ховною Радою України 17 квітня 1991 р. Закону «Про
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»
[1], який визначив конкретні випадки, законодавчі та
нормативні акти, застосування яких упродовж 1917–
1991 рр. означало здійснення необґрунтованих пол-
ітичних репресій. У постанові Верховної Ради від 24
грудня 1993 р. було викладено тлумачення поняття
«політичний мотив репресій» і зазначено, що це – за-
стосування державою примусових заходів щодо про-
тивників радянської влади у вигляді пред’явлення об-
винувачення у вчиненні політичного (контрреволю-
ційного) злочину або визнання особи соціально небез-
печною у політичному відношенні за наявності дос-
товірних матеріалів, застосування на цих підставах
репресій у судовому порядку до ст. 33–34 Криміналь-
ного кодексу Української РСР у редакції 1927 р. та в
адміністративному порядку.

Таким чином, реабілітація так званого «перебудов-
ного» етапу відрізнялася від першого етапу реабілі-
тації, що проходив в середині 1950 – першій половині
60-х рр. не тільки своїми масштабами. У цей період
змінився і її критерій. Якщо раніше звинувачення в «бур-
жуазному націоналізмі», участі в якій-небудь фракції або
опозиційному угрупуванні часто виключали можливість
реабілітації, то в кінці 80-х – 1991 рр. багато осіб, звину-
вачених в «націоналізмі», були реабілітовані. Реабілітації
не підлягали лише особи, які скоїли злочини проти люд-
ства і людяності. Проте реабілітація жертв сталінізму і
тоталітаризму не була доведена до кінця, тому належить
ще багато чого зробити для її остаточного завершення.
Крім того, не всі аспекти проблеми вивчено, а частина
зробленого потребує подальшого дослідження.
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Pechenina N.А. Rehabilitation of stalinism victims in Ukraine (on
the materials of the Dnipropetrovsk province State archive). The
rehabilitation is the political process of restoring justice in cases with the
soviet peoples, that were baselessly repressed during Stalin’s regime. The
first stage of the rehabilitation was connected with the Krushchev’s «thaw».
The second stage started in October, the 1987th as the part of the process
of society historical purification from the crimes of past.
Key words: democratization, stalinizm, rehabilitation

Р. С. Ралко

СТУДЕНТСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН
м. КИЄВА (1960–80-і рр.): ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ

У статті досліджено джерельну базу діяльності студентсько-
го будівельного загону м. Києва, проаналізовано широкий спектр
документів, зокрема неопублікованих.
Ключові слова: архівні установи, студентський будівельний загін,
мемуари, комсомол

Вивчення історичних процесів, подій і явищ будь-
якої епохи, незалежно від предмету наукового аналізу,
нерозривно пов’язані з формуванням джерельної бази,
яка становить основу будь-якого дослідження. Під час
пошуку й аналізу джерел з’ясовуються не лише нові
фактологічні дані, а й встановлюється цінність істо-
ріографічних робіт, за рахунок перевірки повноти та
достовірності поданої у них інформації. Враховуючи
сказане, дослідження руху студентських будівельних
загонів м. Києва обов’язково потребує залучення ши-
рокого спектру джерел, визначення їх об’єктивної та
суб’єктивної природи. Метою статті є аналіз джерел з
вивчення історії та діяльності студентського будівель-
ного загону м. Києва (1960–80-і рр.), їх класифікація
та визначення специфічних особливостей кожної з
груп. Варто відзначити, що в українській історичній
науці запропонована тема до цього часу не була виді-
лена в предмет окремого дослідження, що становить
його актуальність та наукову новизну.

В основу розподілу наявних джерел нами був по-
кладений видовий принцип, з використанням спеціаль-
них класифікаційних ознак, пов’язаних із специфікою
дослідження обраної теми, за яким можна виокреми-
ти п’ять наступних груп: 1) неопубліковані архівні
документи; 2) опубліковані законодавчі акти, докумен-
ти КПРС–КПУ, ВЛКСМ–ЛКСМУ, Міністерства вищої
освіти УРСР (пізніше – Міністерства вищої та серед-
ньої спеціальної освіти); 3) мемуарна література; 4) пе-
ріодичні видання; 5) усні свідчення (інтерв’ю).

До першої групи ми відносимо архівні документи
та матеріали, представлені у фондах таких установ:
Центрального державного архіву громадських об’єд-
нань України (ЦДАГО України) та Держархіву Київсь-
кої обл. (ДАКО). Якщо документи молодіжної комсо-
мольської організації (ЛКСМУ) знаходяться у фондах
ЦДАГО України (Ф. 7, Оп. 15, 20) [1], то в ДАКО зна-
ходяться документи Київського міського комітету
ЛКСМУ (Ф. П-1616, Оп. 5, 7, 15, 16, 18) [2].

Підготовка та організація студентських будівель-
них загонів була підконтрольною та підзвітною місце-
вим комсомольським органам, тому архівосховища

зберігають значний комплекс документів, що дозво-
ляють розкрити й охарактеризувати історію зароджен-
ня руху, його трансформацію, труднощі, які виникали
при організації будівельного загону м. Києва, якісний
і кількісний склад студентів у студбудзагонах, заходи
партійно-комсомольських органів, спрямованих на іде-
ологічне виховання студентської молоді та інше. Крім
того, у вище перерахованих фондах зберігаються звіти
командирів різного рівня студентських будівельних за-
гонів, що надають змогу дослідити виробничу діяльність
та соціальну роботу. Звіти командирів студбудзагонів
дозволяють проаналізувати проблеми, які мали місце під
час дислокації загонів на місцях, а також вжити заходи
щодо їх вирішення та не повторення у майбутньому.

Протоколи засідань бюро комсомольських органів,
стенографічні звіти пленумів ЦК ЛКСМ обласних і
республіканських конференцій дозволяють розкрити
ставлення місцевого державно-партійного керівницт-
ва до виробничої діяльності студентських будівельних
загонів, їх проблем. Іноді матеріали цих фондів дуб-
люються, підтверджуючи достовірність певних фактів,
а іноді доповнюють або уточнюють події, які мали місце
в життєдіяльності будзагонів 1960–80-х рр. Загалом ця
група архівних документів дозволяє відтворити будні та
реалії студентського будівельного руху м. Києва.

Другу групу джерел складають опубліковані доку-
менти: рішення партійних, державних органів та гро-
мадських організацій. На наш погляд, у цій групі вар-
то виділити декілька підгруп:

1) законодавчі акти вищих державно-партійних
органів: постанов і резолюцій ради міністрів СРСР,
документів ЦК КПРС, ЦК ВЛКСМ, з’їздів КПРС та
ВЛКСМ, засідань бюро та секретаріату ЦК ВЛКСМ.
Ці документи згодом опубліковані окремими тематич-
ними збірниками документів КПРС, ВЛКСМ, ВЦСПС.
Зокрема важливими для вивчення студентського буді-
вельного руху м. Києва є збірники документів, упо-
рядковані О. Карпухіним, І. Мостико [3], В. Кривору-
ченко, Н. Трущенко [4], а також тематичні збірники
«Товарищ комсомол» [5], «Комсомол и высшая шко-
ла» [6], «КПСС о комсомоле и молодежи» [7], в яких
опубліковані матеріали, що висвітлюють державну
молодіжну політику та участь студентства у соціаль-
но-економічному розвитку радянської держави. Для
періоду 1960–80-х рр. характерне існування значної
кількості законодавчих актів, що регулювали діяльність
студентських будівельних загонів.

2) постанови, листи, резолюції пленумів ЦК
ВЛКСМ, що безпосередньо стосувалися питань фор-
мування та діяльності студентських будівельних за-
гонів як в СРСР, так і УРСР, що містять збірники до-
кументів Центрального Комітету ВЛКСМ [8].

3) виробничі звіти Центрального штабу студентсь-
ких будівельних загонів, які мають важливе значення
для комплексного аналізу виробничої діяльності сту-
дентських будівельних загонів м. Києва у Всесоюзно-
му будівельному загоні; зокрема постанови та вироб-
ничі звіти за різні роки Центрального штабу студен-
тських будівельних загонів при ЦК ВЛКСМ, з підсум-
ками роботи Всесоюзного загону [9].

4) збірники, довідники, методичні рекомендації
для керівників та організаторів студентських будівель-
них загонів [10]. Ці документи публікувалися централь-
ними, республіканськими, крайовими, обласними шта-
бами студентських загонів і вміщували матеріали щодо
принципів керівництва студентськими загонами, прав
і обов’язків посадових осіб; роз’яснювали питання по-
вноважень штабів лінійних студентських будівельних
загонів та інші питання, пов’язані з діяльністю штабу
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студбудзагонів. У цих збірниках, методичних матеріа-
лах наголошувалося на активному проведенні ідейно-
виховної роботи як серед бійців загону, так і серед місце-
вого населення. Акцентувалася увага на взаємозв’яз-
ку виробничих показників загонів у виробничий пері-
од від рівня організації підготовчого періоду, ступеня
професійної підготовки учасників трудового семестру
– до виробничої діяльності влітку, рівня підготовки на-
родногосподарських організацій до прийому студентів.

5) матеріали зльотів членів студентських будівель-
них загонів, що регулярно проводилися в Алма-Аті
(Казахстан) [11]. Вони дозволяють проаналізувати ди-
наміку розвитку студентського будівельного руху з часу
його зародження, підсумки виробничої діяльності студ-
будзагонів, а також пропозиції щодо його реформуван-
ня в майбутньому та ін.

До третьої групи відносимо спогади, які є не-
від’ємним джерелом досліджень історії ХХ ст. Варто
відзначити, що лише на початку ХХІ ст. з’явилися
перші опубліковані спогади безпосередніх учасників
тих подій. На сьогодні видрукувано спогади студентів-
будівельників Київського політехнічного інституту [12]
та Миколаївського державного гуманітарного універ-
ситету ім. П. Могили [13]. Автори спогадів висвітлю-
ють власні враження щодо організації перших загонів,
описують переживання від перших поїздок у складі
загону, складності, що виникали під час трудових се-
местрів, своє ставлення до організації виробничого
періоду, матеріально-побутових умов, погляди на сус-
пільно-політичні події тощо. Крім того, у спогадах
учасників студентського будівельного руху розкрива-
ються різні аспекти щодо підготовки та діяльності бу-
дівельних загонів, зокрема прийому в члени загону,
організації виробничої діяльності, особливостей про-
ведення соціальної роботи та дозвілля, фінансово-по-
бутових умов, які, до речі, були важливим стимулом
для студентів, щоб брати участь у роботі будівельного
загону. Цінність спогадів полягає у тому, що вони, як
правило, написані не як враження учасників загонів, а з
урахуванням їхнього життєвого досвіду, відтак, їхня
об’єктивність зростає. Саме у мемуарній літературі
найбільш повно розкрито ті питання, які дозволили
більш ретельно висвітлити повсякдення у діяльності
студбудзагонів. Особливістю цієї підгрупи джерел є пев-
ний суб’єктивізм, адже події з життя студентських буді-
вельних загонів передано через світосприйняття авто-
ра, його розуміння ситуації. Спогади не дають загальної
характеристики руху в цілому, вони стосуються лише
діяльності окремих загонів, що організовувалися окре-
мими ВНЗ або й окремими факультетськими групами.

Аналіз діяльності студентських будівельних за-
гонів неповноцінний без використання матеріалів пе-
ріодичної преси: центральної та місцевої, що і станов-
лять четверту групу джерел. У періодичних видан-
нях систематично публікувалися постанови партійних
і державних органів з питань студентських будівель-
них загонів, матеріали, що розкривають сторони по-
всякденного життя у загонах (зокрема, про побут та
відпочинок студентів під час трудового семестру),
організацію роботи загонів у підготовчий і виробни-
чий періоди; форми соціалістичного змагання, пробле-
ми, що виникали під час виробничого періоду, перс-
пективи розвитку руху студентських будівельних за-
гонів як в окремих регіонах, так і загалом у країні.

Серед засобів масової інформації, що висвітлюва-
ли питання відносно студентських будівельних загонів,
друкували у всесоюзній газеті «Комсомольська прав-
да» та всесоюзному журналі «Студентський мериді-
ан». Специфіка розвитку студентського будівельного

руху в м. Києві відображувалася у місцевих засобах
масової інформації (ті що видавалися на території
УРСР), таких як «Радянська освіта», «Молода гвардія»,
«За педагогічні кадри» та ін. Однак матеріали періо-
дичних видань, на наш погляд, варто використовувати
в дослідженні, разом з іншими видами джерел, щоб
уникнути односторонності та суб’єктивізму [31].

П’яту групу джерел становлять усні свідчення
(інтерв’ю) учасників студентських будівельних загонів.
Зокрема нами залучені інтерв’ю з колишніми студен-
тами Київського державного педагогічного інституту
ім. О. Горького (нині Національний педагогічний уні-
верситет ім. М. Драгоманова): доктора історичних
наук, професора, член-кореспондента НАН України,
заслуженого діяча науки і техніки України Олександ-
ра Петровича Реєнта; директора інституту філософсь-
кої освіти і науки НПУ ім. М. Драгоманова, доктора
історичних наук, професора, заслуженого діяча науки
і техніки України Івана Івановича Дробота; доктора
історичних наук, професора кафедри зовнішньої пол-
ітики і дипломатії Дипломатичної академії України при
Міністерстві закордонних справ України Миколи Фе-
доровича Головка; заступника директора Українсько-
го державного центру туризму і краєзнавства учнівсь-
кої молоді Дмитра Григоровича Омельченка. Ці інтер-
в’ю видрукувані у навчальному виданні для студентів
НПУ ім. М. Драгоманова «Студентський будівельний
загін КДПІ ім. О. Горького. Історія становлення» [14],
а також у газеті «Педагогічні кадри» [15]. Крім цього,
неопубліковані інтерв’ю з: завідувачем відділу історії
України періоду другої світової війни, доктором істо-
ричних наук, професором Олександром Євгенійови-
чем Лисенком, заступником директора з навчально-
методичної роботи, доктором історичних наук, профе-
сором кафедри історії та археології слов’ян Миколою
Юрійовичем Виговським; доктором історичних наук,
професором Віктором Григоровичем Шарпатим; кан-
дидатом історичних наук, доцентом кафедри навчан-
ня суспільних дисциплін і гендерної освіти Інституту
історичної освіти НПУ ім. М. Драгоманова Ніною Іва-
нівною Загребельною [16].

Таким чином, комплексний аналіз різноманітних
за характером і типів джерел дозволяє констатувати,
що джерельна база є достатньою для висвітлення різно-
манітних аспектів діяльності студентських будівель-
них загонів. Значна кількість архівних матеріалів сут-
тєво доповнюється спогадами, свідченнями учасників
тих подій, матеріалами преси, що дозволяє всебічно
розкрити специфіку організації та діяльності студен-
тських будівельних загонів м. Києва 1960–80-х рр.
Втім, означений масив документів не завжди дозво-
ляє повною мірою охарактеризувати діяльність студ-
будзагонів. Чимало питань у джерелах орієнтовані
лише тільки на позитивні дані, трактуються односто-
ронньо, схематично. Рідко у документах подавалася
недоліки, які виникали під час організації та виробни-
чої діяльності таких загонів. Тому за подальшого вив-
чення необхідно критично переосмислити факти, пе-
ревірити та співставити їх з іншими даними.
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Н. М. Чорна

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН

У статті зібрано та систематизовано історіографічні джере-
ла з проблеми сучасних українсько-польських відносин. Доведено,
що в сукупності вони є цілком достатньою основою для комп-
лексного аналізу взаємин двох держав, об’єктивного та незаан-
гажованого показу їх еволюції.
Ключові слова: Україна, Польща, відносини, джерельна база,
історіографія

Зі здобуттям незалежності, Україна вперше за ба-
гато років отримала можливість здійснювати само-

стійну зовнішню політику. Аби посісти гідне місце в
системі геополітичних координат та перетворитися на
впливового суб’єкта міжнародних відносин, держава
розпочала глибоку ревізію взаємин з сусідніми та інши-
ми державами. Предметом найпершої уваги дипломатії
стало переосмислення стосунків з історичними сусіда-
ми України, зокрема з Польщею. Відносини між Киє-
вом та Варшавою є однією з центральних тем українсь-
кої історії доби незалежності. Стійкий інтерес до них,
незмінно притаманний як політико-інтелектуальним
колам двох держав, так і їх пересічним громадянам, а
також, певною мірою, світовому співтовариству, зумов-
лює необхідність історіографічного осмислення про-
блеми, а це, своєю чергою, актуалізує питання її дже-
рельної бази. Метою цієї публікації є аналіз основних
груп історіографічних джерел, якими репрезентований
доробок з проблеми сьогоденних українсько-польських
відносин, з’ясування їх предметності та вичерпності.

Згідно з методологічними підходами, обґрунтова-
ними сучасними науковцями, в історіографії сьогоден-
них відносин України та Польщі, вважаємо за доціль-
не виокремити наступні групи джерел: 1) узагальню-
ючі дослідження; 2) монографічні праці, дисертаційні
роботи, автореферати; 3) навчальна література; 4) ма-
теріали наукових і науково-практичних конференцій
та «круглих столів»; 5) історична публіцистика; 6) ук-
раїнські та зарубіжні періодичні видання; 7) мемуар-
на література; 8) документальні джерела.

Узагальнюючим працям у джерельному комплексі
відводиться одне з важливих місць. Написані одноос-
ібно чи у співавторстві, ці роботи висвітлюють широ-
ке коло проблем з історії України та Польщі. Безпосе-
редньо не торкаючись проблеми українсько-польських
відносин, такі дослідження повною мірою відобража-
ють ситуацію, у якій вони здійснюються. Зосереджу-
ючись на розгляді державотворчих процесів, новий
етап яких у кожній із держав розпочався зі здобуттям
незалежності, пошуку ними зовнішньополітичних
орієнтирів, адекватних внутрішнім потребам та гео-
політичним викликам, науковці відтворюють ситуацію,
в якій відбуваються взаємини двох держав, доводять
їх важливість та своєчасність.

Упродовж останнього часу з друку вийшло чимало
таких робіт. Серед наукового доробку українських дос-
лідників, присвячених новітній добі історії України, вар-
то згадати колективні праці – «Історія України: нове ба-
чення» [1], «Політична історія України. ХХ століття» [2].
Окремої уваги заслуговують колективні праці «Зовніш-
ня політика України в умовах глобалізації. Анотована
історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003)»
[3] та «Україна в сучасному геополітичному просторі:
теоретичний і прикладний аспекти» [4], а також одно-
осібні розвідки А. Гальчинського [5], О. Івченка [6],
М. Михальченка [7], предметом дослідження яких ста-
ла зовнішня політика України, її еволюція у світлі гео-
політичних трансформацій у Європі та світі.

Взаєминам України з європейськими державами
присвячена трилогія колективних праць – «Україна в
Європі: пошуки спільного майбутнього», під редакцією
А. Кудряченка [8]. Наскрізною ідеєю робіт є обґрун-
тування геополітичної та цивілізаційної своєрідності
України, яка, рухаючись шляхом європейської інтег-
рації, продовжує зберігати міцні зв’язки з Росією та
іншими державами СНД. Зовнішньополітичні пріори-
тети офіційного Києва показано крізь призму викликів
державотворення та розбудови взаємин з головними
суб’єктами міжнародних відносин.

Важливе значення для осмислення взаємин нашої
держави з Польщею має праця Л. Зашкільняка та
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М. Крикуна «Історія Польщі: від найдавніших часів
до наших днів» [9]. Ставши свого роду прецедентом,
вона до цих пір залишається найбільш ґрунтовним
описом польської історії в Україні.

У доробку польських вчених новітня історія
Польської держави найповніше репрезентована робо-
тами А. Дудека «Політична історія Польщі. 1989–2005»
[10], Й. Карпіньского «Третя незалежність. Найнові-
ша історія Польщі» [11]. Зовнішню політику ІІІ Речі
Посполитої у своїх працях проаналізували Р. Гродзкі
[12] та Р. Кужьняр [13].

Найбільшим здобутком російської історіографії з
історії Польщі стала опублікована 2012 р. колективна
праця «Польща в ХХ ст. Нариси політичної історії»
[14]. Написана на базі сучасної російської та зарубіж-
ної історіографії, а також документів з архівів Росії та
Польщі, робота відзначається ґрунтовним аналізом
політичного розвитку Польської держави наприкінці
ХІХ – початку ХХІ ст. Виняткової уваги, з огляду на
проблему, що досліджується нами, заслуговує нарис
«Геополітичні пріоритети Республіки Польща».

Окремі аспекти українсько-польської взаємодії
наукового обґрунтування зазнали у працях, присвяче-
ним історичному поступу Центрально-Східної Євро-
пи, до якої вони є приналежними. Найбільш вартісни-
ми серед них, на нашу думку, є «Європа: вчора, сьо-
годні, завтра» [15], «Росія та Центрально-Східна Євро-
па: трансформації наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.»
[16], «Центрально-Східна Європа у другій половині
ХХ ст.» [17], опубліковані російськими вченими на по-
чатку ХХІ ст. Послуговуючись архівними матеріалами,
публікаціями вітчизняних та зарубіжних дослідників,
автори проаналізували ситуацію, що склалася у регіоні
ЦСЄ після розпаду Радянського Союзу, розглянули її
розвиток у світлі чинників, що на неї впливають.

Зважаючи на певну підпорядкованість українсько-
польських відносин процесам європейської та євроат-
лантичної інтеграції, цілісному осмисленню взаємин
двох держав покликані сприяти роботи, предметом
наукового аналізу яких стали інтеграційні процеси у
Європі, відносини України та Польщі з ЄС і НАТО.
Певне місце серед них займають колективні розвідки
[18], присвячені розгляду зовнішньополітичних пре-
ференцій двох держав крізь призму інтеграційних про-
цесів та їх участі у них. Вартими уваги є одноосібні
праці українських та зарубіжних дослідників, зокре-
ма А. Харашімовіча [19], О. Горенка [20], Б. Губсько-
го [21], З. та А. Доліви-Клєпацких [22], А. Домагли
[23], М. Кордона [24], А. Кшечуновіча [25], Р. Сухоц-
кої [26]. Попри різний рівень критичності, працям
притаманне намагання з’ясувати місце двох держав у
політиці ЄС та НАТО, означити успіхи у взаєминах із
ними. У сучасній історіографії, разом з тим, досі не
створено жодної узагальнюючої праці, де з належною
критичністю було б комплексно висвітлено сучасні
українсько-польські відносини.

Дещо краще взаємини двох держав проаналізова-
но на рівні монографічних досліджень. Зосередившись
на розгляді конкретних аспектів українсько-польської
взаємодії, науковці опублікували ряд робіт, що зайняли
важливе місце в історіографії проблеми. Першою спро-
бою комплексного аналізу проблеми виявилася праця
К. Кіндрата та С. Трохимчука «Українсько-польські сто-
сунки на зламі тисячоліть» [27]. У 2011 р. науковий до-
робок проблеми поповнився роботою М. Янкова «Ук-
раїна і Польща: стратегічне партнерство в системі гео-
політичних координат» [28]. Попри різні хронологічні
рамки, працям притаманне звернення до ключових
аспектів міждержавного співробітництва, їх показ крізь

призму зовнішніх та внутрішніх детермінант. Прик-
метною рисою є авторські інтерпретації подій, що вис-
вітлюються. Послуговуючись науковим доробком ук-
раїнських та зарубіжних вчених, дослідники, разом з
тим, не використали архівних матеріалів, майже по-
вністю проігнорували опубліковані документи.

Певне значення мають і монографічні праці, при-
свячені окремим складовим співпраці України та
Польщі. З-поміж широкого спектру напрямів міждер-
жавної взаємодії, предметом наукового аналізу стали
лише окремі з них. Так, у роботах В. Борщевського
[29], Є. Савельєва, В. Мельника та С. Чеботаря [30]
обґрунтування зазнало економічне співробітництво
двох держав, у розвідках С. Кулини [31], Р. Федана [32]
– транскордонні взаємини між ними. Одночасно інші
складові українсько-польської співпраці, насамперед,
політична, військова, соціокультурна, предметом дос-
лідження на рівні монографічних праць досі не стали.

Чималу цінність становлять монографії, в яких ук-
раїнсько-польські відносини зазнали висвітлення у кон-
тексті розгляду інших проблем. Так, крізь призму транс-
формації геополітичного простору Європи окремі скла-
дові співпраці сторін у своїх працях проаналізували
С. Андрущенко (Гринько) [33] та О. Брусиловська [34].
Взаємини України та Польщі у світлі участі нашої дер-
жави в процесах європейської та євроатлантичної
інтеграції розглянули І. Артьомов [35], С. Василенко
[36], О. Ковальова [37], В. Копійка [38]. І. Тодоров [39].

Наукова думка Польщі у сегменті монографічних
розвідок, безпосередньо присвячених українсько-
польській взаємодії, якнайкраще репрезентована дослі-
дженнями В. та К. Гіллів [40], Б. Сурмач [41], К. Федо-
ровіча [42]. Важливими, з огляду на ступінь наукового
обґрунтування проблеми, є колективні праці польських
науковців [43]. Прикметною рисою робіт є обґрунту-
вання важливості польського чинника в еволюції Ук-
раїнської держави, її долученні до Європи та, відпові-
дно, дистанціюванні від Росії.

В умовах зростаючого інтересу до проблеми з боку
українських та польських фахівців, відсутність відпові-
дних монографічних розвідок у російській історіографії
є більше, ніж очевидною. В українській та зарубіжній
історіографії проблема, що аналізується, найбільш по-
вно представлена науковими статтями, надруковани-
ми у періодичних, продовжуваних виданнях. Динаміка
опублікування статей, їх тематика певною мірою відоб-
ражають ступінь актуальності проблеми, важливість та
своєчасність її дослідження. Як і в розрізі монографій,
статейні публікації в більшості відображають зосеред-
женість авторів на окремих аспектах українсько-
польської взаємодії. Одночасно наявними є праці, по-
значені спробою комплексного аналізу проблеми.

Перші наукові статті, в яких дослідники зосеред-
жувалися на висвітленні сучасних українсько-польсь-
ких відносин, були опубліковані на початку 90-х рр.
ХХ ст. З активізацією взаємин двох держав, їх вихо-
дом на рівень стратегічного партнерства, кількість ста-
тей суттєво збільшилася, відчутно підвищився їх
рівень. В історіографії проблеми на сьогодні маємо
низку робіт, опублікованих у наукових збірниках про-
відних наукових установ, а також широкій мережі ви-
щих навчальних закладів України та інших держав.

Наявними є численні спроби осмислити українсь-
ко-польські взаємини на рівні дисертацій. Першою
роботою такого ґатунку стало дослідження Д. Горуна
[44]. На основі опрацювання значної кількості доку-
ментальних та літературних джерел, дисертант спро-
бував комплексно проаналізувати еволюцію українсь-
ко-польської взаємодії у 1991–1997 рр., зокрема її полі-
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тичної, економічної та культурної складових. Насиче-
на великою кількістю фактологічного матеріалу, ро-
бота характеризується дещо поверховими висновками
та інтерпретаціями. Попри це, її місце в історіографії
проблеми сумніву не викликає.

Осмислення українсько-польського сьогодення на
рівні дисертацій суттєво активізувалося на початку
ХХІ ст. З того часу науковий доробок з проблеми по-
повнився роботами І. Афанасьєва [45], В. Борщевсь-
кого [46], В. Гевко [47], Л. Ковач [48], В. Лишко [49],
Н. Медведчук [50], В. Моцока [51], Я. Ошуркевич [52],
А. Пивоварова [53]. Написані істориками, політолога-
ми та економістами, дослідження висвітлюють важливі
аспекти співпраці двох держав. Комплексного аналізу
взаємини між ними зазнали у дисертації О. Знахоренко
[54]. Дослідниця висвітлила ґенезу парадигми украї-
нсько-польського стратегічного партнерства, розгля-
нула його державно-політичну, військову, економічну
та гуманітарну складові. Крізь призму участі двох дер-
жав у процесах європейської та регіональної інтеграції,
взаємини між ними дослідили М. Басараб [55] і Н. Буг-
лай [56]. Побіжного висвітлення взаємини двох дер-
жав зазнали також у низці інших досліджень.

Чільне місце в історіографії проблеми займає на-
вчальна література – підручники та посібники для сту-
дентів вищої школи. На сьогодні цей сегмент джерель-
ної бази представлений значною кількістю робіт з істо-
рії України та країн Центрально-Східної Європи, євро-
пейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародних
відносин та зовнішньої політики. Написані у відпові-
дності з принципами сучасної історіографії, роботи ха-
рактеризуються відповідним рівнем науковості та дос-
тупності, намаганнями об’єктивного висвітлення подій
та тенденцій розвитку сучасного світу. Попри те, що
відносини України та Польщі зазнають у них, як пра-
вило, побіжного висвітлення, ці праці дозволяють ви-
явити зміст глибинних передумов їх розвитку, осмис-
лити ключові напрями співпраці у світлі сучасних гео-
політичних змін, означити перспективи на майбутнє.

Прикметною рисою підручникової літератури є на-
сиченість великою кількістю фактологічного матеріалу.
В умовах відсутності цензури, очевидним є плюралізм
думок і підходів до обґрунтування подій та явищ сього-
дення, а особливо причинно-наслідкових зв’язків між
ними. Актуальність проблеми зумовлює високий ступінь
інтересу до неї, а відтак, постійне поповнення науково-
го доробку новими роботами. За трохи більше, ніж два
десятиліття, суттєво підвищився науковий рівень на-
вчальної літератури, зросли якісні її характеристики.

Важливою складовою джерельного комплексу є
матеріали наукових і науково-практичних конференцій,
«круглих столів». Аспекти українсько-польських відно-
син предметом обговорення на такого рівня зустрічах
почали ставати на початку 90-х рр. ХХ ст. З активіза-
цією міждержавних взаємин, їх виходом на рівень стра-
тегічного партнерства, увага до проблеми суттєво поси-
лилася, і такого роду заходів, як наслідок, відчутно по-
більшало. Показовим, на нашу думку, є те, що розгляд
сучасного співробітництва двох держав учасники зуст-
річей, як правило, поєднують з обговоренням «важких
питань» спільного минулого українців та поляків. Не-
змінно перебуваючи у полі зору дослідників та науковців,
трагічні сторінки спільної минувшини, разом з тим, про-
довжують зазнавати неоднакового трактування, а відтак,
залишаються каменем спотикання не лише для науко-
вої громадськості, але й для двох народів загалом.

Відчутно почастішали конференції та симпозіуми,
на яких відносини України і Польщі розглядаються
крізь призму їх участі у процесах європейської та євро-

атлантичної інтеграції, регіонального розвитку Цент-
рально-Східної Європи, а також політики «великих
держав», їх боротьби за геополітичне лідерство та сфе-
ри впливу у Європі.

Будучи скликаними для розгляду найбільш нагаль-
них (з позиції як історичної науки, так і сьогоденної дер-
жавної розбудови) питань, конференції, «круглі столи»
та симпозіуми, разом з тим, покликані виконати важли-
ву місію представлення нових поглядів на події історич-
ного минулого і, що не менш важливо, узгодження
підходів до їх трактування та осмислення. Матеріали
зустрічей та обговорень, демонструючи певну тяглість
наукового обґрунтування тих чи інших проблем, дозво-
ляють виявити еволюцію поглядів на них, появу нових
та трансформацію існуючих підходів до їх трактування.

Значимою складовою джерельної бази історіо-
графії проблеми є історична публіцистика. Написані,
здебільшого, не професійними істориками, а представ-
никами інших галузей наукового пізнання, зокрема
політологами, економістами, соціологами, культуроло-
гами, філософами та правознавцями, політичними та
громадськими діячами, ці праці привертають увагу не
стільки фактологічним матеріалом, скільки його ос-
мисленням, подачею у відповідній авторській інтерп-
ретації. Публіцистика, ставлячи за мету вплив на сус-
пільну думку, трансформацію її у бажаному для авто-
ра напрямі, позначена плюралізмом поглядів та інтер-
претацій. Адресовані, насамперед, широкій громадсь-
кості, такі праці є відображенням суспільних запитів.

Модерні українсько-польські відносини у працях
такого ґатунку почали висвітлюватися вже наприкінці
1980-х рр. Зі здобуттям обома державами політичної
незалежності, становленням та розвитком взаємин між
ними, публіцистичних творів відчутно побільшало.
Будучи свого роду віддзеркаленням суспільних запитів,
публікації свідчать про актуальність проблеми, пока-
зують варіанти її «прочитання».

Репрезентативною та органічною складовою дже-
рельного комплексу зі вказаної проблеми є українські
та зарубіжні періодичні видання. Упродовж трохи
більше, ніж двох десятиліть, представниками гро-
мадськості у газетах та журналах було опубліковано
чимало тематичних праць. Звернення до них, за умо-
ви паралельного опрацювання інших груп джерел, доз-
воляє комплексно вивчити сучасні відносини двох дер-
жав, розглянути їх у взаємозв’язку з подіями минув-
шини та невіддільно від процесів, що відбуваються на
регіональному та глобальному рівнях поступу людства.

В Україні найбільш вартісні, на нашу думку, робо-
ти опубліковані у газетах «День» та «Дзеркало тиж-
ня», журналах «Віче», «Грані», «Економіка України»,
«Економічний часопис – ХХІ», «Зовнішні справи»
(«Політика і час»), «Людина і політика», «Політична
думка», «Політичний менеджмент», «Стратегічна па-
норама», «Стратегічні пріоритети», «Сучасність». Ви-
няткової уваги, безумовно, заслуговує «Український
історичний журнал», що видається Інститутом історії
України НАН України.

Польська періодика у сегменті, що аналізується,
репрезентована газетними виданнями «Газета вибор-
ча», «Річ Посполита», «Тигоднік Повшехний», часо-
писами «Політика», «Європейські студії», «Польща в
Європі», «Справи міжнародні», а також спеціальним
виданням «Щорічник польської зовнішньої політики».

Представниками російської наукової думки дос-
лідження, дотичні до проблеми сучасних українсько-
польських відносин, публікуються на сторінках видань
«Восточная Европа. Перспективы», «Международная
экономика и международные отношения», «Новая и
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новейшая история», «Политическая наука», «Обозре-
ватель», «Современная Европа», «Россия и современ-
ный мир», «Pro et Contra».

Певне місце у джерельному комплексі історії су-
часних українсько-польських відносин займає мему-
арна література. Написані безпосередніми учасника-
ми подій, що вивчаються, мемуари дозволяють ніби
зсередини поглянути на ситуацію, відчути її, стати її
співучасником. Джерела такого роду спроможні пев-
ною мірою відкрити завісу «великої політики» та по-
казати, як наслідок, ряд подій у несподіваній інтерп-
ретації. Залежно від того, наскільки очевидець є при-
хильним до ситуацій, про які пише, ступінь об’єктив-
ності в їх висвітленні може суттєво різнитися. Здеб-
ільшого, мемуарним джерелам притаманний високий
ступінь суб’єктивізму. Дослідники навмисне вдаються
до жорсткої критики одних подій і відвертого вихвалян-
ня інших. Як наслідок, більше, ніж очевидно, що мему-
арна література не повинна розглядатися як вичерпне,
досконале за змістовим наповненням та оціночними суд-
женнями джерело. Аби більш-менш точно відтворити
події минувшини, зрозуміти їх у «чистому вигляді», дос-
лідник має використовувати одночасно декілька мему-
арів та розглядати їх у поєднанні з іншими джерелами.

Кількість мемуарів та спогадів політиків і дипло-
матів у джерельній базі проблеми, що розглядається,
у силу її відносної сучасності є незначною. Так, у цьому
сегменті джерел на сьогодні маємо роботи екс-міністра
МЗС України А. Зленка [57], екс-президентів України і
Польщі Л. Кучми [58], Л. Валенси [59] та А. Кваснєвсь-
кого [60]. Наповнені значною кількістю фактів та ціка-
вими, часто несподіваними інтерпретаціями, ці праці,
цілком природно, викликають чималий інтерес, потре-
буючи при цьому винятково високого рівня археогра-
фічного осмислення і трактування.

Окремої уваги заслуговують інтерв’ю політичних
і громадських діячів, за участі яких відбувалися ста-
новлення та розвиток українсько-польських міждер-
жавних взаємин. Певну наукову цінність становлять
офіційні виступи та промови політичних лідерів Ук-
раїни та Польщі, учільників інших держав, повноваж-
них представників НАТО та ЄС. Інформація «з пер-
ших уст» викликає інтерес, перш за все, з огляду на
максимальне наближення розповідача до подій, про які
йдеться, співучасть у них.

Вагомою групою є документальні джерела. Нагро-
мадження нормативно-правової основи українсько-
польського співробітництва зазнало відображення у
низці збірників документів і матеріалів. Першочерго-
вої уваги серед них заслуговують офіційні видання
«Україна на міжнародній арені» [61] та «Зібрання чин-
них міжнародних договорів України» [62]. Вартісною
є робота М. Сороки «Світ відкриває Україну: про зов-
нішню політику Української держави у 90-х pp. XX ст.»
[63], до якої вміщено ряд статей, документів та комен-
тарів щодо міжнародної діяльності України у відпові-
дний період. Одночасно мусимо констатувати повну
відсутність збірників договірних актів, укладених Ук-
раїною на міжнародній арені упродовж першого – по-
чатку другого десятиліття ХХІ ст. Оприлюднені на рівні
офіційних періодичних видань, вони досі не зазнали
потрібної систематизації та узагальнення.

Таким чином, джерельний комплекс означеної
проблеми репрезентований значною кількістю різно-
типних джерел, є цілком достатнім для визначення
стану наукового дослідження сучасних українсько-
польських відносин. Критичне, незаангажоване осмис-
лення джерельної бази дозволило з’ясувати характер
представлення проблеми у науковому доробку вітчиз-

няних та зарубіжних дослідників, міру об’єктивності
та аналітичної критичності наявних розвідок. Акту-
альність проблеми, триваюче її наукове обґрунтуван-
ня, зумовлюють доцільність продовження дослідниць-
кого пошуку та поповнення, таким чином, джерельно-
го комплексу новими носіями інформації.
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О. М. Романова

ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ СЛОВА
«РУСАЛКА»: СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКІ ВАРІАЦІЇ

У статті аналізуються народні уявлення щодо походження сло-
ва «русалка». Розглядаються варіанти іноземних та місцевих
впливів у формуванні русальних свят і назви русалка. На підставі
етнографічних джерел другої половини XIX – початку XX ст.,
окреслені східнослов’янські варіації імен.
Ключові слова: демонологія, русалки, мавки, лоскотухи, хитки,
шутовки, чертовки, лешачихи

Питання походження назви «русалка» до сьогодні
лишається відкритим. Відповідь слід шукати на межі
язичництва, де зародилася й існувала віра в русалок,
та християнства, де уявлення про нижчі демонічні істо-
ти виділилися в окремий сегмент народної демонології.
Язичницькі слов’яни, подібно до греків і римлян,
уособлювали сили видимої природи. Про поклоніння
силам природи, жертвоприношення водоймам і лісам
писали ще стародавні історики. Так, Лев Калойський
відзначав жертовницькі дари святославових дружин
Дунаю, Нестор Літописець писав «о требах рекам и
колодезям», «В Потребнике Московском 1659 г.» «ве-
рование русалкомо называется волхвованием и очаро-
ванием» [1, 5]. Минувшина засвідчила прадавню істо-
рію вірувань у русалок, але не всі дослідники висту-
пають на підтримку його народності.

Свідчення про походження назви русалка досить
різноманітні, подекуди зовсім між собою не пов’язані,
а в окремих випадках і нелогічні. Корінь походження
слова «русалка» окреслити досить складно. До сере-
дини XIX ст. у слов’янській історіографії популярною
була думка, що русалки отримали свою назву від слів
«русло», «русявий» або від назв річок Руса, Рось. У
санскриті «rasa» – рідина, волога, вода; в кельтській
«rus», «ros» – озеро, ставок; у латині «ros» розуміється
як роса [2, 63]. Усі три інтерпретації навертають нас
до водного середовища, тобто, до фактичного місця
перебування русалок. Виняток становлять Русальні
свята, на час яких русалки з’являються в лісах і навіть
біля людських поселень. Отже, на перший погляд, оче-
видний зв’язок із назвою.

Більш детально обґрунтовує цей погляд у праці
«Русские простонародные праздники и суеверные об-
ряды» І. Снігерьов. Походження слова «русалка» він
пов’язує зі словом «русло», зазначаючи: «Обыкновен-
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но производят слово Русалки от русла реки, где они
пребывают, так как и по жмуйдски Dugnas значитъ
русло, дно реки». При цьому дослідник не втрачає зна-
чущості слів «русий» та «русявий» у формуванні на-
зви русалка [1, 5]. Жорстко критикує цю теорію Д. Зе-
ленін у праці «Очерки русской мифологии. Умершие
неестественною смертью и русалки». Згідно його мір-
кувань, слово «русло» жодним чином не пояснює за-
кінчення слова русалка (-алка). Нелогічними здають-
ся й висловлювання стосовно кольору волосся та його
походження від слова русий, адже русалок нерідко
наділяли зеленим волоссям [3, 142].

Не менш оригінальною є теорія щодо залежності
назви «русалка» від рік Росса й Руса. Спробуймо по-
яснити цей зв’язок. Річ у тім, що в давнину багато свя-
щенних рік називали Россами й Русами. Так, наприк-
лад, «северный рукав Немана доныне именуется Ру-
сою; в земле галиндов, река, впадающая в Нарву –
Россь, также соименная ей, впадающая с правого бе-
рега в Днепр, в Киевской губ.» [1, 6]. Таким чином,
походження слова «русалка» виводили від давньосло-
в’янських назв священних рік, які виступали для річко-
вих дів місцем їхнього постійного проживання.

Зв’язок у походженні слів «русалка», «русло» і
«русий» помічаємо в праці Ф. Буслаєва. У нього назва
«русалка» тісно пов’язана як з «руслом», так і зі сло-
вом «русий»: «Речное название Руса, откуда Русалка
через форму рус-ло, ведет свое происхождение от сло-
ва: русый» [4, 15]. Дослідник наділяє однаковою мірою
значущості ці слова у формуванні назви «русалка»,
надаючи переваги як місцю проживання, так і кольору
волосся русалок. Зворотний зв’язок у першоназві та
залежності слів русалка від назв річок бачимо у праці
П. Буткова. Він, навпаки, виводить походження імен
рік від слова «русалка»: «Имена наших рек Русы, Рос-
сы, Росы и проч. происходят от живших в них, по на-
родному поверию, и мифических русалок» [5, 325].

З кельтським словом «рус» пов’язує походження
слова русалка Я. Головацький. Фактично це тверджен-
ня подібне до вищезгаданих, адже знову нагадує про
водний характер русалки: «Сие название происходит
от кельтского слова рус (т. е. вода), от которого корня
руское слово русло, означающее середину реки» [6,
40]. Вище вже згадані декілька інтерпретацій поход-
ження назви «русалка». Майже всі з них указували на
водну належність русалок, а відтак, виводили ту ж за-
лежність і в назві. Цей факт є недостатньо виправда-
ним та обґрунтованим. Він має рацію, так би мовити,
наполовину. Перебуваючи в різні пори року то у воді,
то на суходолі, русалка є представницею і водної, і лісо-
вої стихій. Зважаючи на це, чи логічно приймати за
істину факт лише її водної приналежності, що, нібито,
є вирішальним як у характеристиці самого персона-
жа, так і в означенні кореня походження назви?

Діаметрально протилежною і, на перший погляд,
достатньо переконливою виявилася концепція, що на-
голошувала на спадкоємності східнослов’янських по-
минальних обрядів від римських. На формування цього
погляду вагомий вплив мали праці Ф. Миклошича.
Угорський учений дійшов висновку, що в східносло-
в’янському світі назва русалій з’явилась у результаті
сприйняття греко-візантійського терміна «розалія»,
котрим греки позначали римський обряд Rosalia, по-
в’язаного з поховальним культом і поширеного на всій
території Римської імперії [7, 427]. Схоже твердження
докладно описав і академік О. Веселовський. Згідно з
ним, римське свято весняних поминок – dies rosae
rosalia – збереглося в християнському переживанні під
назвою русалій [8, 261–262]. Дослідник при цьому

провів чітку паралель схожості у святкуванні й фак-
тично заперечив місцеве походження назви русалка.
Роблячи акцент на давнині обряду русалій у Римі, уче-
ний заперечив і його східнослов’янське коріння: «Наи-
менование это встречается впервые в толковании Валь-
самона (конца ХІІ в.) на 62-й канон Трулльского собо-
ра, как название древняго праздника, отбываемаго в
деревнях по пасхе» [8, 262].

Вбачає витоки весняно-літніх русалій у римсько-
му весняному святі Розалія і Д. Зеленін. На його дум-
ку, «русалії» та назва «русалка» мають західноєвро-
пейське коріння. Християнські rosalia збігалися на Русі
за часом з давнім язичницьким святом на честь закла-
дених небіжчиків. До цього язичницького свята й при-
щеплювалася нова християнська назва: Русалії, Русаль-
ний тиждень (а в інших місцях – Семик, тобто, сьо-
мий четвер після Великодня, з чим подібна білоруська
Семуха-Трійця). Звідси, за Д. Зеленіним, уже цілком
природна поява назви: русалка, тобто створіння, яких
вшановують у свято русалій, на Русальному тижні.

Погляди О. Веселовського та Д. Зеленіна стосов-
но витоків свята Русалій і походження назви «русал-
ка», на перший погляд, досить схожі. Обидва дослід-
ники піддають східнослов’янське свято весняних по-
минок давньоримському впливу. Відмінність полягає
в тому, що перший убачав у русаліях переважно поми-
нальний обряд, а русалок ототожнював з римськими
манами – божественними духами предків: «Анализ рус-
ских суеверий приводит к заключению, что весенния
русалии, главным образом, поминальный обряд; русал-
ки = manes» [8, 270]. Д. Зеленін заперечує спорідненість
русалок з духами предків, називаючи їх «закладеними
покійниками». Зміст назви уособлює поняття про ру-
салок як про померлих не своєю смертю, тобто само-
губців, утоплеників, удавлеників, нехрещених немовлят,
але аж ніяк не душ предків, як про це заявляв О. Ве-
селовський. Таким чином, дослідники прив’язуються
до спільного знаменника – Римського свята Русалії,
але розуміють саме поняття кардинально по-різному.

Слушною з цього приводу є стаття Д. Шелова і
Т. Златковської, котрі прямо вказують на місцеве поход-
ження русалій, зокрема й назви «русалка», пояснюючи
це наступним чином: «Само слово “русалка”, вероятно,
позднего происхождения и произведено от слова “ру-
салии”, но оно было применено к демоническим жен-
ским существам, давно почитаемым в народных веро-
ваниях, связанным з культом плодородия и воды и но-
сившим в древности иное название, может быть “бе-
регинь”» [7, 429]. Наголошуючи на автентичності
східнослов’янських русалій, у статті наведені перекон-
ливі факти, пов’язані із землеробським календарним
циклом, з ідеями родючості й плодовитості. Саме магія
родючості пояснює та наповнює всю русальну обря-
довість східних слов’ян. На це вказують дії, пов’язані з
культом води: кидання у воду вінків, розведення багаття
та спалення солом’яних ляльок під час обрядового свя-
та. Однак, заперечуючи чи, навпаки, приймаючи давнь-
оримські впливи на формування свята Русалії у східних
слов’ян, дослідники все ж мають одну спільність: вони
виводять назву «русалка» від свята «русалії», надаючи
при цьому власного обґрунтування останнього.

Перейдемо тепер до власне інтерпретації назви
«русалка» у східних слов’ян. Це завдання не менш
складне, ніж попереднє, адже українці, росіяни та біло-
руси мають у своєму арсеналі значний перелік імен
жіночих істот водної міфології, що за ознаками нага-
дують русалок або є істотами, наближеними до цього
образу. Складність у вирішенні цього питання пояс-
нюється тим, що не скрізь у місцевостях знали ім’я
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русалка. Як зазначав Д. Зеленін, «в большей части
Вологодской губернии слово русалка неизвестно, хотя
опять-таки в Тотемском уезде этой губернии прежде
называли русалкой Семик, т. е. празник в честь руса-
лок» [3, 143]. Хоча все ж у більшості випадків ця на-
зва є загальноприйнятою й найбільш уживаною.

Там, де ім’я «русалка» було невідоме або маловжи-
ване, натрапляємо на інші назви: купалка, водяниця,
шутовка, чертовка, хитка, лешачиха. Міфологічні пер-
сонажі з такими назвами в окремих місцевостях, за
властивими їм ознаками, нагадували русалку. Слід заз-
начити, що ці імена були поширені тільки на певних
територіях, в окремих губерніях, тоді як назва русалка
була більш-менш відома на всій східнослов’янській
території. Вагомі та невичерпні відомості щодо пояс-
нення міфологічного водного та лісового персонажа,
що за близькою спорідненістю нагадує русалку, подає
той-таки Д. Зеленін. Наприклад, з назвою «купалка»
зустрічаємося в працях білоруських дослідників. Сло-
во «купавка», «купалочка» досить уживано і в біло-
руських піснях. П. Шейн у ході опису білоруських ру-
сальних обрядів постійно застосовує цю назву. За рол-
лю, яку вона відіграє під час русальних забав, несклад-
но зрозуміти, що він описує відому нам русалку:

«Купала, Купала!
«Гдзе ты пребывала?»
«– У Кузьмы на дворочку
Усы дзеўки ў таночку» [9, 225].

І. Носович у своєму «Словнику» означення назві
русалка взагалі не надає. Натомість пояснює слово
«купалка», «купалочка»: «Девица, которую из среди
себя избирают девицы-же, участницы купальных за-
бав» [10, 260]. Так, і Богданович у праці «Этнографыч-
ний очерк» широко застосовує слово «купалка»: «Ишла
купалка сялом, сялом // Закрыўши вочки чубром, чуб-
ром» [11, 118]. Є. Ляцкий зазначив такі білоруські на-
зви для русалок, як водяниці [12, 30,37].

Назви «шутовка» й «чертовка» фактично одно-
значні. Обидві прямо похідні від нечистої сили, її пер-
сонажі в лісах та водах виступають помічниками чор-
та. Перша назва була поширена у Володимирській губ.
Тут «шутовками» називали дружин або дочок шута.
Останні, у свою чергу, являлися ніким іншим, як чор-
тами. «Чертовка», за народними уявленнями, жила у
воді й могла бути наділена гарною вродою або, навпа-
ки, виступала потворною, старою бабою. Як зазначав
Д. Зеленін, нерідко шутовки вступали в зносини з мис-
ливцями. Дитину, народжену від такого зв’язку, шу-
товки розривали після народження [3, 146].

Назва «хитка» в народі утворилася не випадково.
Очевидно, це пояснюється характерною для русалки
рисою красти людські душі. Головним чином це відбу-
вається у воді, де русалки топлять людей, та лісі, де, з
допомогою чар, вони спочатку заманюють молодиків,
а потім лоскочуть їх до смерті. «Водяниця» – та, яка
перебуває у воді. Певно, ця назва утворилася від слова
«водяний», який у східнослов’янській міфології є не-
чистим і живе у воді. Майже повсюдно було пошире-
ним поняття про зв’язок водяних з русалками. Поде-
куди вони виступали бранками, але в більшості ви-
падків були жінками водяних [3, 145]. Назва «лоско-
тавка» означає – та, яка лоскоче. У наших джерелах не
можна не помітити прагнення виділити лоскотух в
особливий розряд русалок, котрі замордовують лос-
котанням. У білорусів подібною до лоскотавки є назва
«казитка» (кизичити – лоскотати). «Крестьяне-белорус-
сы Гродн. у. Лашанской волости верят, что если во
время цветения ржи русалке попадается человек во
ржах, то его неприменно заказычиц (защекочет) рука-
ми и цыцками до смерти – и сама засмеется» [13, 317].

Осібно, серед народних назв русалки у східносло-
в’янській міфології, стоять її українські імена – мавка,
навка. Тут безперечно була відома й назва «русалка», але,
поряд з нею, використовувалися й суто українські на-
зви. Яскраво це засвідчив В. Гнатюк, говорячи про них:
«“Русалки”, “мавки”, або “недолїтки”, декуди також “се-
милїтки” – се маленькі повнолиці діти, з гарним розхрі-
станим русявим волосєм». Як повідомляв М. Гальковсь-
кий, назва «навья» застосовується в українській міфо-
логічній традиції не випадково. У давні часи покійників
пускали по воді, а пам’яткою такого способу поховання
слугувало слово «навь», «нав’є» – покійник [2, 66].

Досить близьким до образу русалки в білорусів є
образ лешачихи: «У леших есть жены, лешихи, имею-
щие вид обыкновенных женщин с распущенными во-
лосами, в которые вплетены зеленые ветви. Это – души
загубленных лешим девушек, которые прокляты были
родителями или подняли на них руку. По ночам они
“хитаютца”, т. е. качаются на ветвях деревьев, а на день
вместе с лешими уходят под землю, где живут в “пала-
це”» – дворе» [12, 36] Зрештою, дослідник не стверд-
жує, що лешачихи – це ті ж русалки, але натомість звер-
тає увагу на їх походження. Лешачихами ставали дівча-
та, прокляті батьками. Саме це твердження ріднить ле-
шачих з русалками.

Таким чином, для русалок паралельними назвами
могли бути в українців: мавка, навка, лоскотуха; у біло-
русів – казитка, німка, саука, желєзнячка. Серед назв ба-
чимо й антропоніми Ганна, Марія, Дар’я. За всієї різно-
манітності назв, основною й загальновживаною зали-
шалася назва русалка, яка збереглася до наших днів.
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У статті досліджені відмінності впливів та політичної ролі
боярства в різних землях Київської Русі. Виявлені чинники, які
зумовлювали піднесення могутності боярської верстви в про-
відних князівствах Київської держави.
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Боярство було однією з провідних верств Київсь-
кої Русі. Проте, слід зазначити, що його політична роль
у різних землях була неоднакова. Головними чином,
це залежало як від походження місцевого боярства, так
і від його майнового стану.

Проблемами історії Київської держави займалися
історики різних епох. Дореволюційна історіографія
Білорусії представлена А. Нікитським, який дослідив
середньовічну історію Полоцького князівства [1]. Ра-
дянська література стосується історії формування фе-
одалізму та міжкнязівських воєн у різних землях Русі.
Ґрунтовні праці належать Б. Рибакову, Л. Черепніну,
М. Кучері, С. Юшкову, В. Мавродіну [2–6]. К. Софро-
ненко досліджує соціально-політичне становище Га-
лицько-Волинського князівства та принципи форму-
вання земельної власності [7]. Археології та політичній
історії Новгорода присвячені роботи радянського та
російського дослідника В. Яніна [8]. Сучасний російсь-
кий історик І. Фроянов вивчає проблеми політичної
боротьби різних верств населення земель-князіств [9].
З українських дослідників слід відзначити М. Котля-
ра, В. Бодрухина [10–11]. Дослідженню боярської вер-
стви Галицько-Волинської держави присвячена дисер-
тація львівського історика А. Петрика, який розкри-
ває різні аспекти економічного та політичного поло-
ження боярства [12].

Метою цієї роботи є встановлення відмінностей в
економічному й політичному становищі боярських
верств у різних регіонах Київської Русі, що зумовлює
необхідність проведення порівняльного аналізу між
різними землями Київської Русі – Новгородом, Псковом,
Білорусі, землями Південно-Східної Русі та України.

Дослідники феодалізму доводили, що історія бо-
ярського землеволодіння, а отже й статусу бояр у
князівстві, почалася в кінці ХІ – на початку ХІІ ст., з
часу появи феодальних укріплених садиб [3, 331]. Саме
відтоді можна простежити політичну роль бояр в
різних землях країни. Найпомітнішими регіонами
Київської Русі, де верства досягла найбільшого роз-
витку, були новгородські та полоцькі землі. Саме тому
аналіз почнемо з Новгорода. Незважаючи на тривалий
процес вивчення питання державного устрою міста,
співвідношення бояр і князів залишається досі не ви-
рішеним і зумовлює суперечки серед науковців.

Всебічне розкриття становища бояр потребує на-
ведення інформації про їх матеріальні статки. Прикла-
дом цього можна вважати родословну новгородських
бояр Мішиничів-Онцифоровичів. Під час розкопок їх
садиби було знайдено чимало берестяних грамот гос-
подарського призначення. Наявний матеріал дозволяє
відзначити заможність роду: берестяні свитки являють
собою перелік натурального оброку, який збирався з 20
селян, а грамоти доводять, що саме боярство займалося
збиранням данини. З листування членів роду можна
дізнатися, що він був впливовим у місті: «В господарстві
наявні домашні слуги, навіть рабиня.., вони в змозі
купити коня для ведення “збору”. Їх наближеність до
князя не викликає сумніву» [13, 120–122]. Великий
боярський рід міг володіти комплексом дворів, які ста-
новили значну територію околиці міста [14, 26].

Багатство бояр зводило їх у ранг привілейованого
населення, що дозволяло брати безпосередню участь
у керівництві державою. Дослідники схильні вважа-
ти, що до 1136 р. Новгород не відрізнявся від інших
руських земель за своїм політичним статусом. У місті
паралельно існували інститути посадника та князя,
якого запрошували з сусідніх областей, передусім з
Києва, або обирали на вічі. Новгородські посадники
могли бути обраними лише з бояр [9, 271].

Відносини князя та новгородців регулювалися
спеціальними грамотами, які укладалися від імені
міської верхівки та майбутнього правителя, де пропи-
сувалися головні засади правління: «А мужа ти без
вины волости не лишати. А бес посадника ти, княже,
волости не раздавати, ни грамотъ дяти. А волости ти,
княже, новгородьскихъ соими мужами не держати, не
держати мужи новгородьскыми; а даръ от тех волости
имати... А свиньи [свої] ти бити за 60 верстъ от горо-
да... А бес посадника и судъ не судити» [15, 9–11].

Починаючи з 1136 р., князі поступово втрачали
всю повноту влади і новгородці почали обирати, ра-
зом зі зміною князя, нового посадника. Історики дове-
ли, що часта зміна посадників та князів була наслідком
політичних суперечок боярства, яке в свою чергу скла-
дало певні політичні угруповання, пов’язані з князі-
вськими династіями [16, 42].

Отже, можна з впевненістю сказати, що саме з
30-х рр. ХІ ст. боярство остаточно вийшло на авансце-
ну політичної боротьби в Новгороді. Це було зумовле-
но, згідно Б. Рибакова, тим, що, «не дивлячись на тор-
гівельно-ремісничий характер основної маси населен-
ня Новгорода, реальна влада належала боярам-земле-
власникам, вотчини яких знаходилися на території
новгородських сотень... У силу особливостей новго-
родської землі, боярство було міцно пов’язане з зовніш-
ньою хутряною торгівлею і це надавало йому велику
економічну силу та корпоративну згуртованість» [2, 364].

Весь період, починаючи з 1136 р. – до 1170-х рр.
наповнений постійною боротьбою двох протилежних
груп бояр за владу. Перша підтримувала чернігівсь-
ких князів, інша – Суздаль [8, 148]. Постійна бороть-
ба боярських угрупувань призводила до частих погра-
бувань переможених родів, прибічників неугодних
новгородцям князів, причому гроші йшли на суспільні
потреби, зокрема на озброєння ополчення [9, 287].

Останнє потрясіння, стосовно досліджуваного
періоду, торкнулося Новгорода в 1230 р. І. Фроянов
схильний бачити в подіях поєднання побутових по-
трясінь, що були викликані голодом, з політичною бо-
ротьбою. Внаслідок руху населення, були скинуті князь
та посадник, розорено кілька боярських садиб [9, 410].
Отже, особливості новгородського боярства полягали
в активній політичній діяльності, прагненні отримати
для себе «зручного» князя, який би не порушував тра-
диції новгородського правління.

Після аналізу боярської боротьби за владу істори-
ки ставлять цілком закономірне питання: «Чому нов-
городці весь час намагалися прикликати князя замість
того, аби без нього обходитися?». Відповідь аргумен-
тується тим, що князь займав провідну роль у політич-
ному устрої князівств: керував військом та диплома-
тичними відносинами, вершив правосуддя та був за-
хисником держави [16, 42–43]. Сидіння без князя було
для новгородців дивиною, про що свідчить літопис:
«Въ лето 6649 [1141]... И седеша новгородци бес кня-
зя 9 месяць и послага послові по князя Суздалю. Въ то
же лето въниде Ростиславъ на столъ месяца ноября въ
26...» [17, 26].

Заслуговує на увагу й інша боярська республіка –
Псковська земля, яка була самостійною до 1136 р.
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В. Янін наголошує на державній єдності Новгорода та
Пскова після 30-х рр. ХІІ ст. [18, 9–10]. Хоча, згідно інших
істориків, Псков, залишаючись передмістям Новгорода
до середини XIV ст., мав власні політичні інтереси [1,
102]. Псковичі часто приймали до себе вигнаних з Нов-
города князів [19]. Князі, зазнавши поразки в пол-
ітичній боротьбі за Новгород, від’їжджали до передм-
істя, де були «майбутніми претендентами на новго-
родський престол, але часто ставали, за підтримки віча,
повноправними князями самого Пскова» [1, 90].

Після отримання незалежності від Новгорода у
ХIV ст., псковичі отримали можливість обирати по-
садника самостійно, якого визначали на віче з вузько-
го кола боярських родин. З 30–40-х рр. посадництво
стали представляти чотири найбільших боярських
роди чотирьох частин міста [19]. Отже, незважаючи
на спорідненість двох середньовічних республік
північних земель Київської Русі, боярство відігравало
дещо різні політичні ролі, обираючи курс на отриман-
ня вигідного для себе князя, у випадку з Новгородом,
та курсом на отримання політичної самостійності, як
у Пскові.

Схожа з північними землями ситуація спостеріга-
лася в майбутніх білоруських князівствах – Полоцько-
му та Турово-Пінському. За словами І. Фроянова, по-
лоцьке боярство до кінця ХІ ст. не склалося у вигляді
замкненої верстви, яка не зважає на інтереси населен-
ня, та без його підтримки бояри не відігравали серй-
озної політичної ролі [9, 461]. Натомість Л. Алексєєв
підкреслює, що саме за боярами та купецтвом, які сто-
яли на чолі віча, йшов у політичній боротьбі торгово-
ремісничий люд [20, 277].

Полоцьк знаходився на шляху створення вічової
республіки, коли влада належала 30 мужам, що гово-
рить про відлуння існування представницького орга-
ну боярської олігархії. Політичний розвиток міста зу-
пинився на етапі співіснування князівської та початків
республіканської влади [21, 19–20]. В. Рукавішніков
наголошує, що в кінці ХІІ – першій половині ХІІІ ст.
[22, 122] місцеві бояри добровільно запросили на кня-
жіння литовця Міндовга. Це зумовила династична кри-
за початку ХІІІ ст. [23, 64]. Турово-Пінське князівство,
у свою чергу, характеризувалося підтримкою князя
місцевими боярами-землевласниками, які допомагали
князю Святополку в боротьбі за київський стіл [24, 90].
Подальша роль бояр не простежується, але ми може-
мо припустити, що вона була аналогічною полоцькій.

Протилежна ситуація, пов’язана з політичною рол-
лю боярства, характерна для земель Південно-Східної
Русі – Чернігівського та Переяславського князівств.
В. Мавродін наголошував, що міста середнього Под-
ніпров’я – Чернігів та Переяслав – стали центрами
місцевого та княжого боярства, яке прагнуло до відок-
ремлення від Києва. Бояри намагалися отримати сво-
го самостійного князя, свою князівську лінію [6, 194].

Чернігівська община підтримувала своїх князів у
боротьбі проти Києва, її дисциплінованість та висока
організованість дали змогу тримати оборону від киї-
вських князів [25, 87]. На нашу думку, община очолю-
валася боярами як найбільш привілейованою та пол-
ітично мобільною верствою населення. Специфіка
боярства Переяслава полягала у відсутності опозицій-
них тенденцій до князівської влади. Постійна небез-
пека половецьких вторгнень та організація князівсь-
ких походів для їх відбиття позбавили можливості
земське боярство покладатися на власні сили. Великі
бояри складали найближче оточення князя, з якими він
постійно радився та які мали власну дружину [4, 135].
Підсумовуючи, можна впевнено говорити, про істотні

відмінності між південними та північними землями
Київської Русі стосовно політичної ролі бояр.

Сучасні українські землі представлені тогочасни-
ми Київським і Галицько-Волинським князівствами,
що характеризувалися різним економічним і політич-
ним становищем бояр. М. Володимирський-Буданов
говорить, що у цих землях боярська влада переважала
над князем і вічем [26, 83]. Б. Рибаков головною особ-
ливістю Київського князівства називає велику кількість
старих боярських вотчин з укріпленими замками, зо-
середжених у старій землі полян, на південь від міста
[2, 308]. Інша особливість Київщини полягала в тому,
що тут не утворилось окреме князівство. Мав місце
значний вплив на політичні справи чисельної та бага-
тої аристократії. Закріпитися у Києві князі могли лише
за умови підтримки їх династії з боку київського бояр-
ства, яке використовувало вагому роль у своїх політич-
них інтересах. Дослідники підкреслюють, що бояри були
проти чернігівської династії [27, 127–129]. За князювання
Ігоря з династії Ольговичів це протистояння заверши-
лося зрадою київського боярства, яке запросило до міста
нового князя, а Ігоря кинули до в’язниці [11, 60]. Не-
вдовзі князя вбили [28, 353]. Київські бояри контро-
лювали і спрямовували повсякденну діяльність князя,
який, втім, не був обмежений будь-якими установами,
хоча змушений був радитися з ними [5, 272].

Галицько-Волинське князівство виділялося серед
інших земель Русі сильним боярством та його відкри-
тою боротьбою з князівською владою. Так, М. Котляр
називає галицьких бояр історичним феноменом, якого
не знали інші землі Південної Русі, хоч дещо схожими
були бояри Новгорода [10, 90]. Необхідно підкресли-
ти, що становище галицьких і волинських землевлас-
ників відрізнялося, зумовлюючи різний вплив на пол-
ітику князів всередині князівства. Галицька аристок-
ратія утримувала на власних землях загони дружин-
ників, в її приватній власності перебували монастирі,
села та деякі міста з околицями. З ХІІ ст. бояри отри-
мали право на збір мит, контроль і охорону шляхів,
торгових складів та великих соляних копалень [12, 65].

Відомою є боротьба галицьких бояр з князями
Ярославом Осмомислом, Романом Мстиславичем та
Данилом Галицьким. Великі бояри Ярослава тримали
князя в руках, який всі свої дії мусив погоджувати з
ними, брутально втручалися в його життя, навіть спа-
лили на вогнищі його дружину. Бояри намагалися ке-
рувати спадкоємцем Осмомисла – Володимиром. Саме
через бояр Данило з матір’ю багато років змушений
був перебувати за кордоном [10, 97–100]. Силу та пи-
хатість бояр можна проілюструвати прикладом Воло-
дислава Кормильчича. Він силою увійшов до князів-
ства і проголосив себе князем: «Володиславъ же вое-
ха в Галичь и вокняжися и седе на столе. Данилъ же
отъиде с матерью своею в Ляхи...». Така ситуація не
залишилася непомітною і до нього було відправлено
посольство, яке проголосило, що «не есть лепо бояри-
ну княжити въ Галичи» [28, 488–489].

Протилежне ставлення до князя спостерігалось у
Волинському князівстві, бояри якого підтримували
князя та були його соціальною опорою, що створюва-
ло сильну політичну систему. Це було зумовлено по-
рядком формування земельної власності волинських
бояр – вони залежали від князівського надання [7, 40].
Галицькі бояри, у свою чергу, від князя не залежали й
отримували землю шляхом захоплення общинних зе-
мель, купівлі, або були нащадками родоплемінної знаті
[10, 96]. Тобто, політична роль боярства Галицько-
Волинської землі залежала від його походження та
матеріального становища.
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Отже, специфіка розвитку політичної ролі бояр-
ства в різних землях Київської Русі була відчутною. В
подальшому варто розглянути подібну роль боярства
після монгольської навали. Зрештою, можна стверд-
жувати, що найбільші політичні впливи на суспільне
й економічне життя земель-князівств мало новгородсь-
ке боярство. У Південно-Західній Русі велику роль
відігравало галицьке боярство, завдяки своєму поход-
женню. На землях майбутньої Білорусії роль боярства
невпинно посилювалася. Також відрізнялося політич-
ною активністю київське боярство, чого не можна ска-
зати про чернігівське і переяславське.
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ПОЛІТИЧНОЇ ДОКТРИНИ
АНГЛІЙСЬКОЇ ТИРАНОБОРЧОЇ ДУМКИ

(За трактатом Кристофера Гудмена)

Стаття присвячена дослідженню творчого доробку видатного
представника англійської політичної думки XVI ст. К. Гудмена.
Аналізується ставлення цього автора до жіночого правління та
до проблеми законності опору правителю.
Ключові слова: К. Гудмен, гендер, англійська тираноборча думка

Пропонована стаття виконана в руслі гендерних
досліджень, які є одним з актуальних напрямів сучас-
ної історичної науки. Гендерний підхід дозволить нам
здійснити спробу аналізу проблем, які раніше знахо-
дилися поза увагою істориків. Об’єктом нашого дос-
лідження є сприйняття жінки, яка знаходиться при
владі, в англо-шотландській політичній думці XVI ст.
Предмет – специфіка авторської позиції у створенні
негативного або позитивного образу правительки.

Джерельну базу цієї статті склали матеріали полі-
тичних трактатів, листів та памфлетів. Першорядне
значення має трактат «Як вища влада повинна конт-
ролюватися підданими та відносно до чого їм можна
законно та згідно божого слова не підкорятися та опи-
ратися», виданий у Женеві 1558 р. К. Гудманом [1]. Не
менш важливими є також трактати Дж. Нокса («Труб-
ний глас проти жахливого правління жінок», 1558 р.)
[2] та Дж. Понета («Короткий трактат про політичну
владу», 1556 р.) [3].

З приводу розробленості цього питання, слід
відзначити, що проблема жіночої влади у сучасній за-
рубіжній та вітчизняній історіографії має певну тра-
дицію. Проте, глибина вивченості теми скоріше незнач-
на. Так само й ідейно-теоретична спадщина К. Гудме-
на досліджена фрагментарно. Бракує також спеціаль-
них досліджень, присвячених аналізу ставлення до
жіночого правління англійських тираноборців XVI ст.
Оцінка загального стану розробленості цих питань
приводить нас до необхідності відзначити дві дослід-
ницькі традиції. Перша вивчає політичну думку (зок-
рема тираноборчу), інша – гендерну історію. Дослід-
ницьке поле обох традицій перетинається у сфері інте-
ресів цієї статті, що й визначає її мету.

У ХІХ ст. зарубіжні історики зробили значний
вклад насамперед у дослідження біографій політич-
них мислителів XVI–XVII ст. Такими зокрема є праці
Е. Варрен, Е. Арбера, Г. Брауна. У ХХ ст. учені звер-
нулися до вивчення політичної та публіцистичної
діяльності тираноборців. У 1920–30-х рр. вийшла мо-
нографія Дж. Себайна [4], окремий розділ якої відве-
дений англійській політичній думці, зокрема творчості
Дж. Нокса та К. Гудмена. Ця ж тема розглянута більш
докладно у низці робіт Дж. Аллена. У другій половині
ХХ ст. з’явилися роботи, в яких була поставлена зада-
ча виявити основний комплекс ідей творчості К. Гуд-
мена та визначені важливі напрями дослідження цих
ідей. Передусім, це стосується студій Дж. Ельтона,
Дж. Доусона [5], Д. Даннера [6], Д. Лоада [7].

У вітчизняній дореволюційній історіографії К. Гуд-
мен згадувався лише в дослідженнях загального ха-
рактеру, а також в окремих теологічних працях, при-
свячених вивченню політичних теорій XVI ст. (К. Куз-
нецов, О. Савін, В. Жуковський, Л. Потєхін та ін.). За
радянських часів була опублікована низка історичних
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досліджень, які висвітлювали розвиток політичних ідей
в Англії, зокрема окремі аспекти поглядів Дж. Нокса
та інших тираноборців (у тому числі К. Гудмена).
Їхніми авторами були Ю. Саприкін [8], А. Петросьян
[9], К. Челліні. Нашим завданням є проведення тек-
стологічного аналізу політичного твору К. Гудмена, який
являє собою важливий зразок англійської публіцистики
XVI ст. стосовно ставлення до жіночого правління. Саме
твори англійської політичної думки являють особливо
плідний матеріал для вивчення того, як сприймався
такий специфічний на той час феномен.

Крістофер Гудмен (1520–1603) – видатний представ-
ник англо-шотландської тираноборчої думки XVI ст.,
був вірним прихильником кальвіністського віровчен-
ня. Прихід до влади католички Марії Тюдор виклика-
ло в нього різко негативне ставлення до неї та до її
намірів у політиці, що знайшло відображення у його
трактаті «Як вища влада повинна контролюватися
підданими та відносно до чого їм можна законно та
згідного божого слова не підкорятися та опиратися».

Марія Тюдор – дочка Генріха VIII, напівіспанка за
походженням, вихована в католицькій вірі, свято вірила
у своє право на престол, але вона була жінкою, а за зви-
чаями і вченням церкви, всі вірили, що від народження
жінки, за розумом і розвитком нижче чоловіків, а їх доля
в тому, щоб ними управляли, а не щоб вони правили.
Сила переконання в нездатності жінки керувати країною
була така, що за сходження на престол Марії, головним
питанням для підданих було: якого чоловіка вона обере?
Само собою розумілося, що цей чоловік і керуватиме краї-
ною [10, 27]. За словами Д. Лоедса, Марія не замислю-
валася над цим надто серйозно [7, 189]. Насамперед для
Марії було непорушним правило підпорядкування жінки
(навіть королеви) чоловікові. Ставши монархинею, вона
багато в чому покладалася на радників чоловіків.

Марія бачила своїм завданням відновлення като-
лицької церкви і примирення з Римом і зовсім не мала
наміру з перших кроків вводити політику релігійних
переслідувань протестантів. Королева закликала свій
народ жити у злагоді і не вживати таких образливих
слів, як «папіст» і «єретик» [11, 71,72]. Її шлюб з Філі-
пом Іспанським був сприйнятий частиною англійсь-
кого суспільства як загроза втрати країною політичної
самостійності, засилля іспанців і відсторонення від
влади англійського дворянства [12, 45]. Якщо на по-
чатку правління Марії Тюдор контрреформація сприй-
малася відносно спокійно, то з часом почало зростати
невдоволення не тільки її іспанською, але й релігій-
ною політикою, що сприймалася англійцями як резуль-
тат її іспанського шлюбу.

Внутрішня політика Марії Тюдор змусила К. Гуд-
мена покинути Англію та виїхати на континент, де його
ідеї почали набувати нової форми. Вперше він висло-
вив свої ідеї громадянської непокори на проповіді пе-
ред англійськими емігрантами в Женеві. На цій про-
повіді він роз’яснював Діяння Апостолів і, дійшовши
до 4 глави, вірша 19, він почав проповідувати стосов-
но покори (Богу треба коритися, перш ніж людині) [5,
243]. Однак деякі історики вважають, що революційні
тенденції Гудмена були сформовані ще до від’їзду з
Англії. Х. Гаррет, наприклад, вважає, що він був
спільником у змові з Б. Грін і В. Томасом, які, нібито,
мали плани вбити королеву [13, 162–163]. До схожих
ідей він закликав і у своєму трактаті. Нам видається
більш правомірним погляд Д. Даннера, який вважає,
що це малоймовірно, оскільки участь у змові К. Гуд-
мена ніколи не було доведено [6, 62].

Свою проповідь з деякими коректуваннями він
виклав у трактаті «Як вища влада повинна контролю-

ватися підданими та відносно до чого їм можна закон-
но та згідного божого слова не підкорятися та опира-
тися». Ця робота, в першу чергу, була спрямована на
заклик до боротьби з папською супрематією, а також
стосувалася того, як влада держави повинна контро-
люватися й як, згідно божому слову, їй можна не підко-
рятися. Вступне слово до трактату написав один з най-
ближчих друзів К. Гудмена – В. Уіттінгем. У перед-
мові до цієї роботи останній зауважив, що деякі «бла-
гочестиві і вчені люди» переконали Гудмена викласти
проповідь, якою він проповідував Діяння Апостолів,
бо не тільки ті, «хто слухав цю проповідь, але й браття
в Англії та інших місцях повинні переконатися в істин-
ності цієї доктрини» [1].

К. Гудмен надіслав свої ідеї М. Паркеру, наголо-
сивши: «Я показав йому [Кальвінові] ті ж ідеї, які я
послав вам. І хоча він вважає їх трохи суворими.., але,
тим не менш, він визнав, що це істинно» [14, 224]. Ідеї
К. Гудмена М. Паркер на схвалював. У листі до лорда
Бекона від 1559 р. М. Паркер так написав про цей трак-
тат: «Що якби такі принципи, в тому вигляді, як вони
сформульовані зараз, поширилися в умах людей і спо-
нукали б їх до обговорення питання про те, що є тира-
нією, а також, чи є їх принц, їх землевласник, їх госпо-
дар, тираном... Як міністр міг бути у безпеці у своїй
спальні?» [14, 85].

Позиція, яку займав К. Гудмен, була співзвучна ідеям
Дж. Нокса. Гудмен і Нокс відрізнялися радикалізмом
поглядів. Якщо ідеологи та організатори реформації в
Англії (У. Тіндаль, Т. Кромвель, Т. Латімер) активно про-
пагували ідею Ж. Кальвіна, що будь-яка влада встанов-
лена   Богом і служить його уславленню, то Дж. Нокс і
К. Гудмен належали до тих, хто «домагалися права чи-
нити опір єретичним королям, котрі, більше ніж папа
римський, “спустошували церкву”» [4, 326].

На думку М. Уолцера, це було зумовлено тривалим
процесом відчуження, пов’язаним з їхнім вигнанням, і
свободою від англійських законів. Вони стали більш
нестриманими. К. Гудмен був «людиною з дратівливим
характером і занадто упертий у всьому, за що він би не
брався» [15, 95]. Як і в Дж. Нокса, в його праці звучить
не тільки заклик до боротьби, але й, за допомогою Біблії,
реформатор доводив як супротив тиранії може стати за-
конним, чому це богоугодно і чому жінкам незаконно
правити. Коло доказів К. Гудмена не надто широке. Ос-
новою доказів були біблійні цитати та гендерні стерео-
типи, що панували в європейському суспільстві.

У першому розділі названого трактату він по-
рівнює папістів з хитрими магістратами Єрусалиму,
які всіляко заважали апостолам проповідувати слово
Боже, зауваживши, що як і тоді, зараз теж неможливо
проповідувати в Англії. Він називає Марію вбивцею
тисячі мучеників [1], маючи на увазі багатьох протес-
тантських священиків, які, на відміну від радикально
мислячих, залишилися в Англії, проповідуючи непро-
тивлення владі, але згоріли на кострі [9, 91]. К. Гуд-
мен прямо заявляв, що правителя потрібно вибирати
серед братів, а не сестер. Підтвердженням у нього зно-
ву є Біблія й він наводить у приклад рядки з Буття, де
сказано, що чоловік голова жінки і жоден чоловік не
дозволить їй бути правителем королівства чи нації.
Якщо ж жінці не дозволені громадянські права в уп-
равлінні на таких посадах, як пери, канцлери королів-
ства, судді, шерифи, судові пристави, то як вона може
керувати державою? [1].

К. Гудмен був переконаний, що прості люди теж
були обмануті злом Марії. Знову звертаючись до Ста-
рого Заповіту, він твердить про єврейське повстання
Маккавеїв, щоб вказати, що прості люди повинні по-
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встати проти нечестивого тирана, зачаття та існуван-
ня якого були результатом перелюбу та кровозмісних
відносин Генріха, який породив цю нечестиву змію
(Марію). Він наводить той же аргумент, що викорис-
товував Генріх VIII при розірванні шлюбу з Катери-
ною Арагонською, котра була дружиною його брата.
Тобто, за Гудменом, Марія народилася в інцесті, що
суперечить всім заповідям Господа [1].

К. Гудмен не розуміє, як слово боже не може пере-
конати народ, що жінка залежна від свого чоловіка,
більше ніж від влади цілого королівства. Помазання її
на царство він вважає абсурдним, звинувачуючи у цьо-
му папістів, які порушили порядок, помазавши на трон
жінку, і зрадили свій народ [1]. Він називає тих, хто привів
Марію до трону, сліпцями, самозакоханими людьми, які
не бачать справжньої загрози. У цьому він перегукуєть-
ся з Дж. Ноксом, який теж писав, що люди сліпі і не
бачать ніякої загрози [2, 4]. Знову і знову К. Гудмен
твердить, що жіноче правління – мерзота, що це неза-
конно, що настав час правління жорстокої Єзавель. Тут
проводена доволі оригінальна паралель, адже за Ста-
рим заповітом Єзавель – дочка царя сидонського Ева-
ала, дружина Ахава, сьомого царя Ізраїльського й яка
теж правила: «І коли Єзавель винищувала пророків
Господніх», намагалася нав’язати боготворіння Фіні-
кійського божества Ваала.

Публіцист суперечив собі, адже, з одного боку, він
писав, що жінці протизаконно правити та лаяв Марію
останніми словами, а з іншого – її сестру Єлизавету,
яку він вважав закононародженою, називав лагідним
ягням з сильною кров’ю, без іспанської гордині, а тому
не варто було ставити питань, кого коронувати. Король,
за К. Гудменом, повинен підкорятися законам Госпо-
да, свято виконувати заповіді, але не схилилися до ідо-
лопоклонства, тобто, не бути католиком. Реформатор
не заперечує того, що корона Англії законно закріпле-
на не тільки за нащадками чоловічої статі, а й за доч-
ками, хоча відразу ж за допомогою Біблії, доводить,
який це абсурд помазати жінку на трон, яка дозволяє у
королівстві ідолопоклонство та дає волю надмірним
іспанцям – безбожним людям [1].

К. Гудмен гостро відреагував на шлюб королеви,
як власне і Дж. Нокс [2, 22], і Дж. Понет [3, 25], які
також висловлювались проти цієї події. Таке обурен-
ня шлюбом Марії з іспанським королем було пов’яза-
но з тим, що вони боялися наслідків цього союзу, кот-
рий загрожував серйозними неприємностями для анг-
лійської торгівлі та промисловості, залучаючи Англію
до сфери іспанського впливу. Не дивлячись на те, що
за шлюбним заповітом принц Філіпп «не повинен вно-
сити зміни у закони королівства» [8, 41].

Гостра негативна реакція К. Гудмена на правління
Марії Тюдор була породжена складним комплексом при-
чин. По-перше, це було пов’язано із сприйняттям жінки
в середньовічному соціумі. Жінка на троні сприймала-
ся як феномен швидше винятковий. Марія, наслідуючи
традицію, схильна була дотримуватись у політиці та
приватному житті традиційних, для середньовічної
жінки стереотипів. Її негнучка самореалізація погано
дозволяла одночасно уособлювати для підданих імідж
правлячого монарха та жінки. Така, позбавлена дип-
ломатії, позиція королеви та середньовічний стерео-
тип сприйняття жінки надавали підстави К. Гудмену
висунути аргументи на користь того, що жінка не має
права керувати державою. По-друге, правління Марії в
очах протестантів несло їм небезпеку як спільноті. Це і
стало на той час головною причиною його антифеме-
нізму та неприйняття влади жінок як такої. Цілком
логічно, що, внаслідок цього, політичні ідеї К. Гудме-

на набули антикатолицького спрямовання, уособлен-
ням яких в його уяві була Марія Тюдор.
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Prokhorova A.Y. Gender aspects of the political doctrine of the
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Д. С. Литвин

ХАРАКТЕР МАЙБУТНЬОЇ ВІЙНИ
У ПОГЛЯДАХ ОЛЕКСАНДРА СВЄЧИНА
ТА ВОЛОДИМИРА ТРІАНДАФІЛЛОВА

У статті проаналізовані військово-теоретичні розробки пред-
ставників різних поколінь радянського командування в 1920–
30-х рр. Увага приділена їх концепціям проведення військових опе-
рацій, які ґрунтувалися на результатах вивчення битв Першої
світової та Громадянської війн. Підкреслена важливість техні-
чних родів військ у поглядах радянських військових теоретиків
на характер майбутньої війни.
Ключові слова: О. Свєчин, В. Тріандафіллов, майбутня віна

У ході бойових дій Першої світової війни визна-
чилася перевага стрілецького й артилерійського озб-
роєння у вогневій силі при веденні оборони. Для про-
риву ліній фортифікаційних і польових укріплень
військам у наступі були необхідні нові засоби ведення
бою. Впродовж 1914–1918 рр. воюючими сторонами
практикувалася багаточасова артилерійська підготов-
ка атаки. Однак, через недостатню далекобійність гар-
мат того часу, обстрілу піддавались лише передові
позиції ворога. Основні його позиції наступаюча піхота
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штурмувала вже без підтримки артилерії, яка зміню-
вала свою дислокацію ближче до лінії фронту. Час на
ці заходи супротивник використовував для посилення
з’єднань резервами. Наступ завмирав, втягуючи все
більше сил у бої тактичного масштабу. Застосування
військами бойових отруйних речовин було успішним
до масового використання особовим складом частин
засобів індивідуального захисту.

Вирішення проблеми подолання статичного фрон-
ту противника командуванням союзників частково було
покладено на танки. Вони підтримували піхотинців у
наступі як у кількості 3–4 одиниці на 1 км фронту (битва
на р. Сомма, вересень 1916 р.), так і більш масовано –
10–11 (битва під Камбре, листопад–грудень 1917 р.).
Проте, технічна недосконалість, малий запас ходу
«ромбів», втрати від артилерійського вогню німців зу-
мовили їх застосування тільки як тактичного засобу.
Німці вели бойові дії штурмовими групами піхоти у
супроводі легких «окопних» гармат та за підтримки
важкої артилерії. Цей метод був успішно реалізований
у ряді битв (наприклад, контрнаступ німців під Камб-
ре в грудні 1917 р.), але також не вийшов поза тактич-
ні межі [1, 184].

Нові технічні засоби збройної боротьби і заходи з
покращення штатної структури частин не допомогли
командуванню сторін у подоланні «позиційної» кризи.
Темп просування військ залишався низьким, а бойові
втрати високими. Противник мав достатньо часу для
підтягування поповнень до місця прориву для віднов-
лення лінії суцільного кулеметного вогню. Самоціллю
наступу був тактичний успіх військ. Його оперативний
розвиток в глибину території ворога потребував вве-
дення до бою рухливих з’єднань. Вони могли б забез-
печити високий темп наступу та боротися з резервами.
Застосування з цією метою кавалерії було невдалим.
Незахищеність від вогневих засобів призводила до знач-
них втрат у кінному строю, а спішені кавалеристи не
мали переваг над звичайною піхотою [2, 157–158].

Досвід військ союзників у кампаніях 1918 р. на
Західному фронті дав можливість уточнити форму
проведення наступальної операції. Цьому сприяло
покращення технічних показників озброєння. Наступ
мав тактичну і оперативну фази. Ціль першої з них
залишалась незмінною – серія локальних вклинень у
ворожі позиції. Ціль іншої – введення у прорив кінно-
механізованого угрупування з легкими швидкісними
танками, моторизованої піхоти, за підтримки значних
сил артилерії й авіації.

Кінець війни завадив реалізації цієї концепції на
практиці. Окремі її положення лягли в основу праць
західноєвропейських військових теоретиків 1920–
30-х рр. – Д. Фуллера, Л. Дютиля, Л. Еймансбергера.
Однак традиційні методи ведення бою, якими керува-
лось союзне командування в операціях 1918 р., були
визнані його окремими представниками (наприклад,
французьким маршалом Ф. Фошем) хрестоматійними.
Ними не враховувалося тяжке соціально-політичне ста-
новище Германії як фактор її поразки у війні. Тому пи-
тання щодо характеру майбутньої війни залишилось
відкритим у післявоєнний час. Аналіз військових кам-
паній 1914–1918 рр. проводився й у радянській Росії,
а згодом – СРСР. Упродовж 1920–30-х рр. Робітничо-
Селянська Червона Армія (РСЧА) проходила період
активного реформування. Вивчення ходу і результатів
Першої світової та Громадянської війн мало вагоме
значення для становлення військово-теоретичної бази
її командування.

У 1920 р. серед радянських військових теоретиків
були як представники вищого, так і молодшого офі-

церського і рядового складу колишньої царської армії.
Всі вони брали участь у Першій світовій та Грома-
дянській війнах. Осмислення ними досвіду цих
конфліктів проходило під впливом їх військових знань.
Генерали та старші офіцери імператорської армії мали
вищу військову освіту. Нижчі чини мали тактичну
підготовку, але часто займали посади командирів
з’єднань (в ході Громадянської війни), що розвивало
їх в оперативному плані. Вивчення розвитку доктри-
ни РСЧА потребує аналізу поглядів представників цих
категорій на характер майбутньої війни.

Одним з відомих радянських військових теоретиків
– вихідців з генералітету царської армії – був Олек-
сандр Андрійович Свєчин. Він народився 17 серпня
1878 р. у Катеринославі, був сином генерала. 1897 р.
закінчив Михайлівське артилерійське училище, а
1903 р. – Академію Генштабу. Брав участь у російсь-
ко-японській війні 1904–1905 рр. В 1905–1914 рр. слу-
жив у Головному та Генеральному штабах. Під час
Першої світової війни був офіцером для доручень при
начальнику штабу Верховного головнокомандуючого.
В 1915–1917 рр. у званні полковника, а згодом – гене-
рал-майора командував 6-м Фінляндським стрілець-
ким полком та 7-ю піхотною дивізією. З липня 1917 р.
займав посаду начальника штабу 5-ї армії, а з вересня
того ж року – начальника штабу Північного фронту. З
березня 1918 р. на службі в Червоній армії. Був військо-
вим керівником Смоленського району Західної завіси,
начальником Всеросійського головного штабу. У жовт-
ні 1918 р. переведений на посаду викладача Академії
Генштабу РСЧА (з 1921 р. – Військова академія РСЧА).
У 1918–1921 рр. одночасно був головою Військово-
історичної комісії з дослідження досвіду війни 1914–
1918 рр. Є автором багатьох робіт із військового мис-
тецтва, займався перекладом та коментуванням праць
закордонних військових діячів.

1930 р. опинився під слідством у справі «Національ-
ного центру», але був відпущений. Повторно арештова-
ний у лютому 1931 р. у справі «Весна» та засуджений в
липні до 5 років таборів. У лютому 1932 р. звільнений
та повернувся на службу до РСЧА – в розвідувальне
управління Генерального штабу, а згодом (1936 р.) до
Академії Генштабу РСЧА. Останнє військове звання –
комдив. 30 грудня 1937 р. був знову заарештований і
військовою колегією Верховного суду СРСР засуджений
за звинуваченням участі в контрреволюційній органі-
зації та підготовці терористів. Розстріляний і похований
на полігоні «Комунарка» (Московська обл.) 29 липня
1938 р. Був реабілітований 8 вересня 1956 р. [3].

Викладацькі здібності О. Свєчина та його теоре-
тичні розробки були високо оцінені такими радянсь-
кими маршалами та генералами, як О. Василевський,
С. Штеменко, К. Мерецков. У працях істориків пост-
радянського періоду – Н. Черушева, Ю. Черушева,
О. Сувенірова, присвячених репресіям у Червоній армії
кінця 1930-х рр., висвітлені можливі причини й обста-
вини арешту та загибелі О. Свєчина. Його концепція
майбутньої війни була розглянута в роботі історика
Ю. Думбі – «Військова та наукова діяльність О. Свєчи-
на», виданої в Москві 2000 р.

У праці «Стратегія» (1927 р.) О. Свєчин писав, що
стрімке, оперативно некероване просування («страте-
гія знищення») мало б поставити наступаючі армії в
невигідні матеріальні умови. Значні їх сили були б зай-
няті охороною флангів і тилу, а для забезпечення пе-
ремоги військам потрібно було досягнути низки одно-
часних оперативних успіхів. Така операція висувала
ряд вимог щодо форми її проведення та постійного
функціонування комунікаційних ліній. Для неї було
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характерним проведення єдиного початкового зосеред-
ження військ перед бойовими діями. Подальші пере-
групування військ командуванням не проводились [4,
245]. Офіцер зазначав: «Зростання значення генераль-
ної операції в стратегії знищення призвело до того,
що вона вже не виступала як один з засобів ведення
війни, а затьмарювала собою її кінцеву ціль і отриму-
вала самодостатнє значення» [4, 253]. Ним вказувало-
ся, що в ході Першої світової війни не було випадку
повного знищення противника в генеральній битві,
через відсутність останньої як такої. Наводячи при-
клад німецького «плану Шліффена», О. Свєчин відмі-
чав його простоту і масштабність. Хоча його реаліза-
ція проти Франції 1914 р. була визнана німецьким Ген-
штабом надто ризикованою і тому мала обмежений
характер. Марнська битва, що німці планували як «ге-
неральну», не закінчилася для них перемогою, а лише
дала початок позиційному періоду війни [4, 256].

Він виділяв поняття «стратегії виснаження», в рам-
ках якої напруження боротьби між воюючими сторо-
нами нерівномірно розподілялося фронтом. Згідно з
цим, на різних його ділянках проводився ряд послідов-
них операцій з обмеженими цілями в рамках єдиного
стратегічного задуму командування. Значення цих опе-
рацій могло бути позитивним (наступ) і негативним
(відступ). Знищення живої сили противника було не
єдиним завданням військових з’єднань. Великого зна-
чення для них набувало оволодіння ключовими гео-
графічними об’єктами і проведення відволікаючих
бойових дій [4, 267]. На думку стратега, підхід до ви-
рішення проблеми рішучого розгрому противника мав
носити комплексний характер. Командування, розроб-
ляючи план війни, повинно було мати вичерпні дані
про власні та ворожі економіку, соціальне положення,
мобілізаційні можливості, комунікації. Розвідувальна
інформація щодо його сил на фронті, їх дислокацію,
кількість також відігравала суттєву роль для вибору
форми проведення бойових дій. Переваги над воро-
гом можна досягти лише шляхом ретельного аналізу
оперативної обстановки на фронті. Швидкість та
рішучість контрзаходів діям противника визначала
загальний успіх збройного протистояння [4, 271].

Позиція О. Свєчина на характер майбутньої війни
була не єдиною. Власної позиції дотримувався й інший
радянський військовий теоретик – Володимир Кіріако-
вич Тріандафіллов. Він народився 14 березня 1894 р. у
с. Магарацжик колишньої Карської області (нині те-
риторія Туреччини), за етнічністю – грек. 1914 р., після
закінчення Закавказької учительської семінарії, був
призваний до армії й у лютому 1915 р. направлений
рядовим на Південно-Західний фронт. 8 листопада
1915 р. закінчив Московську школу прапорщиків і зно-
ву направлений на фронт для участі у бойових діях.
Служив у 6-му Фінляндському стрілецькому полку, яким
командував О. Свєчин. До початку Лютневої революції
1917 р. у званні штабс-капітана командував батальйо-
ном цього полку. Після революції був вибраний солда-
тами командиром полку, а згодом командуючим 7-ю ар-
мією. 1 червня 1918 р. В. Тріандафіллов вступив у ряди
Червоної армії, був призначений командиром роти, а з
20 червня 1919 р. – командиром батальйону. Приймав
участь у боях на Уральському фронті проти військ
О. Дутова, на Південному та Південно-Західному
фронтах проти військ А. Денікіна і П. Врангеля.

У вересні 1919 р. був відкомандирований на навчан-
ня до Військової академії РСЧА, яку закінчив 3 серпня
1923 р. Паралельно з навчанням, займав посаду ко-
мандира бригади в 27-й, а згодом – 41-й стрілецькій
дивізії. Приймав участь в боях під Перекопом 1920 р.

та в Поволжі 1921 р. проти білогвардійських форму-
вань. Після закінчення академії, 15 квітня 1924 р. був
висунутий М. Фрунзе на посаду начальника оператив-
ного відділу, а згодом – начальника оперативного уп-
равління Штабу РСЧА. З 1928 р. – замісник начальника
Штабу РСЧА. З 19 листопада 1929 р. – командир і
військовий комісар 2-го стрілецького корпусу, з 15 жов-
тня 1929 р. – знову на посаді замісника начальника
Штабу РСЧА. 12 липня 1931 р. він загинув в авіаката-
строфі. Похований на Червоній площі у Москві [5].

Маршал Радянського Союзу О. Василевський у
мемуарах – «Справа всього життя» – відзначав його
видатні здібності як командира та військового теоре-
тика, вказуючи на те, що саме В. Тріандафіллов зак-
лав основи концепції «глибокої операції» в СРСР [6,
69–70]. Своєю чергою, Маршал Г. Жуков у праці «Спо-
гади та роздуми» зауважив, що зміст книги В. Тріандаф-
іллова – «Характер операцій сучасних армій», виданої
1929 р., – позитивно вплинув на розвиток радянського
військового мистецтва в 1930-х рр. [7, 102]. Загалом,
Володимир Кіріакович, на відміну від О. Свєчина, мен-
ше уваги приділяв питанням стратегії. Його ідеї стосу-
валися сфери оперативного мистецтва. Він стверджував,
що значні втрати військ, за прориву оборони, витрати
боєприпасів та інших необхідних засобів будуть харак-
терними для війни майбутнього. У праці «Розмах опе-
рацій сучасних армій», виданій 1926 р., він зазначив, що
проведення широкомасштабного наступу цілком зале-
жить від можливостей тилового забезпечення.

Визначаючи обсяг необхідних фронту ресурсів
(7–8 50-вагонних потягів на 1 армію, 4–5 корпусного
складу на добу), він вказував на обмежену кількість
залізниць у західних областях СРСР. Постачання ра-
дянським з’єднанням всього необхідного для прове-
дення подальших операцій, в умовах відновлення зал-
ізниць на території ворога, автором передбачалось як
нестабільне. Запаси мирного часу, зосереджені у цих рай-
онах були б вичерпані вже в ході першого удару Черво-
ної армії по вірогідному противнику. На прикладі Польщі
та Румунії, він відзначав незадовільний стан залізнич-
них сполучень у східноєвропейських країнах, який уск-
ладнював перевезення збройних сил. Причому припус-
кав, що результат можливого військового конфлікту виз-
начався безперебійністю постачання військ против-
ників саме на його завершальному етапі [8, 15].

Остаточна перемога Червоної армії мала досяга-
тися проведенням ряду послідовних наступальних
операцій на широкому фронті. Їх метою було змусити
війська ворога до ведення оборони важливого рубежу,
втрата якого мала б катастрофічні для нього наслідки.
Наступна по тому «генеральна битва» уявлялася ним
як закономірна, вирішальна для воюючих сторін у ході
війни подія. О. Свєчин же вважав маловірогідним те,
що вона могла статися. Натомість В. Тріандафіллов
писав, що активні бойові дії з’єднань, забезпечених
всіма необхідними засобами, створили б умови для неї,
але форма і організація цих дій потребувала уточнен-
ня [8, 17]. Більш детально розвинув свою концепцію
в праці «Характер операцій сучасних армій», що була
видана 1929 р. Хід операції ним розділявся на два ета-
пи: прорив військами тактичної зони оборони та його
оперативний розвиток на максимально можливу гли-
бину. Важливі об’єкти інфраструктури та комунікацій
ворога могли бути захоплені або знищені рішучими
діями з’єднань, діючих в його тилових районах. Тому
другий період відігравав більш важливу роль.

Офіцер зокрема запропонував поняття «ударна
армія» як загальновійськове об’єднання, призначене
для дій на напрямі головного удару. Воно мало сили та
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засоби (4–5 стрілецьких корпусів, 4–5 артилерійських
дивізій, 2–3 авіаційні бригади, 8–12 танкових батальй-
онів) для подолання позицій ворога та виходу на його
оперативний простір. Таке потужне угрупування мало
діяти на фронті шириною 25–30 км і підсилювалося
інженерними, хімічними частинами та значними ре-
зервами [9, 19]. При цьому він висунув ідею наступу
декількох ударних армій за взаємодії з іншими війська-
ми на зустрічних напрямах. Динамічному просуван-
ню наземних сил в глибині території противника спри-
яло застосування авіації далекої дії та повітрянодесан-
тних військ. Для пришвидшення темпу наступу в бій
вводилися танкові бригади (2–3 на армію). Вони не
були самостійними мотомеханізованими з’єднаннями,
а виконували роль рухливої артилерії [9, 26].

На основі вивченого матеріалу, можна дійти вис-
новку, що реформатори Червоної армії в 1920-х рр. пра-
цювали над різними аспектами її військової доктрини.
Колишні офіцери царської армії, які мали вищу військо-
ву освіту, займалися питаннями стратегії. Ними приділя-
лася значна увага проблемі готовності збройних сил
країни до війни. На основі аналізу збройних конфліктів
минулого, вони вивели ряд положень щодо ефектив-
ного планування, підготовки, проведення широкомас-
штабних військових кампаній. Їх бойовий досвід та
теоретичні знання сприяли підготовці командного
складу РСЧА. Так, О. Свєчиним були введені поняття
«стратегія знищення» та «стратегія виснаження».

Представники молодшого покоління «червоних
командирів» мали тактичну підготовку. Вони займали
посади і в штабах, і командирів з’єднань, які розширю-
вали їх оперативний кругозір. Серед них у 1920-х рр.
виділявся В. Тріандафіллов як ідеолог проведення
«глибоких» наступальних операцій. Він розробив
організаційні структури військ для проведення манев-
рених бойових дій з метою оперативного прориву ук-
ріпленого фронту. Розробки представників цих двох
поколінь стали теоретичним фундаментом, на якому
проходила модернізація РСЧА в 1930-х рр. Концепція
«глибокої» операції була визнана радянським коман-
дуванням відповідною характеру майбутньої війни.
Враховуючи розширені можливості технічно переосна-
щених родів військ, Г. Іссерсон, Н. Варфоломєєв, А. Во-
льпе й ін. доповнили її. Тому, скажімо, ідеї О. Свєчина
знайшли застосування в ході стратегічної підготовки
СРСР до війни.
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different generations of the Soviet Command during the 1920th –
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operations, which were based on the results of studying the battles of
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В. А. Альков

ПОВСЯКДЕННЯ: ПРОБЛЕМА ДЕФІНІЦІЇ ТА
ПРЕДМЕТУ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ

У статті розглядаються суперечки щодо проблеми формулюван-
ня поняття «повсякденність» та його змістовного наповнення.
Сформульовано дефініцію повсякдення на локальному рівні та
визначено предмет.
Ключові слова: повсякдення, історіографія, концепція

За всієї методологічної консервативності історич-
ного краєзнавства, в сучасну добу відбувається зміщен-
ня акцентів від традиційного аналізу діяльності уста-
нов, історії міст та сіл, біографістики тощо до вивчен-
ня повсякденного життя пересічної людини. За умов
популярності у вітчизняній історіографії проблем
історії повсякденності, краєзнавство отримало імпульс
до розвитку, адже предметно дослідити повсякдення
людини можна лише на місцевому рівні, з урахуван-
ням специфіки локусу, що її оточує.

Подальше осмислення на макрорівні поки що не
на часі через відсутність бази для нього – сукупності
робіт з повсякдення населення усіх регіонів, хоча од-
нією з тенденцій розвитку історії повсякденності,
відповідно до спостережень російського дослідника
І. Орлова, є спроби побудувати на регіональному ма-
теріалі типові картини, що характеризують повсякден-
ня на рівні усієї країни [1, 37]. Від практичної реалі-
зації в українській історіографії історія повсякденності
так само далека [2, 32].

Щоб створити такий масив необхідне чітке уяв-
лення про предмет дослідження чи принаймні чітка
дефініція, чого якраз і бракує. Дослідники включають
до своїх робіт різні зрізи реальності, що не може спри-
яти співставності робіт. Не можна погодитись із дум-
кою В. Головко про те, що в Україні, на відміну від Захо-
ду, досі не ведеться діалогу щодо рамок повсякдення та
його дефініції [3, 98]. Приміром, ту ж тезу застосовує й
А. Людке стосовно західної історіографії [4, 57]. Це
можна пояснити бажанням авторів надати більшої ак-
туальності своїм роботам. У дійсності дискусія існує
й відносно масштабна. Втім, в Україні вона значною
мірою прив’язана до західних та російських ідей.

Російський дослідник В. Корнєв зазначає, що про-
блемою при роботі з терміном «повсякденність» є його
невизначеність [5, 85–87]. Як цілком слушно помітив
І. Орлов, навіть головний пропагандист напряму
А. Людке визнавав термін далеко не ідеальним, але прий-
нятим в умовах відсутності іншого. Та такий термін
виправдовує себе як коротке та змістовне формулю-
вання [1, 34]. Розуміння цього явища головно інтуї-
тивне. Відповідно, за твердженням П. Гангулі, і виз-
начення страждає на еклектичність [6, 4]. Тим більше,
ще з 80-х рр. ХХ ст. у вітчизняній філософії утверди-
лась «модернізована в бік багатомірності» концепція
повсякденності [7, 150], що не сприяє методологічному
консенсусу. У сучасному науковому співтоваристві досі
точиться дискусія щодо рамок повсякдення. Як зазна-
чили західні дослідники А. Еккерт та А. Джонс, поняття
повсякденності менш точне та більш складне, ніж
здається [8, 5]. Це аналітична, а не завідомо дана кон-
струкція, тому визначити її особливо складно [9, 81].

За А. Лефевром, повсякденність може бути визна-
чена як набір функцій, які об’єднують системи, що
здаються різними [10, 9]. А. Людке зазначає, що це
практика, тобто те, що роблять люди й як вони це роб-
лять [11, 63]. Дослідник Д. Елей пропонує через
різнорідність повсякдення розглядати цілі, що його
формують [12, 319]. Словом повсякденність, за виз-
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наченням Б. Маркова, окреслюється реальність як така,
фактичність, структури анонімних практик, буденність
на противагу святковості, рутинність та традиційність
на противагу новаторству тощо. Це не тільки думки та
переживання людей, але й діяльність, що регулюється
нормами та інститутами [13, 27–28]. Дослідниця
Т. Булигіна розглядає повсякденність як соціокультурні
смисли, які люди створювали в ту чи іншу епоху [14].
А. Ільясова ж пропонує її визначення як реальності в
інтерпретації безпосередніх учасників [15, 32]. У свою
чергу І. Орлов вважає, що історія повсякдення закли-
кає до відтворення всього розмаїття особистого дос-
віду й форм самостійної поведінки [1, 34]. Тобто, це
скоріше образ, ніж визначення.

Відповідно до спостережень О. Коляструк, у дея-
ких випадках історія повсякденності розглядається як
прийом отримання інформації про минуле, частина
інструментарію, інших – як самостійний напрям [16,
10]. Приміром, М. Кром визначив «оповсякденюван-
ня» історії як дослідницький інструмент [1, 35]. На
думку Ю. Полякова, повсякдення – це сума мільярдів
доль людей, що жили в минулому, мали як загальні
глобальні риси, так і специфічні регіональні, націо-
нальні та, врешті, індивідуальні. Можливість осягну-
ти таке поле, на нашу думку, примарна. Завдання цей
науковець бачить у вивченні способу життя в історич-
ному розрізі, виявляючи загальне та особливе, не-
змінне та нове, що твориться щодня [17, 128–129]. У
цьому плані подібний підхід є цілком утилітарним для
історико-краєзнавчих досліджень.

Ще 1928 р. український краєзнавець М. Криворот-
ченко зробив першу, подібну до броделівської, спробу
структурувати повсякдення (вживаючи щодо цього
термін «побут»), включивши до нього житлові умови,
одяг, харчування, санітарію й гігієну, культурні потре-
би, виробничий побут, громадський побут, розваги,
фольклор [18, 3]. Уже згаданий Ю. Поляков відносить
до складових повсякдення вивчення життєвих умов,
сім’ї, історію дозвілля, історико-демографічний на-
прям [17, 128–129]. О. Баннікова феномени повсяк-
денності поділяє на природні (середовище, харчуван-
ня), соціальні (робота, суспільна діяльність) та мен-
тальні (культура, цінності) [19, 21–22]. Т. Нагайко
орієнтується на броделівські «структури повсякдення»:
житло, одяг, харчування, культурне обслуговування
тощо [20, 45]. І. Полякова ж, підходячи до цього пи-
тання зовсім інакше, виділяє в повсякденні чотири
рівні: потреб, діяльності, спроможностей та свідомості
й три практики: трудової діяльності, побуту та дозвіл-
ля [21, 245–252]. О. Коляструк нарахувала в повсяк-
денні п’ять сфер: трудову, дозвіллєву, репродуктивно-
забезпечувальну, приватно-родинну та комунікативно-
громадську [22, 55]. Звісно, за такого розмаїття підхо-
дів, різними будуть і результати досліджень.

На думку В. Молчанова, найбільш релевантною
концепцією дослідження життєвого рівня є концепція
якості життя – поняття надзвичайно близьке до повсяк-
дення, що враховує не тільки задоволення матеріаль-
них потреб, але й умови для всебічного розвитку лю-
дини [23, 432]. Зрозуміло, що для різних регіонів такі
умови будуть відмінні. У зв’язку з цим, ще А. Лефевр
наголошував, що повсякдення значною мірою варі-
юється залежно від країни, регіону та інших особли-
востей [10, 5].

Проблематика «людина в повсякденні» ближче за
все до соціальної історії, а різниця, на думку Ю. Поля-
кова, полягає в більшій приземленості, конкретності
історії повсякденності [17, 127]. В антропології повсяк-
дення – фундаментальна категорія, орієнтир на со-

ціальне буття, в естетиці – рутина, що не фіксується
свідомістю, а отже, й значення її сумнівне. У соціо-
логії повсякденність підкорена звичному порядку
подій, що повторюються щодня. Свята та будні, по-
всякденність та нерутинність протиставляються [24,
59]. Та це протиставлення, на нашу думку, й є голов-
ною вадою підходу, бо реально одне нерозривно по-
в’язане з іншим та зумовлює його. Через протистав-
лення свята та буднів з повсякденного життя випадає,
наприклад, дозвілля, що завжди носить відбиток свят-
ковості. Між тим, саме в опозиціях до повсякденного
часто виявляються приховані сторони життя та людсь-
ких характерів [25, 44]. Н. Пушкарьова [26] та М. Зін-
чук [27, 22–23; 28, 48], слідом за М. Блоком, зазнача-
ють, що ключовою в понятті «повсякденність» є по-
вторюваність. У центрі уваги історії повсякденності
лежить комплексне дослідження повторюваного, нор-
мального та звичного, що конструює стиль та спосіб
життя, включаючи мотиви поведінки та емоційні ре-
акції на життєві події.

Незважаючи на широку дискусію щодо терміну
«історія повсякденності», дослідники так досі й не
досягли консенсусу, що під ним розуміти. Та ситуація
з відсутністю монополії в поглядах нормальна й щодо
повсякдення вже тривалий час властива всій світовій
історичні науці [29, 564]. Можна погодитись із дум-
кою П. Грехема, О. Коляструк та ін. учених, що по-
всякденність слід розглядати широко, в полі різних
наук, без чого концептуалізація поняття на даному етапі
неможлива [30, 350].

Редакція терміну «міська повсякденність», що є
найближчою до проблем краєзнавства, запропонова-
на Д. Аверіною-Луговою й містить взаємодію між
предметно-просторовим оточенням і міським населен-
ням, спрямовану на задоволення матеріальних та ду-
ховних потреб [32, 62]. Таке визначення можна конк-
ретизувати та застосувати також для вивчення сільської
повсякденності. Для використання істориком-локалі-
стом чи краєзнавцем воно є найбільш релевантним.
Також неодмінним є акцентування на єдності локусу
й часового проміжку, для чого, на нашу думку, слід
залучати поняття «хронотоп».

Різні підходи до сутності історії повсякденності
зумовили неоднозначне визначення її предмету. Ще за
радянських часів, розглядаючи історію публіки, мис-
тецтвознавець-марксист М. Хрєнов зазначав, що її
предмет – визначення стабільних протягом визначе-
ного часу форм функціонування мистецтва як момен-
ту розвитку суспільної системи. Історію публіки він
розглядав як похідну від історії суспільства [33, 146],
що в принципі логічно. Для етнографів предмет по-
всякдення – це традиції, стереотипна поведінка, по-
бут, соціологів – спосіб життя. А от історик повсяк-
денності аналізує емоційні реакції, переживання лю-
дей у зв’язку з локусом, де відбуваються події. У центрі
уваги перебуває не просто побут, але й життєві про-
блеми та їх осмислення. Предметом повсякденності,
за визначенням О. Малової, є різноманітні характери-
стики поведінки людей, що охоплюють усі сфери життя
та виражаються в символічних формах (ритуали, сте-
реотипи поведінки, уподобання тощо) [24, 60]. Н. Пуш-
карьова трактує предмет більш загально – як сферу
людського щодення в багатьох історико-культурних,
політико-подієвих, етнічних та конфесійних контекстах
[25, 9], хоч це визначення, на нашу думку, надто за-
гальне й не дає уявлення щодо предмету.

Специфічність предмету посилює те, що, як вірно
відмітив І. Гоффман, переконання та емоції індивіда
можуть бути визначені лише непрямо, на основі його
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зізнань чи того, що є його мимовільною експресив-
ною поведінкою. Здебільшого ж, індивід подає себе
визначеним чином, адже так прийнято в його групі чи
цього вимагає соціальний статус [34, 189–191]. Хоча
можна розглядати суспільну свідомість і в рамках груп
людей, об’єднаних настроєм. Часто люди керуються,
з погляду екзистенційної соціології, не розумом, а по-
чуттями. Існує два підходи до вивчення емоцій: розг-
ляд їх як інстинкту та продукту життєвого досвіду [35,
223–224]. Інший варіант видається більш вартісним для
застосування істориками.

Щодо об’єкту особливих суперечок немає. Ним,
за визначенням О. Коляструк, виступає людина в жит-
тєвому світі щоденності, інститутах суспільної орган-
ізації та культурної комунікації [36, 10]. З цим погод-
жується й Т. Нагайко [20, 44]. Це не відкриття, а такий
підхід є суто феноменологічним. Також, як зазначає
О. Баннікова, численні концепції поєднує підхід до
історії «знизу», з погляду людини [37, 54]. Зауважимо,
що ці проблеми можна предметно вивчати лише в рам-
ках місцевого хронотопу.

Я. Верменич, досліджуючи теоретико-методологічні
проблеми історичної регіоналістики в Україні, пропо-
нує комунікативно-структурну парадигму, орієнтовану
на дослідження ментальностей, регіональної свідомості,
локальних рівнів спілкування та територіально-просто-
ровий вимір історії культури [38, 4–24], що може бути
продуктивним і для дослідження історії повсякден-
ності на місцевому рівні. Науковець зазначає, що інте-
рес до локалізму й локальності в сучасній історіографії
підтримується як відчуттям евристичної обмеженості
універсалістських концепцій, так і новою конфігура-
цією дихотомії «істотне – неістотне», пов’язаної з он-
тологічним поворотом у рамках філософії [39, 117].

Отже, зважаючи на значну кількість концепцій,
можна говорити про перебування методологічних засад
історії повсякденності на стадії становлення. Вони не
визначені ні в західній, ні в пострадянській історіографії.
Проте, аналіз методологічних робіт, дозволяє зробити
висновок, що найбільш адекватною дефініцією для по-
всякдення на локальному рівні є повторювана взаємо-
дія між предметно-просторовим оточенням і місцевим
населенням, спрямована на задоволення матеріальних
та духовних потреб, реальність в інтерпретації безпо-
середніх учасників. Предметом, відповідно, у найза-
гальніших рисах виступає життя людини та його са-
моосмислення у визначеному хронотопі. Втім, заува-
жимо, що у межах історії повсякденності не варто за-
стосовувати дихотомію «правильне – неправильне», а
можна лише констатувати розмаїття підходів до її виз-
начення. В історіографії йдеться, здебільшого, навіть
не про дефініцію, а про її образ, що не може бути виз-
начений однозначно й всеохоплююче.
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Alkov V.A. Everyday Life. The problem of Definition and Subject
at the Local Level. The discussions about the «everyday life»
definition and it’s substantive content had been considered in the paper.
The definition of everyday life on the local level has been formulated.
Key words: everyday, historiography, conception.

Я. В. Красилюк

ФОТОГРАФІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО
ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті розглядається сфера візуального сучасної гуманіта-
ристики, аналізуються пізнавальні можливості фотографії як
самостійного об’єкту наукового дослідження.
Ключові слова: фотографія, візуальне джерело, повсякденна
фотографія

Технічний розвиток людства, який досі не припи-
няє нас дивувати своїми прогресивними новинками,
висунув зображальні засоби на авансцену, де зокрема
й фотографія дедалі впевненіше посідає одну з про-
відних позицій. Використання візуальних документів
в історичному дослідженні не випадкове, адже за півто-
ра століття існування фотографія не лише міцно ввійшла
в усі сфери життя (її присутність часом видається непо-
мітною), але й «набула статусу універсальної мови су-
часної цивілізації, стала ключем для розуміння й інстру-
ментом відображення явищ у суспільстві» [1, 75]. У наш
час фотографія перестає бути «рядовим» ресурсом (у виг-
ляді ілюстративного доповнення до наукового тексту),
вона розглядається як самостійний об’єкт наукового дос-
лідження, оскільки наділена феноменальною здатністю
фіксації інформації, збереження та перенесення її в часі,
презентації та реконструкції минулого в майбутньому,
передачі знання та досвіду крізь роки, збагачення людсь-
кої та мотивації роботи історичної пам’яті.

Фотографії притягують інтерес багатьох науковців,
на що вказують розвідки істориків, соціологів, антропо-
логів, культурологів. На особливу увагу фотографія як
об’єкт наукового дослідження заслуговує в європей-
ській гуманітаристиці [6–13], серед вітчизняних ав-
торів пострадянського періоду варто виділити Л. Мар-
кітан, О. Коляструк [2–3], які в науковому доробку
мають цінні розвідки, що стосуються використання
візуальних джерел для дослідження та реконструкції
повсякденного життя.

Стійкий інтерес до фотографії зумовлений очевид-
ною здатністю фотографії створювати через фотооб-
рази новий спосіб ставлення до реальності. Фотографії
«з моменту їх появи засвідчили, що інформацію мож-
на передати на відстань, через зорове сприйняття.
Відбиваючи реальну дійсність, вони ніби зупиняли час
і фіксували окремі моменти події... у формі живого
безпосереднього зліпка» [2, 36]. О. Коляструк зазна-
чає, що сенс фотографії – у самій події фотографуван-
ня, свідомому свідченні події, часу, місця, персони:
«Ніщо не може бути сфотографованим безвідносно до
того, що має бути сфотографованим» [3]. Класик доку-
ментальної фотографії Д. Ланге, характеризуючи мету
своєї діяльності, описала суть візуальних соціологічних
студій: «Фокусом цікавості фотографії є людина. Вона
реєструє її повсякденне життя на роботі, на війні, в роз-
вагах чи її діяльність протягом доби, пори року чи фази
життя. Фотографія відображає інститути людини – сім’ю,
церкву, уряд, політичні організації, клуби, професійні
спілки» [4]. Фотографія буквально «відбиває» в про-
сторі той чи інший момент, зберігаючи важливу інфор-
мацію в часі. Фотознімок містить у собі певний ідей-
ний код, «фіксуючи образ найбільш чудових місць і
моментів, людина перетворює їх у пам’ятники» [5].

Фотографія сприяла утворенню не лише нових
візуальних практик, а й презентації соціальних відно-
син, які мали місце бути зафіксованими на фотоплівці.
П. Бурдьє, Н. Захарова, О. Сергеєва, А. Печурина [7–
10] виокремили інформативний потенціал фотографії,
передусім, у контексті соціального дослідження. Фран-
цузький соціолог П. Бурдьє наголошував на тому, що
особи, зображені на фотографіях, виконують певні
соціальні функції та ролі, наприклад, образи чолові-
ка-батька, жінки-матері, дитини, фахівця, героя тощо.
Хоча фотографія може містити й інформацію більш
широкого змісту: соціального успіху, статусності, по-
ступу, адже, за оцінкою вченого, вона є реалістичним і
об’єктивним записом візуального світу [7].

Створення світлин є своєрідним процесом нагро-
мадження історично зафіксованої дійсності. Зафіксо-
вана на фотографії інформація зберігає в собі знання
та досвід минулих поколінь, що передаються в часі по-
ки зберігається сама фотографія. Російський дослід-
ник В. Круткін у працях, присвячених вивченню дже-
рельного потенціалу фотографії з погляду антропо-
логії, зазначає, що «фотографування ввело в повсяк-
денність новий досвід бачення, надало новий інстру-
ментальний орган тілу людини, оскільки саме тіло, а
не свідомість знаходиться в центрі досліду» [11]. Важ-
ливим, на його думку, для аналізу є не тільки фотогра-
фування подій, але й сама подія фотографування, оск-
ільки «розвивається дослід, неможливий поза цим ри-
туалом: реалізується контроль над ситуацією через її
стандартизацію, рубрикацію, ієрархізацію.., відкри-
вається ідеологія візуальних форм, яка встановлює
норми фотографування та їх розуміння» [12]. У такий
спосіб виникає «набір прецедентних образів, які доз-
воляють робити висновки про соціальні зміни» [13].
Німецький історик фотографії В. Беньямін наголошу-
вав, що, завдяки технічним можливостям об’єктиву,
фотографія найбільш точно відображає факти види-
мої реальності, порівняно з будь-яким іншим зобра-
женням (малюнком, плакатом, навіть кіно) [14, 18].

За словами американського науковця Р. Арнхей-
ма, світлина наділена інструментальними функціями.
Вона дозволяє розширювати і зберігати досвід, об-
мінюватися життєво необхідними повідомленнями.
При цьому вона виходить далеко за межі інструмен-
тальності: «Щоб зрозуміти сенс фотографії, необхід-
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но дивитися на неї як на місце зустрічі фізичної ре-
альності з творчим розумом людини» [15, 130]. Понад
те, як жоден інший документ, світлина вкрай набли-
жена ледь не до всіх видів діяльності.

Фотографія здатна не лише посвідчувати події, їх
достовірність, а й «розгортати» їх у пам’яті. Розгля-
дання фотографій сприяє нагадуванню, спонукає па-
м’ять, пожвавлює її, розбурхуючи виразним оприяв-
ненням образу минулого і, таким чином, провокує нові
запитання, ведучи до цілісного відтворення минулого
й на вербальному рівні. Провокативно-спонукальні
можливості фотографії у пізнавальному процесі спец-
іально простежила М. Гурьєва, підкреслюючи, що
архів фотографій не є мовчазним, коли дослідник здат-
ний їх «розговорити» [16]. Так само на нерозривному
тандемі «фотографія–пам’ять» наполягає німецький
дослідник А. Людтке, називаючи фотографії своєрід-
ним «ключем пам’яті» [17], оскільки, дивлячись на
фото, виникають певні асоціації (спогади), які безпо-
середньо не пов’язані з переглянутими фотографіями,
але саме ці фотографії ініціюють роботу пам’яті. Дос-
лідник згадував: «Часто мій візаві вигукував: “Стри-
вайте! Я знаю, що це!” І в нього відразу народжували-
ся асоціації. Якби не фотографії, багатьох питань я б
не поставив – вони просто не прийшли б мені в голову
та й мої співрозмовники багато чого б не згадали. Ча-
сто вони згадували речі, ніяк безпосередньо з фото-
графіями не пов’язані. Навіть поодинокі фотографії
ініціюють роботу пам’яті» [17].

Унікальним явищем є повсякденна фотографія,
жвава зацікавленість якою спостерігається в останнє
десятиліття, як наслідок, характерної для гуманітар-
них наук другої половини XX ст., тенденції до вивчен-
ня виявів повсякденної реальності, а також наукової
парадигми «візуальних досліджень», що сформували-
ся до кінця XX ст. Повсякденна фотографія презентує
нам типові сфери життя суспільства, в які люди вхо-
дять і виходять протягом свого життя – будинок, робо-
ту, споживання, подорожування (рух в просторі), хво-
робу, смерть, виховання, освіту, релігію, політику, на-
уку, мистецтво, відпочинок (розваги, дозвілля), спорт,
війну та природні катастрофи. Зрештою, повсякденна
фотографія дозволяє аналізувати середовище, яке ото-
чує людину (ландшафт, погодні умови, поселення, ву-
лиця, транспортні засоби), організацію житлового і ви-
робничого простору: вмеблювання (картини, дипло-
ми, трофеї, сувеніри), технічне оснащення жител (по-
суд, прилади), виробниче середовище і організацію
місця роботи, все те, що входить до поняття «матері-
альна культура» – знаряддя праці, предмети домашнь-
ого господарства, оформлення будинку (інтер’єр, екс-
тер’єр), одяг. Вона також дозволяє отримати інформа-
цію про зображену на ній людину чи групу людей, її
індивідуальні характеристики (стать, вік, раса), фізичні
характеристики (ріст, статура), соціокультурні харак-
теристики (одяг, зачіска, орнаментація тіла), характе-
ристики невербальної комунікації (вираз обличчя,
міміка, жести), символи самовизначення (ті, що вка-
зують на статус і престиж – костюм, краватка, годин-
ник, прикраси; та визнання – подяки, грамоти, медалі,
ордени), характеристики особистої гігієни (чистота,
порядок, недбалість), загальну характеристику зовні-
шнього вигляду (естетичний, психологічний, фізичний
стани). Групові фотографії дозволяють охарактеризу-
вати формальні показники (кількість, вік учасників,
гендерні характеристики), тип і форму (малі – асоці-
ації, корпорації, колективи та великі групи – публіка,
натовп), поведінка колективу в певних ситуаціях (ву-
лична маніфестація, церковна служба тощо).

Повсякденна фотографія являє собою сукупність
зображень, практик і об’єктів, за допомогою яких вона
представлена   в повсякденній реальності. Така фото-
графія наділена властивістю формувати уявлення про
стиль життя різних соціальних груп, їх соціальний ста-
тус (свідчення традиційного фотографування в ін-
тер’єрі будинку). Зрозуміло, що коли фотографувались,
одягали неодмінно найкраще вбрання, та все одно це
дає нам можливість говорити про соціальну прина-
лежність родини, вказати характерні риси одягу лю-
дей, які входили до різних соціальних прошарків, а
також охарактеризувати подібні та відмінні риси в одязі
міського та сільського населення), виділити особли-
вості дитячого одягу. Порівнюючи сімейні фотографії
різних верств, зроблені в один часовий проміжок, мож-
на відмітити типове і виключне.

Повсякденні фотографії дозволяють простежити
тенденції зміни тих чи інших речей щоденного вжит-
ку, розвитку техніки, рівня виробництва, достатку на-
селення, дотримання тенденцій моди. Звісно, що за
зміною   моди в одязі, предметах дизайну житла сте-
жили ті, хто мав достатньо коштів і часу в пошуках і
придбанні таких новинок, але й таких було не багато.
Пересічна особа користувалась винятково тими пред-
метами, без яких неможливо було обійтися в побуті,
намагаючись враховувати їх якість, практичність і дов-
говічність. Предмети розкоші чи новинки техніки ви-
магали значних фінансових витрат, а тому були дос-
тупними окремій верстві населення та не завжди відда-
вали їм перевагу. Щодо сільського жителя, то предме-
ти меблів, побуту, знаряддя праці могли не зазнавати
змін протягом тривалого часу і тут можна говорити
про традиційність укладу життя. Селяни могли дозво-
лити собі придбати тільки те, що не могли зробити самі.
Аналізуючи предмети побуту, знаряддя праці можна
отримати відомості про основні традиції у виготов-
ленні та застосуванні цих предметів, матеріалів їх ви-
готовлення, їх призначення. Якщо в домашньому
сімейному укладі міського населення різних поколінь
можна побачити багато побутових відмінностей, то з-
поміж сільських родин різних поколінь таких істотних
відмінностей виявити неможливо.

Знімки зроблені на відкритому повітрі, у парку, на
природі під час відпочинку формують уявлення про спо-
соби розваг, особливості дозвілля та відпочинку, в тому
числі й туризму. Відпустка є однією з головних точок
буденного життя, а «фотографія є підтвердженням, що у
людини була відпустка, вільний час відбито» [16].
Фотографії чітко фіксують і трудові будні, надаючи
уявлення про зайнятість населення, особливості та
характер праці, її розподіл між жінкою та чоловіком. На
багатьох світлинах можна помітити робітників колектив-
них господарств, заводів чи фабрик, які в «сірому» ро-
бочому одязі, але з ентузіазмом займаються роботою
(характерна риса фотографій радянського часу), або
ж інтелігенцію на професійних заходах. Знову ж таки,
завдяки таким фотографіям можна реконструювати
особливості (відмінності) одягу та умов праці. На жаль,
наприкінці XIX – на початку XX ст. рідко зустріча-
ються фотографії, що зафіксували трудову буденність.
Проте, вони надають цінну інформацію про перева-
жання ручного або машинного виробництва в сільсько-
му господарстві, про способи будівлі підсобних при-
міщень, акцентують увагу дослідника на особливос-
тях поділу праці та участі підлітків в ній.

Важливість вивчення повсякденної фотографії, на
думку М. Гурьєвої, полягає в тому, що вона є «невід’єм-
ною складовою нашого життя, частиною різноманіт-
них соціальних ритуалів» [16]. Світлини фіксують най-
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важливіші моменти, пов’язані з родиною: весілля, ро-
дини, хрестини, ювілеї, проводи на військову службу,
закінчення навчання, рідше похорони. Велика подія
гуртує всю родину, що, як правило, на таких подіях при-
сутня в повному складі, тому можна встановити кількість
поколінь у цій родині, визначити її главу (зазвичай, їх
поміщали або в центрі сімейної групи, або на передньо-
му плані). Як правило, світлина сім’ї сільського жите-
ля демонструє збереження великої родини, присутність
багатьох поколінь родичів. Міські ж сім’ї нечисленні,
але на сімейних урочистостях присутні знайомі, коле-
ги, друзі, що вказує на коло спілкування.

Фотографія стала хронікою нашого буденного жит-
тя. Бути сфотографованим – означає бути свідком пев-
ної події, того суспільства й епохи, в умовах яких і було
зроблене фото. Тому не дивно, що фотографування пе-
ретворилося на буденний азарт – «все має бути сфотог-
рафованим». Як зазначав П. Бурдьє, зробивши знімок
святкового застілля чи сімейства на пікніку, глава
сімейства неодмінно думав: «Ось тепер – порядок» [7].

Таким чином, фотографії займають передову по-
зицію серед візуальних джерел у вивченні історії, оск-
ільки мають досить потужний інформаційний потенц-
іал і являють багатий зоровий образ минулого. Фото-
документи є унікальним джерелом, яке не лише розк-
риває перед істориком зафіксовані фотокамерою фак-
ти та події давнини, а й дозволяє реконструювати та
репрезентувати історію певної епохи, як суспільства
загалом, так і окремої людини.
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НАРИС ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ І РОЗВИТКУ
УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ОБСЕРВАТОРІЙ УКРАЇНИ

У статті стисло висвітлено історію будівництва та розвитку
наукової діяльності астрономічних обсерваторій при універси-
тетах України до сьогодення.
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прилади

Астрономія є однією з найдавніших наук, яка
відігравала особливу роль у процесі формування світо-
вої культури протягом багатьох століть. Серед науко-
вих закладів, які займаються дослідженням астрономії,
вагоме місце належить астрономічним обсерваторіям
вищих навчальних закладів, адже вони займаються не
лише науковими дослідженнями, але й готують май-
бутніх фахівців-астрономів. Метою цієї статті є вис-
вітлення історії створення та розвитку наукової діяль-
ності астрономічних обсерваторій при університетах
України від часу створення дотепер.

Історично склалося так, що історія астрономії в
Україні тісно переплітається з історією астрономії в Росії,
оскільки ці країни тривалий час становили одне ціле.
Відтак, доцільно розглянути періодизацію створення
мережі обсерваторій на території Росії, викладену в
книзі «Очерки истории отечественной астрономии: С
древнейших времен до начала ХХ в.», адже це є важ-
ливим етапом розвитку цієї науки. Інтенсивне засну-
вання обсерваторій у різних кліматичних поясах і на
значній відстані одна від іншої розширило можливості
наукових досліджень як вітчизняних, так і закордон-
них астрономів. Процес створення мережі обсерва-
торій можна поділити на чотири основні періоди.

Перший період стосується ХVIII – початку
ХІХ ст. Крім обсерваторії Академії наук, на той час
існували кілька приватних обсерваторій під Москвою,
в Петербурзі та інших містах.

Другий період (початок ХІХ ст. – 1839 р.) – так
званий «університетський», оскільки формування об-
серваторій було пов’язано з відкриттям ряду універ-
ситетів на території Росії, з подальшим створенням при
них астрономічних обсерваторій. Так, університети
були засновані 1802 р. у м. Дерпт (Тарту), 1803 р. – у
Вільно, 1804 р. – у Казані та Харкові, 1819 р. – у Пе-
тербурзі, 1834 р. – у Києві. Цей етап закінчується
1839 р., з початком роботи Пулковської обсерваторії
Петербурзької Академії наук.

Третій період (1840–60-ті рр.) характеризується
тим, що у цей час проводилася модернізація ряду уні-
верситетських установ астрономічного характеру, дос-
лідницькі програми яких розроблялися в Пулковській
обсерваторії.

Четвертий період (70–80-і рр. ХІХ ст.) – форму-
вання дореволюційної мережі обсерваторій в Росії, під
час якого відбувалася модернізація старих і формуван-
ня нових обсерваторій, які все більше підпорядкову-
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валися завданням розвитку відносно нового напряму
астрономії – астрофізики [1, 209].

У цю періодизацію не було включено обсервато-
рію Львівського університету, побудовану 1769 р., че-
рез 108 років після заснування навчального закладу.
Це була перша наукова установа такого роду на тери-
торії сучасної України. На той момент Західна Украї-
на входила до складу Речі Посполитої (до 1772 р.) і
лише в 1939 р. відбулось її об’єднання з Радянською
Україною [1, 254–255; 2, 41].

На території України перші астрономічні зобра-
ження на скелях датуються, ймовірно, 1 тис. до н. е.
Астрономічні дослідження набули систематичного
характеру лише у ХVІІІ–ХІХ ст., після створення уні-
верситетських обсерваторій у Львові (1769), Києві
(1845), Одесі (1871) та Харкові (1883) [3]. Як зазнача-
лося, виникнення університетських астрономічних
обсерваторій на території України відноситься до дру-
гого періоду створення цих наукових установ в Росії
(початок ХІХ ст. – 1839 р.) [1, 209].

Також було зазначено, що до цієї періодизації не
було включено створення обсерваторії при Львівському
університеті у 1769 р. – першої наукової установи тако-
го роду на території сучасної України. Обсерваторія була
побудована за ініціативи ректора університету Д. Зе-
льонка, з дозволу міста. Вона була зведена на фундаменті
стародавньої вежі, неподалік від єзуїтського костьолу.
Автором проекту установи був архітектор С. Сєраковсь-
кий, який виділив власні кошти на її будівництво (10 тис.
злотих). Існують дані, що до 1907 р. Львівська обсер-
ваторія мала належне обладнання, але достатнього опи-
су астрономічних приладів і спостережень, які прово-
дились на ній, немає [2, 36–37]. Починаючи з 1907 р.,
директором обсерваторії став М. Ернст. Саме він за-
початкував регулярні астрономічні дослідження в на-
уковій установі: спостереження змінних та нових зірок,
планет, комет, метеорів, спостереження затемнень, по-
криття зірок Місяцем [4]. За час перебування М. Ерн-
ста на посаді директора обсерваторією було придбано
рефрактор Мерца-Зендтнера (D=134 мм, F=180 см),
універсальний інструмент, середній сонячний хронометр
Дітіслейма, маятниковий годинник фірми Сальмоіраджі
та інші прилади. Обсерваторія діяла як єдиний навчаль-
ний комплекс, штат якого забезпечував проведення лек-
ційних, практичних і лабораторних занять з астрономії.
У зв’язку з цим, бракувало часу для проведення науко-
вих досліджень і спостережень. Така схема освіти була
класичною для всіх університетів світу початку ХХ ст.
[5]. Від 1933 р. співробітники обсерваторії постійно
готували та видавали наукові праці, зокрема було опуб-
ліковано збірник наукових праць, де вміщені статті,
присвячені дослідженню змінних зірок. У період з 1936
до 1939 рр., під редакцією Б. Рибки, видавався науко-
во-популярний журнал «Уранія» Товариства астро-
номів-аматорів [1, 255].

В обсерваторії працювали такі відомі вчені, як
Ф. Гюсман, Ф. Цах, С. Каплан, І. Климишин, Б. Бабій
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та ін. [4]. У 1932 р. обсерваторія отримала статус Аст-
рономічного інституту. З 1939 р. Астрономічна обсер-
ваторія Львівського університету увійшла до мережі
астрономічних закладів Радянського Союзу, а з 1991 р.
– знаходиться на території незалежної України [1, 255].
У 1992 р. Міністерство освіти України ухвалило рішен-
ня про створення мережі пунктів лазерно-локаційних
комплексів четвертого покоління. Астрономічна обсер-
ваторія Львівського університету стала частиною про-
грами. У повоєнний період, за часи керівництва об-
серваторією І. Сирокомським, обсерваторія знову ста-
ла науковою установою [5]. Напрями її сучасних нау-
кових досліджень – це фізика нестаціонарних зірок,
газових туманностей, зоряних скупчень, фізика Сон-
ця і сонячна активність, походження й еволюція вели-
комасштабної структури Всесвіту, лазерна дальномет-
рія штучних супутників Землі [4].

На сучасному етапі основні інструменти обсерва-
торії – 48-см дзеркальний рефлектор АЗТ-14 із електро-
фотометром для широкої U, B, V, R, I – фотометрії; аст-
рокамера Цейса (F=50 см, D=10 см); хромосферно-фо-
тосферний телескоп АФР-2 (F=540,6 см, D=25,5 см)
з інтерференційно-поляризаційним фільтром та інше
високотехнологічне обладнання [4]. У березні 2003 р.
сформована якісно нова структура обсерваторії, що
включає чотири наукові відділи – фізики Сонця; фізи-
ки зірок і галактик; релятивістської астрофізики та
космології; практичної астрономії та фізики ближнь-
ого космосу; а також два допоміжні – бібліотеку та
господарську групу. В 2006 р. створено ще й відділ
технічного обслуговування телескопів [5]. На сьогодні
Астрономічна обсерваторія Львівського університету
є науково-дослідною та навчальною установою, яка
готує висококваліфікованих фахівців за різними напря-
мами астрономічної науки.

Важливе місце в розвитку української астрономії
посідає астрономічна обсерваторія при Харківському
університеті, що був заснований 29 січня 1805 р. У
1808 р. тут був відкритий астрономічний кабінет, а за
два роки заснована перша тимчасова обсерваторія [1,
250]. В університеті досить довго був відсутній такий
важливий заклад, як постійна астрономічна обсерва-
торія. Навчальний заклад задовольнявся тимчасовими
обсерваторіями для практичних занять студентів і не-
великих наукових робіт аж до 1883 р. – до створення
професором Г. Левицьким постійної астрономічної
обсерваторії [6, 30]. За цей період кілька професорів
кафедри астрономії університету створювали власні
тимчасові обсерваторії, з подальшими спробами спо-
рудження постійної. Серед ініціаторів створення по-
стійної обсерваторії був і професор А. Шидловський,
який очолював кафедру астрономії в 1843–1856 рр.,
поки не був переведений на посаду директора Астро-
номічної обсерваторії Київського університету
Св. Володимира [2, 76].

Зі створенням Г. Левицьким постійної обсерва-
торії, розпочалось невпинне вдосконалення матеріаль-
ної бази установи, замовлення нових астрономічних
приладів, а також формування і розширення штату. Так,
від фірми братів Репсольдів отримано раніше замов-
лене меридіанне коло, встановлене у спеціальному
павільйоні 1888 р. Через два роки, у 1890 р. побудува-
ли споруду з підвалом для годинників, де встановили
електричний годинник Хіппа. У вежі з рухомим мета-
лічним куполом розмістили рефрактор Мерца [1, 251].
Подальший розвиток астрономічних досліджень у Хар-
ківському університеті пов’язаний з іменем Л. Струве.
З приходом останнього, почалися систематичні спос-
тереження на меридіанному колі, а також поступово

формувалася харківська школа астрометристів. Людвіг
Оттович виховав ряд вчених-астрономів, серед яких
Б. Кудревич, В. Каврайський, В. Фесенков, Б. Гераси-
мович. Кожен із цих вчених зробив вагомий внесок в
розвиток вітчизняної астрономії [1, 252–253].

У дореволюційний період Астрономічна обсерва-
торія Харківського університету видавала щорічні пуб-
лікації на німецькій та іспанській мовах [1, 253]. Вар-
то зазначити, що при обсерваторії до 1920 р. знаходи-
лась механічна майстерня з механіком, який проводив
не лише ремонт приладів, але й їхнє вдосконалення.
По суті в обсерваторії майже не було головних інстру-
ментів, які б не були удосконалені у власній майстерні,
яка, в свою чергу, розвинулась у школу-майстерню
точної механіки [6, 32]. Тому дотепер обсерваторія має
ряд сучасних інструментів, таких як меридіанне коло
Репсольда, пасажний інструмент, телескоп-рефлектор
АЗТ-8, спектрогеліограф. Має вона і спостережну
станцію поблизу Чугуєва Харківської обл. [7].

Упродовж ХІХ – початку ХХ ст. в обсерваторії
набула розвитку меридіанна астрономія, а з 1910 р.
розпочалися астрофізичні дослідження. З 1920 р. ос-
новним напрямом стало дослідження фізичних умов
на Місяці та планетах. Сучасні наукові дослідження
обсерваторії полягають у вивченні Місяця, планет та
їх супутників, на основі наземних спостережень та
космічних експериментів, фізичні дослідження асте-
роїдів, статистичні дослідження властивостей найб-
лижчих зірок і Галактики, визначення координат не-
бесних тіл та інше. При установі діють служби часу та
Сонця. Спільно з кафедрою астрономії Харківського
університету, проводиться наукова робота в обсерва-
торії [7]. 26 травня 2008 р. в Харківському універси-
теті ім. В. Каразіна відкрили музей історії астрономії в
павільйоні меридіанного кола [8]. Обсерваторія Харкі-
вського університету сьогодні є досить потужною нау-
ково-дослідною та навчальною установою, що володіє
всіма необхідними засобами для проведення як науко-
во-навчальної, так і популяризаторської робіт, шляхом
демонстрації експозиції в музеї історії астрономії.

Однією з найстаріших при університетах України
є астрономічна обсерваторія при Київському націо-
нальному університеті ім. Т. Шевченка. Її споруджен-
ня як основної навчально-матеріальної бази передбача-
лося вже первісним планом Київського університету,
відкритого 1834 р. Однак, через об’єктивні причини,
втілення цього проекту дещо затягнулось і обсерваторія
була споруджена у 1845 р. Посада професора астрономії
на кафедрі залишалась вакантною до кінця 1837 р., доки
на неї не був призначений В. Федоров. Саме з його при-
ходом до університету було враховано призначення об-
серваторії, її завдання та специфіка для подальшого
вибору місця спорудження установи та її максималь-
ного використання її за призначенням [2, 44,51].

До спорудження постійної обсерваторії при уні-
верситеті для навчальної роботи використовувався ас-
трономічний кабінет, заснований тим таки В. Федоро-
вим. Він складався із приладів, переданих із фізично-
го і архітектурного кабінетів, а також із інструментів і
приладів, що були привезені вченим з експедиції до
Сибіру. До кінця 1839 р. кабінет мав 48 приладів та
інструментів, придатних та непридатних до застосу-
вання [9]. З метою проведення навчальної роботи, в
1841 р. було споруджено тимчасову обсерваторію, яка
складалась із рухомої дерев’яної вежі, де знаходилися
також переносні астрономічні інструменти [1, 236].

Спорудження обсерваторії тривало в 1842–
1845 рр. Важливу роль в її створенні зіграв В. Струве,
який допомагав В. Федорову розробляти план обсер-
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ваторії, замовив для неї інструменти в Мюнхені і Пе-
тербурзі. Обсерваторія була оснащена новим для свого
часу та різноманітним обладнанням, мала необхідну для
наукової роботи бібліотеку. Таким чином, у 1845 р. уні-
верситет отримав хорошу матеріальну базу для роз-
гортання навчальної і наукової роботи з астрономії [1,
236]. У подальшому розвитку обсерваторії її керівни-
ки та співробітники докладали максимум зусиль для
розширення навчально-наукової програми, закупівлі,
налаштування і вдосконалення обладнання установи,
розширення штату працівників.

Сьогодні до складу обсерваторії входять дві
заміські спостережні станції (поблизу с. Лісники Киє-
во-Святошинського р-ну та с. Пилиповичі Бородянсь-
кого р-ну, Київської обл.). Основні інструменти – ме-
ридіанне коло Репсольда, астрограф-рефрактор Мер-
ца-Репсольда, фотосферо-хромосферний телескоп,
горизонтальний сонячний телескоп, апаратура для ра-
діолокації метеорів. Напрями наукових досліджень
обсерваторії такі: загальна теорія відносності та реля-
тивістська астрофізика; вивчення галактик та створен-
ня каталогів спеціальних класів галактик; вивчення
еволюції динаміки астероїдів та астероїдної небезпе-
ки. Відомі результати багатьох експедицій науковців
обсерваторії до місць спостережень повних сонячних
затемнень. Астрономи обсерваторії першими перед-
бачили існування кільця навколо Юпітера й активно-
го вулканізму на супутниках великих планет. Обсер-
ваторія, спільно з Головною астрономічною обсерва-
торією НАН України, працює над створенням сучас-
них астрометричних інструментів, а також кількох зве-
дених каталогів положень позагалактичних радіодже-
рел високої точності. Бібліотека обсерваторії вражає
обсягом різноманітних навчальних і наукових матеріалів,
а також унікальними виданнями, наприклад, такими, як
прижиттєві видання М. Коперника, І. Ньютона, Р. Де-
карта [10]. При обсерваторії працює музей, який висві-
тлює історію не тільки установи в цілому, але й істо-
рію розвитку астрономії як науки. Астрономічна об-
серваторія Київського університету – це науково-дос-
лідна та навчальна установа, що має всі необхідні за-
соби для проведення не лише наукових і навчальних
робіт, а й для популяризації астрономії в суспільстві.

Потужною науково-дослідною та навчальною ус-
тановою, заснованою при вищому навчальному зак-
ладі, стала й астрономічна обсерваторія Одеського
національного університету ім. І. Мєчникова, засно-
ваного 1865 р. як Імператорський Новоросійський
університет. На момент його заснування, були ство-
рені кафедра астрономії й астрономічний кабінет як
необхідні складові вищого навчального закладу тако-
го рівня. В 1870 р. рада університету прийняла рішен-
ня про будівництво обсерваторії, а вже за рік було спо-
руджено головну будівлю й установа розпочала свою
діяльність. Керівництво обсерваторією поклали на
професора Л. Беркевича [1, 243], який очолював її до
1881 р. При ньому установа провела спостереження
за проходження Меркурія диском Сонця та ряд інших
вагомих робіт. Наступний директор обсерваторії, про-
фесор О. Кононович надав їй астрофізичну спрямо-
ваність. У 1913–1933 рр. астрономічну обсерваторію
очолював майбутній академік АН України, член-кор.
АН СРСР О. Орлов, з яким пов’язаний подальший
розвиток обсерваторії як значної наукової установи на
півдні України [11]. Астрономами-спостерігачами тут
були Блок, Цветинович, Бабичев, Ляпін [6, 36].

Упродовж 1920–1933 рр. обсерваторія мала ста-
тус Одеської державної астрономічної обсерваторії
Наркомпросвіти України, внаслідок ліквідації універ-

ситету в Одесі. З його відновленням у 1933 р., обсер-
ваторія знову увійшла до його складу. Директором зак-
ладу став професор К. Покровський, який очолював
його в 1934–1944 рр. [11]. З 1945 до 1983 рр. дирек-
тором обсерваторії був член-кор. АН СРСР, професор
В. Цесевич. Цей період у розвитку установи характе-
ризується стрімким зростанням як навчально-матері-
альної бази, так і розширенням штату. Так, обсервато-
рія збагатилась двома позаміськими спостережними
станціями в селах Крижанівка та Маяки, трьома висо-
когірними спостережними пунктами на перевалі Без-
іменний (Вірменія), на піку Терскол (Північний Кав-
каз), на горі Душак-Ерекдаг (Туркменістан) [12]. Штат
науковців виріс з 15 до 150 осіб. Були проведені значні
наукові дослідження фундаментального та прикладно-
го характеру. Для обсерваторії придбали нові телеско-
пи з дзеркалами діаметром 20–80 см, а також чимало
сучасних приладів для спостережень. Упродовж 1956–
1960 рр. астрономічна обсерваторія була головною в
Радянському Союзі з вивчення метеорних явищ, а та-
кож мала три доручення щодо вивчення змінних зірок
від Міжнародного Астрономічного Союзу [11].

З 1993 р. обсерваторія здобула статус науково-дос-
лідного інституту 1-ї категорії при Одеському універ-
ситеті, зі збереженням професійної назви «Астроном-
ічна обсерваторія» [11; 13]. Останнім часом кількість
співробітників обсерваторії зменшилась, але була про-
ведена повна комп’ютеризація спостережень і обчис-
лень. В обсерваторії за весь час її діяльності зібрана
колекція зображень зоряного неба з-понад 100 тис.
знімків, що є третьою у світі за вмістом; у дипозитарії
ж біля 400 тис. неопублікованих фотоелектричних спо-
стережень [12]. Бібліотека установи налічує більше
200 тис. видань, зокрема унікальних, а також великі
колекції позиційних, фотометричних і спектральних
спостережень зірок, комет тощо [11]. До головних аст-
рономічних інструментів обсерваторії належать 100-см,
два 80-см, 60-см, шість 15–40-см телескопів, 7-камер-
ний астрограф, меридіанне коло, автоматичний при-
смерковий електрофотометр і т. ін. [12].

Сьогодні обсерваторія складається з трьох науко-
вих відділів і двох робочих груп, зокрема відділів фізи-
ки малих тіл Сонячної системи, фізики зірок і галак-
тик, космічних досліджень. При директорові обсерва-
торії працюють дві робочі групи з астрометрії й аст-
рономічного приладобудування [11]. В установі вив-
чаються сталі та змінні зорі, комети, астероїди, штучні
супутники Землі тощо. Створюються каталоги поло-
жень і фізичних характеристик небесних тіл [12]. У
цілому астрономічна обсерваторія Одеського універ-
ситету має потужний науково-технічний і навчальний
потенціал, який надає їй статус однієї із провідних
наукових установ такого типу в Україні.

Наймолодша університетська обсерваторія Украї-
ни заснована на базі Миколаївського педагогічного
університету ім. В. Сухомлинського у січні 1970 р. як
учбово-наукова лабораторія «Астрономічна обсерва-
торія». Першим її керівником був професор Н. Калі-
ненков [14]. Історія обсерваторії пов’язана з астроно-
мічними дослідженнями, що проводили науковці Ми-
колаївського педагогічного інституту, такі як Б. Оста-
щенко-Кудрявцев, Л. Семенов, Г. Ціммерман, Г. Пет-
ров та ін. Наукова установа свого часу була визнана
кращою серед обсерваторій педагогічних вищих на-
вчальних закладів СРСР [15]. Вона має у своєму складі
8 навчально-наукових лабораторій, а також механічну
й оптичну майстерні. Напрями наукових досліджень
обсерваторії – це астрономічне приладобудування,
спостереження малих тіл Сонячної системи, наземна
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підтримка космічних досліджень, фотометрія і спект-
рофотометрія зірок [14].

У 1994 р. обсерваторія Миколаївського державного
університету увійшла до офіційного переліку астро-
номічних установ світу. Вона працює спільно з Кримсь-
кою астрофізичною обсерваторією, Головною астро-
номічною обсерваторією НАН та іншими подібними
закладами України. Установа має широкі міжнародні
зв’язки, а її співробітники беруть активну участь у різних
наукових форумах поза межами країни [14]. Працівни-
ки обсерваторії займаються також астрономічним при-
ладобудуванням. Так, ними розроблено проект і виго-
товлено 400-мм і 702-мм телескопи-рефлектори, 4-мет-
ровий параболічний радіотелескоп, різноманітні реє-
струючи прилади [15]. 17 червня 1996 р. обсерваторії
було присвоєно ім’я її першого директора – Н. Калі-
ненкова [14]. При установі постійно працює астроно-
мічний гурток для школярів міста та секція астрономії
Малої академії наук [15].

Із вище викладеного можна зробити висновок, що
всі існуючі астрономічні обсерваторії при університе-
тах України за час свого існування стали потужними
навчальними та науково-дослідними закладами, в яких
проходить навчання нове покоління майбутніх астро-
номів-фахівців, ведуться наукові роботи вчених в
різних галузях астрономії. Вони підтримують тісні
наукові зв’язки з багатьма астрономічними обсерва-
торіями світу, що забезпечує обмін науковим досвідом.
В наукових установах проводиться популяризація ас-
трономічної науки, шляхом музейної експозиції, що
надає відвідувачам змогу зрозуміти предмет вивчення
цієї дисципліни та розширити свій світогляд.
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ВПЛИВ КАМЕРАЛІСТИКИ НА СТАНОВЛЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ ТА ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ

НАУК В УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ ХІХ ст.

У статті аналізується влив камеральної науки на розвиток
фінансів і фінансового права як самостійних наукових сфер та
особливості викладання камералістики в університетах украї-
нських губерній Російської імперії впродовж ХІХ ст.
Ключові слова: фінанси, фінансова наука, політична економія,
фінансове право, камеральні науки, меркантилізм

Процес становлення фінансової та фінансово-пра-
вової наук в університетах українських губерній Рос-
ійської імперії впродовж ХІХ ст. був детермінований
не тільки зміною соціально-економічної системи і,
відповідно, домінуючих фінансових інститутів, але й
еволюцією парадигмальних підходів, відображених у
працях науковців і практиків фінансової діяльності. З
розвитком фінансових інститутів відбувалося напра-
цювання принципів фінансової політики, ґенеза фінан-
сової науки і фінансового законодавства. Теорія
фінансів у процесі розвитку інтегрувала тисячолітню
практику, елементи камералістики, теоретичні розроб-
ки різноманітних економічних шкіл (меркантилістів,
фізіократів, класичної школи політекономії, марксиз-
му), основи політичних теорій. Прикладними джере-
лами, які застосовувала, аналізувала, інтерпретувала
фінансова наука, стали фінансові статистика й історія.
У фінансовій науці інтеграція знань відбулася через
синтезування теоретичного і практичного матеріалу
різних курсів у єдиній системі. Значний вплив на ста-
новлення вітчизняної фінансової та фінансово-право-
вої наук мали положення камералістики – вчення щодо
управління державним (казенним) майном.

Першими дослідниками розвитку фінансової на-
уки та її камеральної складової були теоретики і прак-
тики фінансової і фінансово-правової думки того часу
– І. Горлов, С. Іловайський, В. Лебедєв, Ф. Мільгау-
зен, І. Озеров, М. Рейтерн, І. Тарасов, Г. Тіткін, І. Ян-
жул та ін. Ці вчені дотримувався погляду, що фінанси
є частиною камеральних наук [1, 44]. Означена пробле-
матика досліджується і сучасними науковцями, такими,
як В. Андрущенко, К. Бєльський, Л. Безгубенко, О. Ва-
силик, О. Грачова. О. Козирін, В. Небрат, В. Орлик,
В. Пушкарьова, І. Рукавішнікова, В. Хохуляк, О. Ялбул-
ганов та ін. Проте, поза увагою більшості дослідників
залишилося питання впливу наукового доробку каме-
ралістів (в окремих роботах – поліцеїстів) на розвиток
фінансів і фінансового права та викладання камералі-
стики в українських університетах Російської імперії.

У ХVІІІ ст. фінансова наука як самостійна галузь
знань ще ніде, крім Франції, не виокремилася. Зачатки
фінансових знань входили до складу так званих каме-
ральних наук (назва походить від лат. camera – кімната зі
склепіннями; за часи франкських королів камерою на-
зивалося приміщення, де зберігалося приватне майно
голови держави, згодом цим терміном позначали вже
установу з управління державним майном [2, 19]).
Становленню камеральної науки, яке простежується з
ХVІ–ХVІІ ст. в Австрії та Німеччині, сприяла економіч-
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на політика меркантилізму та зростання фінансових вит-
рат на утримання двору (держави), чиновників і військо-
вих. Фінансисти ХІХ ст. та сучасні дослідники вважа-
ють, що німецькі камералісти були своєрідним відгалу-
женням меркантилізму, який розвивався в умовах
фінансового господарства Німеччини [3, 10]. Камера-
лістика як сукупність суспільних наук, зорієнтованих
на теорію та практику державного управління, викла-
далася майбутнім державним службовцям [4, 135].

Авторами перших робіт з камералістики були
М. Оссе (1506–1557), який запропонував у своєму пол-
ітичному тестаменті від 1556 р. зразок уряду і управлін-
ня в державі, та Г. Обрехт (1547–1612) – автор твору
«П’ять різних секретів політики при визначенні на служ-
бу, утриманні та збільшенні гарної поліції», опублікова-
ного 1617 р., де він виклав проект загальної програми
управління, показав особливості суспільних відносин і
взаємин індивідів з державою, органами управління,
адміністративними (поліцейськими) установами [5].
Термін «камеральні науки» з’явився в Німеччині ХVІІІ ст.
Ним позначали сукупність знань, необхідних для належ-
ного та успішного управління камеральним (державним)
майном (Kammerguter). До сфери камеральних наук або
камералістики (Camaralia) відносилося вчення про різні
галузі промисловості, які виступали джерелами задово-
лення державних потреб: агрономія, гірнича справа,
лісівництво, торгівля; частково приєднувалася політич-
на економія та деякі основи державного благоустрою і
вчення про способи задоволення державних потреб. [1,
44.]. Як зазначалося в енциклопедичному словнику Брок-
гауза й Ефрона, сфера камеральної науки, метою якої
було вивчення способів отримання максимального до-
ходу з камерального майна, розпадалася на два види зо-
бов’язань, що покладалися на управління державного
майна: 1) економію або вивчення суто господарських,
практично-технічних дисциплін (сільське господарство,
лісівництво, гірнича справа тощо); 2) вчення про дер-
жавне управління, що включало, з одного боку, науку
про поліцію (вивчала засоби зростання загального доб-
робуту), з іншого – камералістику, тобто, все те, що скла-
дає в сучасних умовах фінанси [6].

Впродовж ХVІІІ ст. наукове значення камералісти-
ки зростало, створювалися кафедри камеральних наук
у деяких Європейських університетах (Галла, Франк-
фурт-на-Одері, Відень, Геттінген), відтак, з ХІХ ст.
камералістику почали викладати і в університетах Ро-
сійської імперії. Метою вивчення камералістики була
підготовка фахівців для господарської або адміністра-
тивної служби. Ринкові умови господарювання зумо-
вили нові вимоги до фінансової системи держави, пра-
вового регулювання фінансової діяльності, органів
державного управління фінансами, які, зі свого боку,
для здійснення нових функцій потребували високок-
валіфікованих кадрів у сфері державних, корпоратив-
них і муніципальних фінансів. Проте, не лише об’єк-
тивні умови зародження і розвитку нових соціально-
економічних відносин сприяли становленню фінансо-
вої науки, а й формування професорсько-викладаць-
кого корпусу двох нових напрямків суспільствознав-
чої науки – камералістики і політичної економії. Як
зазначає В. Хохуляк, на той час, коли вивчення цих
дисциплін запроваджувалося у вітчизняних універси-
тетах, їх формування як наукових дисциплін у захід-
ноєвропейських університетах набуло форми цілісної
системи знань; вони (політична економія і наука про
фінанси) сформувалися у результаті поступового на-
копичення прийомів і методів вирішення завдань, що
виникали в ході розвитку різних аспектів фінансового
і господарського життя суспільства [7, 220].

З урахуванням цих наукових реалій, у «Регламенті
Імператорської Академії наук» від 25 липня 1803 р.
зазначалося: «Науки, коих усовершенствованием Ака-
демия должна заниматься, суть следующие: Вышняя
Математика и Физико-Математика, Механика твердых
и жидких тел, Астрономия, Химия, Минералогия, Бо-
таника, Зоология, Анатомия и Физиология, и Техно-
логия; сверх того История, Статистика и Экономия
Политическая» [8]. При розгляді статуту було запро-
поновано проект (в подальшому його не було реалізо-
вано), авторами якого були вчені Н. Фус і Ф Баузе. Вони
запропонували розподіл навчальних дисциплін, який
використовувався переважно у німецьких університе-
тах і передбачав викладання теоретичних основ
фінансів у рамках політичної економії, а фінансове
законодавство – у рамках державознавчих наук – «опис
становища держави» [9, 19].

Проаналізуємо камеральну складову вищої осві-
ти. За Статутом 1804 р., для Харківського, як і для ін-
ших університетів імперії, затверджувалося чотири
факультети, котрі спочатку називалися відділеннями:
моральних та політичних наук (з прийняттям нового
університетського Статуту 1835 р. було перейменова-
но на юридичний факультет); фізичних та математич-
них наук; лікувальних або медичних наук; словесних
наук. Спрямування навчання на відділенні моральних
та політичних наук відображалося, перш за все, у складі
його кафедр і дисциплін, які вивчалися. Згідно зі Стату-
том, до відділення на той момент належали 7 кафедр:
богослов’я догматичного та моралістичного; тлумачен-
ня священного писання та церковної історії; спогля-
дальної та практичної філософії; права природного,
політичного й народного; прав цивільного та кримі-
нального судочинства в Російській імперії; прав найз-
начніших стародавніх і нинішніх народів; дипломати-
ки та політичної економії [10, 268]. Кафедра диплома-
тики та політичної економії Харківського університе-
ту викладала вступ до політико-камеральних наук, дер-
жавне загальне право, політичну економію, науку про
фінанси та природне право, політичну арифметика,
дипломатику. Політична арифметика розглядалася як
одна з часток політичної економії, завданням якої було
вивчення таких явищ господарчого оберту, які допус-
кали кількісні вимірювання з використанням алгеб-
раїчних та арифметичних формул [11, 272].

Виокремити правничу спеціалізацію в деяких еко-
номічних дисциплінах, що викладалися в Харківсько-
му університеті, допомагають навчальні курси профе-
сора Харківського університету Л. Якоба (1759–1827).
Беззаперечною заслугою науковця було те, що він пер-
шим в історії вітчизняної науки визначив та обґрунту-
вав фінансове право як сформульовану сукупність знань,
що знаходиться за межами політичної економії і має
власний предмет дослідження [7, 219]. При цьому він
вважав фінансове право економічною дисципліною, а в
самій економіці розрізняв три складові: політичну еко-
номію – науку про народне господарство; державну еко-
номіку або фінансове право та економічну діяльність
держави або цивільне право [12, 24]. Л. Якоб виокре-
мив юридичну складову в економічних дисциплінах;
так, предметом науки про державне господарство на-
уковець вважав фінансове право, а поліцейського пра-
ва – економічне законодавство [13, 276].

За університетським Статутом 1835 р., перелік ка-
федр юридичного факультету повторював розділи
Зібрання законів діючого законодавства. До складу фа-
культету входили наступні кафедри: 1) загальний систе-
матичний огляд законознавства або так звана енцикло-
педія прав; 2) основні закони і заклади Російської
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імперії, закони про стани людей в державі; 3) російські
цивільні закони як загальні, так і особливі: кредитні,
торгові і про фабрики із включенням тих місцевих за-
конів, які діють в окремих тільки губерніях; 4) російські
кримінальні закони; 5) закони державного благоуст-
рою та благочинності; 6) закони про державні повин-
ності й фінанси; 7) римське законодавство в поєднанні
з його історією [14, 488].

Упродовж 1840-х рр. у Петербурзькому, Казансь-
кому і Харківському університетах при юридичних фа-
культетах були відкриті камеральні відділення. Вони
мали здійснювати підготовку державних службовців для
різних сфер управління, чим пояснювався широкий набір
дисциплін, що вивчався. Основні предмети цього роз-
ряду можна розділити на три
складові. Перший – економі-
чний блок дисциплін був
представлений політичною
економією і статистикою,
викладався на історико-філо-
логічному факультеті, з до-
датковим вивченням законів
про фінанси і державні по-
винності. Другий – адмініст-
ративний блок містив такі
дисципліни, як державне
право європейських держав,
державні установи Російсь-
кої імперії та закони держав-
ного благоустрою та благо-
чинності. Поняття «закони
державного благоустрою»
означає «законодавство про
заходи, що забезпечують доб-
робут», а «закони благочин-
ності» – це поліцейські зако-
ни щодо забезпечення безпе-
ки [15, 58–59]. За складання
Зводу законів Російської ім-
перії (1833 р.), всі поліцейські закони були об’єднані у
дві групи: закони державного благоустрою (XI і XII тт.)
і закони державної благочинності (XIII і XIV тт.). Як заз-
началося вище, за університетським Статутом 1835 р.
на юридичних факультетах мала бути кафедра благоуст-
рою і благочинності. Після запровадження статуту 1884 р.,
вона була перейменована на кафедру поліцейського права.

Третій блок становили предмети, що вивчалися на
фізико-математичному факультеті – природна історія,
технологія, агрономія, архітектура. Як додаткові пред-
мети студенти слухали російські цивільні та кримі-
нальні закони, загальну та вітчизняну історію, одну з
новітніх мов [16, 119–121]. Важливо відзначити, що в
рамках юридичного факультету такі дисципліни каме-
рального розряду, як державне право європейських
держав, закони про фінанси і державні повинності,
закони про благоустрій та благочинність були необо-
в’язкові для вивчення [17].

Значною подією суспільно-культурного життя Ро-
сійської імперії стало відкриття 1 травня 1865 р. в Одесі
Новоросійського університету. Він був заснований на
базі Рішель’євського ліцею, а юридичний факультет ун-
іверситету – на основі відділення правознавства і каме-
рального відділення ліцею [18, 551]. Останнє було
відкрите 1841 р. як експеримент і данина Європейській
системі освіти. Студенти камерального (найчисельнішо-
го) відділення ліцею вивчали політичну економію, фінан-
си, торгівлю, комерцію, фізику, фізичну географію,
хімію, історію, сільське господарство, технологію, арх-
ітектуру й огляд російських законів. Тут готували дер-

жавних службовців, а також юристів у галузі державно-
го та приватного права. Історично склалося так, що ка-
меральне і юридичне відділення, що отримали, відпо-
відно до Статуту 1837 р. статус «університетських
факультетів» (а слухачі – звання університетських сту-
дентів), стали попередниками спеціалізованої підготов-
ки з публічно-правових наук у цьому університеті [19].

Щодо впливу камералістики на становлення рос-
ійської фінансової науки можна зробити певні виснов-
ки, за наведеною нижче схемою, що узагальнює інтер-
претацію І. Горлова та відображає панівні погляди в
Росії початку XIX ст. на місце науки про фінанси у
системі наук про «державний благоустрій» [20, 6].

На думку відомого фінансиста І. Янжула, фінанси
як частина камеральних наук, відіграли в камералістиці
другорядну роль, тому й не було необхідності створю-
вати для них особливу сферу знання: держава задоволь-
няла свої потреби, головним чином, з доходів від дер-
жавного майна і промислів, застосовуючи такі ж прийо-
ми і способи, як і будь-яка приватна особа. При цьому
вивчення цих способів здійснювала політична еконо-
мія. Однак, коли державне майно та промисли втрати-
ли першорядне значення при задоволенні державних
потреб, а їхнє місце зайняли податки і позики, фінан-
си отримали величезне значення в економічному житті
народів і мали виділитися в окрему науку [1, 44–45].

Камеральні відділення та камералістика як наука
поєднували значну кількість різнопланових предметів,
що ускладнювало їхнє викладання та засвоєння сту-
дентами. Як наслідок, не забезпечувалася належним
чином відповідна теоретична та практична підготовка
майбутніх фахівців. Тому камеральні відділення по-
требували реформування. Було розроблено проект пе-
ретворення камерального відділення у відділення дер-
жавних наук, при цьому з камеральних предметів були
виведені природничі та технічні дисциплін [21, 133].
Статут 1863 р., дія якого поширювалася на Санкт-Пе-
тербурзький, Московський, Казанський, Харківський
і Київський університети, визначав функціонування на
юридичних факультетах 13 кафедр: 1) енциклопедії
права, 2) історії найважливіших іноземних законо-
давств – стародавніх і нових, 3) історії руського права,
4) історії слов’янських законодавств, 5) римського
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права, 6) державного права, 7) цивільного права і цив-
ільного судоустрою і судочинства, 8) кримінального
права і кримінального судочинства, 9) поліцейського
права, 10) фінансового права, 11) міжнародного пра-
ва, 12) політичної економії і статистики, 13) церков-
ного законознавства [22, 926–927 ].

Таким чином, у наукових і практичних розробках
камералістів мали місце спроби системного викладен-
ня основ фінансового управління і визначення окре-
мих теоретичних основ і складових фінансової і фінан-
сово-правової наук. Викладання політичної економії і
камеральних наук в університетах Російської імперії
сприяли підготовці фахівців фінансово-правової сфе-
ри, необхідних як для управління державним майном,
так і для викладання фінансово-правових дисциплін у
вищих навчальних закладах. Саме камеральна скла-
дова юридичної освіти значною мірою сприяла виді-
ленню фінансів, поліцейського і фінансового права у
самостійні сфери наукового дослідження.
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МОТИВАЦІЯ ВСТУПУ ДО ВИЩОЇ ШКОЛИ
АБІТУРІЄНТІВ З НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

У статті розглянуто основні мотиви вступу абітурієнтів до
ВНЗ Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку
ХХ ст.. Доведено домінування прагматичних мотивів і показано
пільги, які надавала вища школа для її випускників.
Ключові слова: студентство, мотивація вступу, прагматизм

Інститут вищої освіти нині переживає кризовий
стан, зумовлений, передусім, падінням її престижу,
загальною доступністю до неї для людей, навіть із не-
високим рівнем інтелектуального розвитку, комерціа-
лізацією та корумпованістю сфери освіти, зниженням
рівня професіоналізму випускників ВНЗ та, відповід-
но, їх викладацького складу. На жаль, у сучасних реа-
ліях закінчення вищого навчального закладу не гаран-
тує стовідсоткового працевлаштування, не кажучи вже
про високу оплату праці. Звідси, актуальним є вивчен-
ня досвіду попередніх поколінь і шляхів виходу з кри-
зи цієї галузі суспільної діяльності. Метою нашої статті
є визначення мотивів, якими послуговувалися абіту-
рієнти з Наддніпрянської України в другій половині
ХІХ – на початку ХХ ст., і порівняння їх із мотивами
абітурієнтів сучасної України.

Зауважимо, що проблема вибору вищого навчаль-
ного закладу цікавила ще дореволюційних педагогів і
громадських діячів. Це знайшло відображення в публ-
іцистичних статтях Ф. і А. Фортунатових [1; 2]. Важ-
ливо, що автори розподілили абітурієнтів на різні гру-
пи, наголошуючи на домінуванні нематеріального
складника серед «ідеалів» гімназисток і прагматично-
го – серед більшості студентства. Радянські історики
проблемі вибору фаху, з боку майбутніх спеціалістів,
приділяли мінімальну увагу, наголошуючи, в основ-
ному, на наукових, службових і станових привілеях
випускників державної вищої школи, не зупиняючись
окремо на правовому статусі студентства закладів не-
урядового сектору, більшість якого становили жінки й
євреї (Б. Дубенцов, А. Іванов [3; 4]). Сучасні українські
науковці (О. Драч, Л. Смоляр [5; 6]) акцентують увагу
на мотиваціях вступу до ВНЗ жінок, їхній боротьбі за
здобуття рівних прав. Окрему нішу займають публікації
з життя духовного студентства (В. Тарасова, Н. Шип
[7; 8]). Втім, комплексного аналізу мотиваційної скла-
дової навчального процесу у вищій школі Над-
дніпрянської України другої половини ХІХ – початку
ХХ ст. поки не зроблено.

Серед джерел, опрацьованих за підготовки статті,
відзначимо опубліковані та неопубліковані матеріали.
Першу групу складають документальні джерела, зок-
рема офіційні документи законодавчого [9] і статис-
тичного [10] характеру. Вагому роль відіграють мате-
ріали переписів єврейського студентства [11–13], що
дають змогу виявити відмінність мотивації вступу до
вишів іудейської молоді, що є цінним, з огляду на не-
дослідженість проблеми в історіографії. Не менш важ-
ливим є звернення до студентських спогадів О. Ап-
текмана, М. Леваковського, М. Рильського, І. Фещен-
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ка-Чопівського [14–17]. Серед неопублікованих мате-
ріалів виділимо документи Центрального державного
історичного архіву, м. Київ (ф. 707), Держархіву
м. Києва, Інституту рукопису Національної бібліотеки
України ім. В. Вернадського (ф. 162), які є зразками
офіційної документації українських ВНЗ, зокрема
Київських – політехнічного (ф. 18 Держархіву м. Киє-
ва) і комерційного (ф. 153) – інститутів, вищих жіно-
чих курсів (ф. 244).

Проведені соціологами у 2006 і 2009 рр., опиту-
вання дають підстави стверджувати, що для українсь-
кого студента прагматичні й утилітарні мотиви є дом-
інуючими за вступу. Викликає занепокоєння, що для
третини опитаних неважливо, який фах обрати, і та-
ких більше, ніж тих, для кого навчання є можливістю
для самовдосконалення. Так, «стати висококваліфіко-
ваним спеціалістом в обраній галузі» було важливим
для 50 % у 2006 р. і 53 % – 2009 р.; «підвищити свій
соціальний статус, мати більш престижне становище
у суспільстві» – 37 і 38 %, відповідно; «забезпечити
стабільний матеріальний статок у майбутньому» – 55 і
51 %; «отримати диплом (все одно який)» – 33 і 36 %;
«вища освіта забезпечить цікаве коло спілкування в
теперішньому і майбутньому» – 15 і 14 %; «вища ос-
віта надасть можливість стати культурною, високоос-
віченою людиною» – 29 і 27 % [18, 56–57].

Мотиви вступу до вищої школи Наддніпрянської
України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
для більшості абітурієнтів мали прагматичний харак-
тер, адже закінчення ВНЗ надавало значні наукові та
службові пільги, зокрема відстрочку від військової по-
винності. Згідно зі «Статутом про військову повинність»
(1874 р.), призовний вік чоловіків сягав 21 року, а термін
служби для осіб із вищою освітою становив 6 місяців
[9; 9]. Відстрочка від військової повинності для сту-
дентів надавалася до 27 років – для тих, хто навчався у
ВНЗ з 4-річним і меншим курсом наук; до 28 років –
якщо курс був не менше 5 років [19, 536]. Такою ж
відстрочкою користувалися й слухачі вищої «вільної»
школи, тобто, закладів освіти неурядового і приватно-
го секторів. Це право було здобуте після введення в
дію закону і правил 19 грудня 1911 р., коли заклади
неурядового сектору за багатьма критеріями були
зрівняні з державною школою [20, 76].

Здобуття вищої освіти в державних ВНЗ надавало
їхнім випускникам і службові пільги, а саме: право на
затвердження в чинах Х та ХІІ класів, незалежно від
станового походження та без попередньої вислуги
років Так, право на Х клас (посада колезького секре-
таря) надавалося випускникам закладів відомства
Міністерства народної освіти (МНО) та Православного
сповідання із кандидатським ступенем; ті ж, хто закін-
чив зі званням дійсного студента, отримували тільки ХІІ
клас (губернського секретаря) [21, 10,25]. Носії Х класу
здобували право на почесне громадянство; серед інших
пільг – отримання юридичної свободи для тих, хто не
належав до податного стану [7, 264–265]. Випускники
спеціальних інститутів здобували звання інженера-тех-
нолога, інженера-будівельника, вченого агронома, а на
державній службі затверджувалися на штатні посади
техніків у чині Х (якщо закінчили курс в інституті з
відзнакою) або ХІІ (без відзнаки) класів [21, 12,18].
Серед інших пільг – можливість працювати керівни-
ками фабрик і заводів, споруджувати промислові та
житлові приміщення, завідувати казенними сільсько-
господарськими фермами, станціями, викладати у
вищій спеціальній школі, претендувати на зарахуван-
ня до стану особистих почесних громадян, а за умови
десятирічної плідної роботи керівниками фабрик і за-

водів – отримати спадкове почесне громадянство [22,
7–7зв.]. Надання службових переваг випускникам ВНЗ
розглядалося владою як засіб підтримки притоку мо-
лоді до них. На межі ХІХ–ХХ ст. становий склад вищої
школи демократизувався й уряд прагнув домогтися
зменшення кількості студентства, шляхом скасування
пільг. Втім, потреба у чиновниках з вищою освітою
змусила владу не позбавляти випускників службових
привілеїв [3, 92,101].

Випускники «вільної» вищої школи до 1911 р. були
безправними. «Положення про вищі жіночі курси в
Києві» (1878 р.) визначало, що курси «мають на меті
дати дівчатам, які закінчили курс гімназії чи інститу-
ту, можливість продовжити подальшу свою освіту» [23,
2]. По закінченні перебування на курсах, слухачкам
видавалися свідоцтва двох розрядів: для отримання
першого треба було мати з усіх обов’язкових предметів
на випускному екзамені оцінку не менше 4,5, а з нео-
бов’язкових – не менше 3. Для отримання свідоцтва
другого розряду перша оцінка мала становити не мен-
ше 3,5, інша – не менше 3. Слухачкам, які мали нижчу
успішність, видавали посвідчення про відвідування
курсів [24, 162]. Ситуація суттєво змінилася з прий-
няттям закону від 19 грудня 1911 р., який, в разі скла-
дання остаточних іспитів та іспитів на звання вчите-
льок середніх навчальних закладів в державних екза-
менаційних комісіях для осіб чоловічої статі при уні-
верситетах, дозволяв жінкам отримати університетсь-
кий диплом та рівні із чоловіками вчені права; нада-
вав звання вчительки середніх навчальних закладів, із
правом викладати предмети спеціалізації в нижчих та
середніх жіночих і чоловічих навчальних закладах.
Курсистки, за умови успішного складання іспитів, здо-
бували при університетах вчені ступені магістра і док-
тора, обіймали посади з навчальної частини в урядо-
вих навчальних закладах з тією ж винагородою, що й
чоловіки, включаючи пенсію і державні виплати [25].
Єдине, чого вони були позбавлені – можливості здо-
бувати рівні із чоловіками службові та станові права.
Закон від 1 липня 1914 р. «Про приватні навчальні зак-
лади, класи і курси МНО, що не користуються права-
ми урядових навчальних закладів» надавав вказані
переваги за освітою чоловікам, випускникам неурядо-
вих чоловічих і змішаних ВНЗ з університетською
програмою. З 1916 р. чоловіки отримували універси-
тетські дипломи в державних екзаменаційних комісі-
ях при університетах та неурядових закладах [4, 195].

Саме наявністю значних пільг для випускників
закладів вищої державної школи можна пояснити бай-
дужість вступників до обрання фаху: документи пода-
валися на той факультет, на який легше було вступити,
із можливістю в майбутньому змінити свій фах. Отже,
прагматизм і меркантильність домінували серед інших
мотивів. «Розрахунки наші при виборі факультету, –
згадував один зі студентів Київського університету
1860-х рр., – були досить прості: добре матеріальне за-
безпечення в майбутньому – і більше нічого. Наукова
ціль, якщо і була в нас (що, однак, сумнівно), то вона
стояла на останньому плані: зробитися вченими людь-
ми ми не думали, а сподівалися бути зразковими поден-
никами» [26]. Для багатьох вступників цей мотив по-
силювався аспектом престижності вишу. Так, серед ун-
іверситетських факультетів надавали перевагу юридич-
ному та медичному, а на початку ХХ ст. доволі модним,
в т. ч. й серед гімназистів, стало здобуття вищої спец-
іальної освіти [17, 14]. Чи такий приклад. З-поміж усіх
духовних академій Російської імперії, найпрестижні-
шою вважалася Київська, звідки виходили «найбільш
благонравні, вчені, діяльні й талановиті люди» [27, 1].
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Не менш привабливими були вищі навчальні зак-
лади для незаможного студентства, яке прагнуло по-
кращити матеріальне становище шляхом отримання
різної допомоги – звільнення від плати за навчання,
стипендій, одноразових виплат [15, 112]. Найбільшою
мірою цей мотив був характерний для вихованців зак-
ладів закритого типу. Небагатих юнаків приваблювала
можливість перебування на час навчання на казенному
утриманні, а по закінченні ВНЗ – гарантовано отримати
роботу за розподілом. Отже, класицизм і догматизм на-
вчання у закритих установах поступалися місцем упев-
неності в достатньому облаштуванні побуту [10, 25–26].
Прослідкуємо мотиви вступу, якими керувалися абі-
турієнти Київської духовної академії. Так, для вихідців
з селян життя настоятеля церкви уявлялося легшим від
селянського, а навчання давало змогу вийти з подат-
ного стану. Для вихідців зі священицьких родин важ-
ливе місце посідало прагнення перерости своїх батьків.
Для кар’єристів навчання в КДА ставало першим ета-
пом на шляху до світського самовизначення, що було
можливим за переходу з духовної академії до універ-
ситету чи одразу по її закінченні [8, 20].

Проведене 1909 р. в КПІ анкетування дає змогу
з’ясувати мотивацію вибору факультету серед студентів
технічних ВНЗ. Так, 58,9 % опитаних обрали факуль-
тет за бажанням, але прагматичні мотиви (немож-
ливість вступу до університету, кар’єрне зростання)
посідали значне місце (23,4 %), 15,1 % респондентів
взагалі пішли до КПІ випадково [28, 179].

Дещо іншою була градація мотивів у жінок. Так,
40 % вільнослухачок, які відвідували 1907 р. лекції в
університетах, найголовнішими мотивами вступу до
вищої школи визнали прагнення до наукового самовдос-
коналення, якого вони тривалий час були позбавлені та
бажання вчитися [6, 99]. Для незаможних цей мотив
посилювався можливістю заробити кошти на проживан-
ня [29, 7]. Суттєвим був і мотив кар’єрного зростання,
зокрема й наукового, прагнення посісти вагоме місце у
суспільстві, через набуття рівних наукових і службових
прав. Особливо сильним цей мотив був у перші роки
діяльності Київських вищих жіночих курсів (ВЖК),
коли курсистки все ще перебували в стані надії здобу-
ти рівний правовий статус зі студентами-чоловіками,
та після оприлюднення закону від 19 грудня 1911 р. З
іншого боку, здобуття права на вищу освіту ставало
одним із завдань жіночого емансипаційного руху, а
питання жіночої освіти перетворювалося на «гасло
свободи» [5, 354]. Для гімназисток, через матеріальні
труднощі, «домостроєвські» порядки в сім’ї й осуд
суспільства, вища освіта була «забороненим плодом»,
«найпалкішою мрією», а тому можливість вступу на
ВЖК була важливішою, ніж здобуття певного фаху [1].

Домінуючим мотивом для єврейської молоді було
навчання за покликанням (44,5 % студентів та 71,5 % кур-
систок [11, 19]), для 23 % – можливість вступу до ВНЗ,
крізь сито процентних норм і працевлаштування по зак-
інченні навчання [12, 22]. Звідси – популярність серед
євреїв медичного й юридичного факультетів [13, 7].

Мотиви, якими послуговувалася молодь за вступу
до вищої школи, зумовили на початку ХХ ст. серед пе-
дагогів навіть дискусію. В одному з виступів А. Форту-
натов спробував відповісти на питання: «Для чого люди
йдуть до вищої школи?», подавши ієрархію мотивів
молоді. На першому місці знаходилися матеріальні
чинники, тобто, вибір фаху, який дав би після випуску
високооплачуваний стабільний заробіток; на другому
– моральні мотиви (мета здобуття вищої освіти – ба-
жання бути корисним суспільству, служити народу;
особливо вагоме місце ця група мотивів посідала в

епоху ліберально-демократичних перетворень Олек-
сандра ІІ, прикладом чого є спогади абітурієнта Харк-
івського університету 1870 р. О. Аптекмана: «Про що
мріяв? До чого прагнув? Ну, звичайно, насамперед –
знання, розвитку, аби стати корисним для суспільства
членом. То був завіт 60-х років, тому вчили нас Пи-
сарєв, Добролюбов і Чернишевський в першу чергу.
Переді мною носилися образи Базарова, Лопухова і
Кірсанова. Так, – мріяв я, – треба жити» [14, 44]). На
третьому – розумові (вища освіта потрібна, аби набу-
ти нові знання й поповнити наявні) й естетичні (абіту-
рієнти шукали естетично привабливу професію, в якій
би вагоме місце посідала творчість). А. Фортунатов
виділив і ряд мотивів, які не підлягали класифікації:
йшли до ВНЗ, бо «так роблять інші», «так прийнято»,
«куди дітися, коли закінчили курс середньої школи»,
«так бажають батьки» [2]. Значення останнього не вар-
то применшувати. Так, майбутній поет М. Рильський
1915 р. вступив на медичний факультет Київського
університету, який його зовсім не цікавив, «по особ-
ливих обставинах» – на прохання матері [16, 7,437].

Отже, для абітурієнтів з Наддніпрянської України
в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., як і для
сучасної молоді, домінуючими за вступу до ВНЗ були
матеріальні (прагматичні) мотиви, хоча його закінчення
в ті часи все ж надавало значно більше пільг для випус-
кника, ніж сьогодні. Вища освіта була престижною і нею
було охоплено незначну частину суспільства. До кінця
ХІХ ст., тобто, активної появи закладів вищої техніч-
ної освіти в Україні, можна вести мову про її становий
характер (більшість студентів становили дворяни та
духовенство). Мотиви вступу до закладів державного
і неурядового сектору дещо відрізнялися, зокрема для
жінок більш важливим було прагнення до наукового
вдосконалення. На жаль, сучасній молоді все менше
зрозумілим є мотив «бажання бути корисним суспіль-
ству, служити народу», який був одним з домінуючих
серед дореволюційного студентства, хоча в більшості
випадків для молоді тогочасної й теперішньої мотиви
вступу до ВНЗ мало чим відрізняються.
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В. В. Швець

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У
ПОЛТАВСЬКОМУ КАДЕТСЬКОМУ КОРПУСІ

(на матеріалах спогадів Михайла Домонтовича)

На матеріалах спогадів М. Домонтовича, проаналізовано на-
вчально-виховний процес у Полтавському кадетському корпусі.
Ключові слова: М. Домонтович, Полтавський кадетський кор-
пус, навчально-виховний процес, кадети

У зв’язку з розвитком міждисциплінарності гума-
нітарного знання, все більш актуальним стає осмис-
лення місця людини в історії. У проблемному полі на-
уки акценти зміщуються на вивчення соціокультурних
процесів, основним ядром яких виступають осо-
бистість, мікрогрупа і спільноти різних типів. Профе-
сійний історик, дотримуючись корпоративних норм,
розглядає та намагається зрозуміти свого героя в кон-
тексті тієї епохи, сучасником якої був. Актуальність
нашого дослідження, скерованого на переосмислення
і реконструкцію реалій навчально-виховного процесу
у Полтавському кадетському корпусі, зумовлюється
тим, що об’єктом є випускник цього навчального зак-
ладу, генерал російської армії Михайло Олексійович
Домонтович. Мета статті зумовлена недостатньою
розробкою теми сучасною історіографією, що, безу-
мовно, актуалізує її наукову значущість.

А. Кривицький, спираючись на матеріали, роботи
військових публіцистів, звернувся до характеристики
офіцерського корпусу російської армії, вказуючи, що
традиції мають важливе значення для духу армії: в них
відображені і бойовий досвід, і національний харак-
тер. За багато років наукового забуття дається пози-
тивна оцінка М. Драгомирова і його системи вихован-
ня. Вчений підкреслював вагомий моральний автори-

тет, що був властивий російському офіцерові в духов-
ному вихованні солдатів [1]. Позитивний досвід мо-
рального виховання у військово-навчальних закладах
Росії розглядався також у статті В. Рунова [2].

Нормативно-правовою базою функціонування ка-
детських корпусів у Російській імперії слугувало «По-
ложение о кадетских корпусах» від 1886 р. [3]. У його
вступній частині зазначалося, що кадетські корпуси
отримали перший приблизний Статут з ініціативи
Миколи I ще 1830 р. Після їх перетворення на військові
гімназії, в 1866 р. було розроблено нове Положення.
Однак учні військових гімназій набували недостатньо
ґрунтовні військово-теоретичні знання, зокрема
військово-практичні навички, тому продовжували на-
вчання у військових училищах, націлених на підготовку
стройових офіцерів. Відтак, визнавалося необхідним
повернення до кадетських корпусів. У липні 1882 р.,
за рішенням Олександра III, проведена масштабна
реформа військово-навчальних закладів. Створені в
період реформ Олександра II військові гімназії, були
трансформовані в закриті середні військово-навчальні
заклади – кадетські корпуси.

Устрій кадетських корпусів більш повно відпові-
дав їх призначенню як військово-навчальних закладів,
що мали на меті всебічно готувати вихованців до пе-
реходу у військові училища. Для досягнення цієї мети
було прийнято «Положение о кадетских корпусах» [3],
в якому відображалися засадничі принципи організації
навчально-виховного процесу. На посади офіцерів-
вихователів у цих закладах призначалися офіцери, які
відповідали необхідним вимогам як за моральними
якостями й отриманій освіті, так і за службою. У ка-
детських корпусах зберігався поділ вихованців за
віком, з присвоєнням їм найменування рот і призна-
ченням у кожній з них ротного командира з-поміж
найбільш досвідчених наставників, зобов’язаних скеро-
вувати службову діяльність окремих офіцерів-вихова-
телів довіреної йому роти, а також завідувати її майном.
Підготовка стройового навчання кадетів покладалася
безпосередньо на офіцерів-вихователів, під керівницт-
вом ротного командира. В літній період навчання каде-
ти двох старших класів зі стройової підготовки займа-
лися прикладними військовими вправами. Визнавалося
необхідним всебічне зміцнення роти, у тому числі виве-
дення в літні навчальні табори, де основний час присвя-
чували фізичній підготовці кадетів. Ці заходи мали по-
кращити військову дисципліну і бойовий вишкіл, необ-
хідний майбутньому офіцеру. Для заміщення унтер-
офіцерських посад у ротному строю і для виконання
обов’язків старших кадетів на посади віце-фельдфебе-
ля і віце-унтер-офіцера стройової роти призначалися
кращі вихованці останнього (сьомого) класу. Нарешті,
визнавалося за доцільне зберегти в кадетських корпу-
сах той же загальноосвітній навчальний курс, яким він
був у військових гімназіях. До кінця XIX ст. у Російській
імперії діяли вже 22 кадетських корпуси.

У контексті нашого дослідження вважаємо доц-
ільним звернутися до безпосереднього досвіду діяль-
ності кадетських корпусів, зокрема в Україні. За осно-
ву нами взято працю М. Домонтовича – «Полтавский
кадетский корпус в первые годы его существования»
[4], де в хронологічній послідовності подано спогади
про перебування у Полтавському кадетському корпусі.
Вельми прислужилася і робота І. Павловського – «Ис-
торический очерк Петровского Полтавского кадетского
корпуса. 1840–1890» [5], присвячена півстолітній історії
цього закладу. Значну частину праці займають характе-
ристики керівників навчального закладу, аналіз їхньої
діяльності з удосконалення організації та методів вик-
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ладання, а також розповіді про випускників училища –
учасників багатьох воєн другої половини XIX ст.

Полтавський кадетський корпус було засновано
1840 р., з ініціативи імператора Миколи I, який окрес-
лив стратегічне завдання підготовки юнаків так: «Я
уверен, кадеты, что сей новый знак внимания Нашего
молодым дворянам, посвятившим себя воинскому по-
прищу, усугубят в каждом из вас пламенную ревность
сделаться верным слугой Царю Вашему и Отечеству».
Батьки дворян ще з дитинства наставляли дітей до
військової кар’єри. «Старайтесь учиться прилежно и
хорошо, чтобы служить и дослуживаться, – таков уж
был клич среднего и особенно мелкопоместного дво-
рянства в Малоросии, не задолго до открытия Пол-
тавского корпуса» [4, 447]. Поряд із військовою спра-
вою, цінувалася й освіченість.

У Полтавському кадетському корпусі мала місце
тенденція до заохочування кадетів. Авторитет вихова-
телів серед курсантів посідав чільне місце у мораль-
ному вихованні. Вони шанували їх, а ті, у свою чергу
були авторитетами для вихованців. Віталося самолюб-
ство, у природному значенні цього слова. У методиці
навчання не було рівняння на середньостатистичного
кадета класу, натомість практикувався свого роду інди-
відуалізм, заохочувалася змагальність [4, 448]. Вихов-
ний процес у Корпусі спрямовувався на компенсацію
родинного спілкування, що слугувало для непов-
нолітніх учнів фактором психологічної підтримки та
було невід’ємною складовою соціалізації. По суті,
впродовж навчання педагоги й офіцери-вихователі ста-
вали для кадетів сім’єю [4, 465].

Звільнення для кадетів були рідкістю і, як прави-
ло, лише для місцевих полтавців, як назвав їх М. До-
монтович – «внутрішні». Для урізноманітнення май-
же ізольованого життя кадетів, звісно успішних, час-
то командири-вихователі запрошували їх на світські
посиденьки до місцевих «начальників» – у власні сім’ї
на великі свята, а інколи й до губернатора – читати
вірші, на заздалегідь запропоновані теми. Серед них
був і М. Домонтович [4, 464].

У навчальному закладі кадети готували й перші на-
укові роботи. «Очень хорошо помню, что первое мое
сочинение было о германском императоре Фридрихе
Барбароссе, этом покровителе наук, в глубокой старо-
сти принявшем участие в крестовом походе и о смерти
которого существует столько поэтических легенд. По-
мню также, что в этот вечер читал свое довольно длин-
ное стихотворение Ив. Ал. Боголюбов, нынешний ди-
ректор Оренбурского корпуса, а тогда кадет Полтавско-
го корпуса», – згадував М. Домонтович [4, 449].

У кадетському середовищі виявлялася взаємодо-
помога та підтримка як у навчальному процесі, так і
буденному житті [4, 450]. Для старших класів, у перші
роки після відкриття корпусу, застосовувалася прак-
тика, за якої для викладання запрошувалися викладачі
з університетською освітою. На відміну від корпусних
вихователів і вчителів, вони відрізнялися доброчесністю,
присвячували весь вільний час корпусу і з сердечним
теплом ставилися до розвитку і успіхів підлеглих [4, 451].
М. Домонтович взяв на себе сміливість констатувати,
що випускники перших років існування Корпусу були
більш свідомими і намагалися отримувати знання, зде-
більшого, шляхом саморозвитку та самоудосконалення.
Не дарма він навів факти, які відрізняли сучасне йому
покоління від покоління другої половини ХІХ ст.: ка-
дети читали багато додаткової літератури із різних
навчальних предметів і це за умов власної ініціативи,
що сприяло глибшому засвоєнню знань і розвиткові
аналітичного та логічного мислення: «Читающих со-

чинения по математике и физике было несколько; по
географии и истории еще больше» [4, 452].

Перші чотири випуски полтавських кадет відрізня-
лися ерудованістю і вправністю у володінні іноземни-
ми мовами. Тому, приїжджаючи в Дворянський полк,
вони привертали до себе увагу і непереборну цікавість.
«Я очень хорошо помню, как почтенный преподаватель
тактики в Дворянском полку, полковник И. Клуген, слу-
шая наши ответы из военной истории, сперва сердился,
а потом переменял гнев на милость, когда мы пускались
в подробности, давно нам известные из Данилевского,
Батурлина и других», – згадував М. Домонтович [4,
452–453]. Отже, аналіз його спогадів свідчить, що роки
навчання в Кадетському корпусі запам’яталися на все
життя, а також демонструють глибоку повагу та вдяч-
ність до вчителів і вихователів.

Враховуючи історичний досвід Російської імперії
другої половини XIX ст., варто відзначити, що в закри-
тих навчальних закладах, значна увага приділялася ви-
хованню. Закономірно вважають, що здійснювати цей
невід’ємний процес у таких закладах, як кадетський кор-
пус, є справою досить нескладною, адже всі умови цьо-
му активно сприяли. Взяти хоча б до уваги той факт, що
всі вихованці перебували в однорідному середовищі, яке
саме стимулювало дотримання військової дисципліни.
За основу тут було взяте моральне виховання та фізична
підготовка, які, внаслідок «систематичної дифузії»,
мали «шліфувати» професійні якості кадетів. Пріори-
тетним завданням вихователів Корпусу було сприяння
розвиткові таких рис у підопічних, як вірність царю і
державі, релігійність, доброчесність у сім’ї, а також
всіляко розвивати і поглиблювати патріотичні якості
юнаків. На вихователів покладалася серйозна відпов-
ідальність, оскільки, будучи взірцем для наслідуван-
ня, більшість кадетів брала за приклад їхні вчинки,
поведінку, манеру спілкування [4, 454–455]. Зі спогадів
М. Домонтовича, їхні вихователі, командири рот по-
стають авторитетними педагогами, дисциплінованими,
відповідальними і добросовісними у ставленні до спра-
ви підготовки молодої генерації офіцерів.

Першим директором Полтавського кадетського
корпусу був В. Святковський, який до того часу слу-
жив командиром батальйону в Московському корпусі.
Саме за його ініціативи й активної підтримки, в Пол-
тавському корпусі заохочувалося вивчення іноземних
мов, зокрема французької. «Святковский лично сле-
дил только за занятиями кадет по иностранным язы-
кам; чтобы побудить и заохотить их к этому, он, почти
ежедневно являлся к обеду и ужину кадет, с которыми
и заговаривал на ломаном французском языке с польс-
ким акцентом. По его же настоянию, мы должны были
в известные часы обьясняться между собой тоже по-
французски», – підкреслював М. Домонтович [4, 456].
За своїми поглядами і переконаннями, перший дирек-
тор був лібералом.

Наступним директором корпусу, після смерті
В. Святловського, був призначений Струммило. За
складом характеру він був повною протилежністю: су-
ворий, вимогливий, любив дисципліну і порядок. Тим-
ченко-Рубан у спогадах підкреслював, що за Струм-
мила у навчальному закладі поширилися тілесні пока-
рання, наслідком чого стало погіршення дисципліни
кадетів. [4, 457–458]. З ним не погоджувався М. Домон-
тович, який репрезентував власну версію плину кадетсь-
кого життя за нового директора: «Может быть, это было
позже, но при мне такого резкого перелома: ни в наказа-
ниях, ни в нравственности кадет я не помню. Секли и
наделяли кадет всяческими пинками в достаточном чис-
ле и до назначения директором Струммило» [4, 458].
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Зі спогадів вихованців Полтавського кадетського
корпусу дізнаємося про релігійність кадетів. Учнівські
страхи, дитячу невпевненість частина вихованців на-
магалася подолати примітивними символічними дія-
ми. Приміром, М. Домонтович згадував свого сусіда
по молодшому класу, який вважав хрести з воску на
парті надійним засобом не бути опитаним на уроці
німецької мови. Це не поодинокий випадок. Кадети
приносили на уроки, так би мовити «для моральної
підтримки», свічки та ладан [4, 460]. З часом, різного
роду забобонність почала трансформуватися в поетич-
ну набожність. Кадетів часто помічали біля церкви і
саме тому відвідування церковної служби стало набу-
вати обов’язкового, певною мірою примусового, фор-
мального характеру. На підтвердження цього, наведе-
мо слова М. Домонтовича: «Затем, очень уж усердно
начали соблюдать все праздники и водить нас часто в
церковь... В церкви же мы должны были стоять на
вытяжку... Такой формализм не замедлил дать свои
плоды; из церкви, то и дело, стали выводить десятка-
ми мнимобольных; после церкви начинались насмеш-
ки, передразнивание и пр.» [4, 461]. Переломною да-
тою в контексті релігійного життя та виховання кадетів
став 1845 р., коли «поручено было свыше произвести
в Полтавском корпусе дознание о причинах проявле-
ния среди его воспитанников свободомыслия. Не знаю,
что выяснило это дознание, от себя же могу добавить,
что в некоторых из нас религиозное настроение стало
заметно слабеть именно с того времени, как началась
указанная мною формалистика» [4, 461].

Закритий навчальний заклад, яким був Полтавсь-
кий кадетський корпус, накладав відбиток на форму-
вання особистості вихованців. Ізольованість від зовні-
шнього світу й окремих аспектів побуту, зокрема вміння
самостійно розпоряджатися грошима, мала наслідком
складнощі для випускників у дорослому житті: «Мы
выходили из корпуса совершенными младенцами, что
нередко печально отзывалось на наших финансовых
бюджетах, в особенности, когда мы попадали в гвардей-
ские и кавалерские части», – підсумовував колишній
кадет [4, 465]. Справді, «корпусна атмосфера» поєдну-
вала життя кадетів. Спілкування із родиною було
рідкістю. Всі радощі і труднощі вихованці Корпусу
переживали разом, що, з іншого боку, сприяло розвитку
корпоративності серед них. Поступово колектив учнів
і вихователів трансформувався у своєрідну сім’ю зі
спільними турботами і переживаннями.

Підсумовуючи, зазначимо, що кадетські корпуси як
закриті військові навчальні заклади призначалися для
підготовки молоді до військової кар’єри. Атмосфера в
Полтавському кадетському корпусі, режим роботи, ви-
ховання – все це, у системному та гармонійному по-
єднанні, сприяло виробленню в кадетів військового ха-
рактеру, сили волі, духу та принципів колективізму: взає-
мопідтримки та допомоги. На нашу думку, М. Домонто-
вич був успішним кадетом, адже немає жодних письмо-
вих згадок про порушення ним навчально-виховної дис-
ципліни. Можливо наше судження гіпотетичне, вра-
ховуючи, що він сам є автором спогадів. Проте, його
успішна військова кар’єра дає нам підстави вважати
авторський виклад подій наближеним до реалій.
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РОЗВИТОК ВИЩОЇ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ В ОДЕСІ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.:

ЗАГАЛЬНОІМПЕРСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ
ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Статтю присвячено становленню вищої жіночої освіти в Одесі
протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Основну увагу
зосереджено на з’ясуванні регіональних відмінностей цього про-
цесу в Одесі в контексті системного вивчення загальних тен-
денцій функціонування вищої жіночої школи в Російській імперії.
Ключові слова: вища жіноча освіта, вищі жіночі курси, міністер-
ство народної освіти, попечитель навчального округу

Гендерна рівність, разом із підвищення статусу
жінки, нині стали незаперечним фактом. Витоки цього
процесу сягають доби Нового часу, характерною рисою
якого була емансипація жіноцтва. Невід’ємним її ком-
понентом став розвиток системи жіночої освіти, завер-
шеності якій надало становлення протягом другої поло-
вини ХІХ – початку ХХ ст. вищої жіночої школи. Вітчиз-
няній історичній науці важливо теоретично узагальни-
ти зазначені питання, адже належне розуміння історич-
ного досвіду, зокрема створення та діяльності вищої
жіночої освіти та її впливу на суспільство, дає можливість
враховувати традиції попередників у сучасній осві-
тянській практиці, аби уникнути помилок минулого.

За роки незалежності вітчизняними дослідника-
ми створено значний масив історичного наративу. З’я-
вилися ґрунтовні розвідки, присвячені освіті та вихо-
ванню жіноцтва в історичній ретроспективі [1–3]. Се-
ред них виокремлюються такі, що безпосередньо вис-
вітлюють питання вищої жіночої освіти [4–6]. Знач-
ною активністю у вивченні теми вирізняються науковці
Харкова, Києва, Одеси – міст, де діяли вищі жіночі
навчальні заклади. Чимало зусиль доклали вчені для
з’ясування особливостей їх функціонування в Одесі
[7–9]. Певний етап дослідження діяльності Одеських
ВЖК підсумувала дисертація О. Мельника. Проте,
сформульовані ним положення, подекуди мають супе-
речливий характер. Так, дослідник констатує «перева-
жання на курсах заможних осіб міщанського звання» і
разом з тим зазначає, що «благодійні внески підтри-
мували багатьох слухачок» [10, 9,10]. Непоодиноким
явищем стали фактичні помилки в роботах сучасних
науковців. З огляду на це, варто усунути накопичені
похибки та об’єктивно з’ясувати становлення вищої
жіночої освіти в Одесі. Метою цієї статті є аналіз ста-
новлення вищої жіночої освіти в Одесі протягом оз-
наченого періоду, з урахуванням загальнодержавних і
регіональних тенденцій.

14 грудня 1867 р. у Цюріхському університеті ус-
пішно захистила дисертацію на здобуття ступеня док-
тора медичних наук піддана Російської імперії Н. Сус-
лова. Поширення цієї інформації в пресі викликало
стрімке зростання кількості представниць «слабкої
статі», які бажали навчатися в цьому закладі. Захоп-
лення успіхом Н. Суслової та прагнення її наслідувати
багатьма дівчатами, стурбували представників вищої
влади Росії. 1872 р. за височайшим повелінням ство-
рено спеціальну комісію, якій доручили розробити
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пропозиції щодо припинення масового від’їзду жінок
на навчання до Цюріхського університету та Політех-
нічного інституту.

Найбільшу стурбованість комісії викликала як
масовість жіночого руху (влітку 1873 р. у Цюріху заф-
іксували 103 підданих імперії), так і його поширеність
серед усіх соціальних станів та регіонів держави. На
підставі отриманих даних, з’ясовано, що серед студен-
ток у Швейцарії переважали представниці українсь-
ких губерній – 41,7 %, зокрема з Новоросії – 29 % [11,
3]. У доповіді імператору констатували, що «держава
навряд чи може вважати власну місію в аспекті вищої
та професійної освіти “слабкої статі” виконаною».
Комісія пропонувала створення в державі вищого жіно-
чого закладу з чітко визначеним і завершеним курсом
історико-філологічного напряму, на зразок берлінсь-
кого. Отже, керівники головних відомств правильно
зрозуміли суть проблеми – прагнення жінок здобути
освіту університетського типу в Європі, через немож-
ливість цього у власній країні.

Урочисте відкриття перших ВЖК професора
В. Гер’є відбулося 1 листопада 1872 р. у Москві. Реа-
лізація наступних кроків у сфері вищої жіночої освіти
(1876 р. додалися Казанські ВЖК, а 1878 р. планували
їхнє відкриття у Києві та Санкт-Петербурзі) відбува-
лася на тлі загострення соціальних протиріч, у зв’язку
з активізацією дій революційних народників. На особ-
ливій нараді, за головування П. Валуєва, в червні
1878 р. обговорили пропозиції уряду щодо зміцнення
порядку в державі. Звернули увагу й на поширення ре-
волюційних ідей серед учнів. Щоб уникнути цього,
пропонували скоротити контингент слухачів вищих на-
вчальних закладів. Після страти 4 серпня 1878 р. ре-
волюціонерами шефа жандармів Мезенцева, напруга
в урядових колах наростала. Безпосередньо відчули
це Київські ВЖК, відкриття яких ледве не зірвалося
через несхвальну оцінку освітньої ініціативи Київсь-
ким, Подільським та Волинським генерал-губернато-
ром М. Чертковим.

Відкриття ВЖК у Києві відбулося 4 жовтня 1878 р.
Прикметно, що серед перших, хто здійснив матеріаль-
ну підтримку новоствореному закладу, були мешканці
Одеси. Так, від групи учнів середніх навчальних закладів
м. Одеси в жовтні 1878 р. надійшло 30 крб. У цьому
ряду і студент Новоросійського університету, який над-
іслав 92 крб. сріблом, і вчителі Одеської жіночої гімназії
Піллер, що зібрали 20 крб. [12, 1–4]. Отже, громадськість
Південної Пальміри, одного з міст, що найбільш ди-
намічно розвивалося в Російській імперії і багато пред-
ставниць якого виїздили з кінця 1860-х рр. на навчан-
ня за кордон, найпершою запропонувала допомогу
слухачкам Київських ВЖК у формі грошових пожертв.

За умов загострення внутрішньополітичної ситу-
ації в Російській імперії наприкінці 1870-х рр., уряд
санкціонував розширення повноважень генерал-губер-
наторів, яким підпорядковувалися всі цивільні уста-
нови, зокрема й навчальні заклади, та посилення вла-
ди поліції для боротьби з революціонерами. Громадські
ініціативи у сфері вищої жіночої освіти, запропоно-
вані до реалізації 1879 р., було відхилено через нега-
тивний відгук з боку органів правопорядку. Не зат-
вердили Товариство заохочення вищої жіночої освіти в
Москві. Не вдалися також спроби киянок створити ана-
логічну благодійну організацію. Міністр внутрішніх
справ, узгоджуючи позицію з головним начальником ІІІ
відділення в.й.і.в. канцелярії щодо цих проектів, чітко
окреслив небезпеку таких заходів [13, 33–35,48]. Ар-

гументація органів політичного нагляду базувалася на
«небажаності збільшення чисельності дівчат на курсах».

Зростання впливу силових структур на санкціону-
вання інноваційних проектів у цій сфері демонстру-
ють результати клопотань про організацію ВЖК в
Одесі. На початку 1879 р. проф. О. Трачевський, зару-
чившись попередньо підтримкою попечителя Одесь-
кого навчального округу С. Голубцова, звернувся з
проханням про організацію такого закладу в Одесі.
Прихильність попечителя виявилася в дозволі підго-
товчих курсів для майбутніх слухачок із російської
мови і літератури, латини та математики за програмою
жіночих гімназій. Міністр народної освіти погодився
на відкриття Одеських ВЖК на загальних засадах і
чекав відгуку з Міністерства внутрішніх справ. Поціка-
вилися й позицією начальника ІV відділення в.й.і.в.
канцелярії, який вважав, що успішність курсів в Одесі
залежала від вдалого вибору керівництва та правиль-
ного і суворого нагляду за слухацьким контингентом.
На думку принца Ольденбурзького, потрібне було
пильне спостереження за курсистками на приватних
квартирах, проте більш доцільно було обмежити їх
проживання з родичами чи благонадійними особами.
Навесні 1879 р. Міністерство внутрішніх справ інфор-
мувало ІІІ відділення в.й.і.в. канцелярії з приводу кло-
потання професора Трачевського і просило відгук на
проект. Попечитель намагався пришвидшити отриман-
ня дозволу, повідомивши до освітнього відомства
рішення міської думи Одеси про виділення ВЖК
10 тис. крб., за умови їх відкриття. Втім, санкціонуван-
ня організації курсів в Одесі затягувалося, про що
30 серпня 1879 р. телеграфно повідомив директор де-
партаменту Міністерства народної освіти Брадке [14,
24,25]. Лист-нагадування освітнього відомства, дато-
ваний жовтнем 1880 р., до Міністерства внутрішніх
справ про бажаність відгуку щодо проекту Одеських
курсів є важливим документом, який дає змогу остаточ-
но з’ясувати завершення справи. Можна констатувати,
що проект ВЖК у Одесі був нереалізований через зво-
лікання керівництва таємної поліції з відповіддю.

Наведені дані спростовують помилкове тверджен-
ня А. Добролюбського, який констатував відкриття
«перших ВЖК в Одесі в 1879 р.» [9, 20]. Не підтверд-
жується і теза сучасних дослідників про те, що Мініс-
терство народної освіти відхиляло клопотання щодо
організації ВЖК в Одесі (1879 р.) [15, 102]. Будь-які
підстави для звинувачень канцелярії міністра народ-
ної освіти Д. Толстого в затягуванні справи або ство-
ренні штучних перешкод, як свідчать про це виявлені
документи, відсутні. За умов загострення загальної
політичної ситуації в державі, можливість реалізації
проектів організації ВЖК в університетських містах
визначало не взаєморозуміння між міністерствами
народної освіти та внутрішніх справ, а швидше, ба-
чення суті справи кожним із них. Фактично головні
радники царя в 1879 р. – в.о. міністра внутрішніх справ
Л. Маков та шеф жандармів М. Селіверстов, не запе-
речуючи ініціатив з організації ВЖК в Одесі та Хар-
кові, обрали тактику вичікування та зволікання, з обо-
в’язковим відомчим відгуком. Підсумком стала бажа-
на для органів політичного контролю нереалізованість
проектів вищих жіночих закладів у містах, де поши-
рювалася антиурядова пропаганда.

На діяльність вищої жіночої освіти вплинули та-
кож трагічні події березня 1881 р. – убивство народо-
вольцями царя-реформатора. Відбулася ротація й у
Міністерстві народної освіти, яке навесні 1882 р. очо-
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лив І. Делянов. Ставлення до вищої жіночої освіти ідео-
логів урядового курсу відтепер було категорично нега-
тивне. Солідарність із такою позицією виявляли і чи-
новники освітнього відомства. На початку літа 1882 р.
новий попечитель Одеського навчального округу Лав-
ровський дав коротку і досить «змістовну» відповідь
на клопотання Товариства природознавців Новорос-
ійського університету щодо організації курсів для
жінок з природничих наук: «Узагалі не бачу потреби у
ВЖК як окремому закладі, а з природничо-математич-
них наук ще менше» [14, 69].

Прихід до влади Миколи ІІ вселив певні сподівання
громадськості на зміну політики у сфері вищої жіночої
школи. Крім того, на кінець ХІХ ст., завдяки активності
соціуму, суттєво розширилася мережа жіночих середніх
навчальних закладів і зріс учнівський контингент у них,
про що свідчать подання попечителів навчальних ок-
ругів до Міністерства народної освіти. Так, керівник
Одеського навчального округу Сольський інформував
про щорічну кількість випускниць гімназій округу
близько 600 осіб, немало з яких з метою продовжити
освіту від’їздили до Швейцарії та Франції [16, 7].

Восени 1895 р. Товариство природознавців Ново-
російського університету започаткувало в Одесі
публічні лекції з математики та природознавства, на
які, попри високу вартість, записалося понад 500 ба-
жаючих. До речі, попечитель Одеського навчального
округу Сольський, відчуваючи нестримність прагнень
до вищої освіти місцевої молоді, запропонував навіть
обміркувати можливість спеціального збору з учениць
(1–3 крб. на рік) у фонд майбутнього інституту. Проте
це викликало замішання в освітньому відомстві і по-
печитель телеграмою від 12 жовтня 1895 р. був зму-
шений виправдовуватися перед І. Деляновим про
«відсутність будь-якого проекту жіночого університе-
ту» [16, 6,8]. У відповідях із міністерства чітко окрес-
лено неможливість відкриття ВЖК і навіть будь-яких
сподівань на це у формі якихось зборів.

Проте, успішність таких курсів при університетах
перевершила всі очікування їх фундаторів. Суттєвий
наплив жінок у всіх містах, де вони діяли, спонукав
організаторів до перетворення їх із тимчасових у пост-
ійно діючі, з розширеною навчальною програмою. На-
приклад, в Одесі кількість слухачів постійно зростала: у
першому семестрі – 690 осіб, у другому – 723, у третьо-
му – 754. Міська дума зважила на громадський резо-
нанс справи і призначила адміністрації закладу щоріч-
ну субсидію 3000 крб., що дало змогу звільнити від оп-
лати незаможних учительок. Курси читали вечорами в
актовій залі та аудиторіях Новоросійського університету.

У 1896 р. група професорів та викладачів Ново-
російського університету (43 особи) поновила клопо-
тання про організацію ВЖК в Одесі. Головним моти-
вом, за визнанням професорів, було те, що «публічні
курси являли собою тільки слабкий сурогат вищої
жіночої освіти» [17, 8]. Саме Одеса стала наступним
після Москви містом, ініціативній групі якого вдалося
отримати дозвіл на організацію ВЖК. Варто зауважи-
ти, що для успішності чергового клопотання в 1902 р.
професори вдалися до «обхідного маневру». Обізнані
з панівними серед освітніх бюрократів настроями ути-
літаризму жіночої освіти, одесити запропонували на-
дати вищому закладу педагогічного характеру. Уже
1903 р. в Одесі розпочали діяльність Вищі жіночі пе-
дагогічні курси. Проте, суто педагогічний характер
навчального закладу не задовольняв більшість слуха-
чок. Населення міста було переважно неправославним,

а законодавство Російської імперії обмежувало право
на вчителювання представників іудейської конфесії. У
травні 1906 р. рада курсів звернулася з клопотанням
до Міністерства народної освіти про реформування
закладу в Одеські ВЖК, що й було реалізовано. В Одесі
навчальний заклад діяв у складі таких відділень: істо-
рико-філологічного (зі слов’яно-російським, історич-
ним та романо-германським відділами), фізико-мате-
матичного (з математичним та природничим відділа-
ми) та юридичного.

Досить висока вартість навчання на Одеських
ВЖК (150 крб. на рік) і бажання поширити освіту се-
ред представниць незаможних прошарків населення
спонукали адміністрацію закладу допомагати курсис-
ткам з оплатою. Протягом 1910 р. рада цього закладу
звільнила бідну учнівську молодь від оплати за навчан-
ня на суму 24794,75 крб. Крім цього, у зв’язку зі скрут-
ним матеріальним становищем, можна було звернути-
ся до директора по допомогу в оплаті освітніх послуг.
Однак через ускладнення фінансового стану Одеських
ВЖК та нерегулярне надходження коштів від слуха-
чок педагогічна рада прийняла постанову про переда-
чу питання підтримки незаможної молоді до компе-
тенції Товариства допомоги слухачкам, але це теж не
усунуло проблеми. В 1911–12 н. р. Правління Товари-
ства констатувало факт поширення бідності курсис-
ток і недостатність ресурсів громадської організації для
її подолання. На допомогу прийшов господарський
комітет ВЖК, асигнувавши в розпорядження Товари-
ства понад 12 тис. крб. Протягом 1911 р. адміністра-
ція Одеських ВЖК звільнила від оплати слухачок на
суму 12910 крб. Водночас благодійна організація до-
помоги незаможним слухачкам із власних коштів вне-
сла платежі за навчання на суму 3970,5 крб. Продов-
жило підтримку власних курсисток керівництво ВЖК
і в 1912 р., виділивши Товариству 10 тис. крб. для оп-
лати навчання нужденних [18]. Отже, жіноча учнівсь-
ка молодь не завжди могла самотужки впоратися з
оплатою за навчання. Припускаємо, що «вартість жит-
тя» у третьому за чисельністю населення місті імперії
була високою, а тому адміністрація навчального зак-
ладу опинилася перед дилемою – чи надавати дієву
допомогу слухацькому контингенту, чи змиритися з
його повільними втратами через несплату. Як бачимо,
керівництво Одеських ВЖК обрало шлях підтримки
незаможних курсисток.

Нужденність курсисток на ВЖК в Одесі спонука-
ла їхню адміністрацію вжити дієвих заходів і для орга-
нізації 1910 р. їдальні, на що витратили 743,82 крб., і
фінансування безкоштовних обідів [19, 25зв.]. Заклад
громадського харчування утримували спільно адміні-
страція Одеських курсів, Товариство допомоги слухач-
кам та приватні особи. У 1912 р. на забезпечення об-
ідами бідних курсисток громадське об’єднання витра-
тило 4607,98. Були й інші форми допомоги. Так, Това-
риство допомоги слухачкам у 1909–10 н. р., протягом
чотирьох місяців виділяло щомісячну субсидію 25 крб.
на лікування курсистки [18]. Вчасна медична допомо-
га хворим слухачкам, особливо приїжджим, відірва-
ним від родин, становила окремий важливий напрям
турбот благодійників.

Отже, у справі вищої жіночої освіти уряд Російсь-
кої імперії лише під тиском обставин був змушений ре-
агувати на виклики часу. Наполегливі клопотання про-
гресивної науково-педагогічної громадськості щодо
створення в державі вищих навчальних закладів для
жіноцтва влада задовольнила у формі ВЖК. Станов-
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лення мережі таких закладів відбувалося на фоні загос-
трення суспільно-політичної ситуації в країні та несхва-
лення органами політичного контролю їхньої діяльності.
Ініціативи зацікавлених професорів з ряду універси-
тетських міст, у тому числі Одеси, про започаткуван-
ня ВЖК вдалося реалізувати лише на початку ХХ ст.
Функціонували навчальні заклади за рахунок оплати
слухачок та дієвої благодійної допомоги небайдужих.
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ТОВАРИСТВА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ТА ЗАХИСТУ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
(кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

У статті аналізується діяльність товариств фізичного виховання
та захисту дітей в Україні. Висвітлюються імена засновників і ак-
тивних подвижників товариств. Педагоги, лікарі, громадські діячі
були найактивнішими учасниками доброчинних ініціатив цих
організацій. Товариства відігравали важливу роль у формуванні
системи дошкільного та шкільного виховання й опіки над дітьми.
Ключові слова: товариства, фізичне виховання, Україна, діти,
доброчинність

У 1890-х рр., під впливом європейських традицій,
в Російській імперії почали відкриватися доброчинні
товариства опіки над дітьми, метою яких було спри-
яння фізичному та моральному вихованню, турбота й
захист дітей від жорсткого поводження з боку батьків
і дорослих. Товариства прагнули влаштовувати дитячі
садки, купальні, гірки, дитячі школи плавання, колонії
за містом для літнього перебування слабких дітей. То-
вариства фізичного виховання й захисту дітей функ-
ціонували в багатьох українських містах – Києві, Хар-
кові, Одесі, Херсоні, Полтаві, Олександрівську Кате-
ринославської губ.

У сучасній історико-педагогічній літературі ви-
світлювалась роль громадських організацій і товариств
у попередженні бродяжництва та безпритульності
дітей [1]. Дисертація Т. Головань присвячена дослід-
женню розвитку дошкільного виховання дітей у Кри-
му [2]. Н. Туренко проаналізувала внесок громадсь-
ких організацій і товариств у розвиток дошкільного
виховання на Слобожанщині [3]. Т. Янченко дослід-
жувала особливості організації соціально-педагогіч-
ної підтримки дітей в Україні за 1864–1918 рр. [4].
Статті О. Мєскіної та В. Маштакової присвячені регі-
ональним аспектам опіки над дітьми та соціального
виховання [5; 6]. Проте, доброчинна діяльність това-
риств фізичного виховання та захисту дітей практич-
но не висвітлювалась. Отже, метою статті є аналіз
діяльності цих організацій в українських губерніях.

Найпершим в Україні виникло 1892 р. Одеське
товариство сприяння фізичному вихованню дітей, при
якому існували 1) відділ захисту дітей від жорстокого
з ними поводження та шкідливої експлуатації; 2) літня
колонія на 415 осіб для найбідніших міських дітей
віком від 3 до 15 років; 3) притулок для дітей обох ста-
тей [7, 1–2]. Почесним головою товариства став Гри-
горій Григорович Маразлі (1831–1907). Почесними
членами були дружина Одеського градоначальника
Наталія Михайлівна Зеленая, Олена Павлівна Деми-
дова, княжна Сан-Донато (очевидно, Олена Петрівна
Трубецька-Демидова – О. К.), Валеріан Миколайович
Лігін (1846–1900) – заступник міського голови, а зго-
дом – опікун Варшавського учбового округу, профе-
сор Петро Францевич Лесгафт (1837–1909) – творець
системи фізичного виховання [8, 3].

З 1895 р. Одеське товариство сприяння фізично-
му вихованню дітей відкрило лікувальну дитячу коло-
нію на два відділення: для дівчаток на дачі на Велико-
му Фонтані, в 15 хвилинах від моря, завдяки зібраним
пожертвуванням, організованій виставі та членським
внескам. Для хлопчиків було безкоштовно надано при-
міщення народного училища, в 10 хвилинах від бере-
га. За два сезони у 1896 р. колонію відвідали 125 дітей:
65 дівчаток і 60 хлопчиків – вихованців міських і на-
родних училищ [8, 9]. У 1899 р. колонія прийняла 86
хлопчиків та 114 дівчаток [9, 947]. Для отримання зап-
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рошення до колонії, батькам дитини необхідно було
надати свідоцтво про бідність, свідоцтво лікаря про хво-
робу дитини та написати заяву. За прийому до колонії
здійснювався медичний огляд дитини – перевага відда-
валась вихованцям міських і народних шкіл, ослабле-
ним і малокровним [10, 8–9]. Лише за перші 8 років
діяльності (1895–1902) колонію відвідали 1380 дітей, на
що було витрачено близько 24 тис. руб., а перебування
однієї дитини обходилося в 24 руб. за літо [11, 237].

Одеське товариство сприяння фізичному вихован-
ню дітей організовувало безплатні екскурсії дітей на
Ланжерон, проводило уроки плавання та греблі для
школярів [8, 5–6]. Правління товариства на 1900 р.
знаходилось у приватному будинку на вулиці Хер-
сонській (зараз – Пастера), 32, кв. 3 [12, 223].

У 1896 р. був затверджений статут Херсонського
товариства сприяння фізичному вихованню дітей.
Метою організації був фізичний розвиток дітей
шкільного віку та розповсюдження правильного по-
гляду батьків і вихователів на їхній фізичний розвиток
[13, 2]. У червні 1897 р. Херсонська міська дума відве-
ла місце для дитячих ігор і гімнастичних вправ та асиг-
нувала грошову допомогу в 3 тис. руб. Діяльність то-
вариства була зосереджена головним чином на облаш-
туванні дитячого майданчика, доступ до якого був
відкритий для дітей різного віку [14, 78]. Зараз на місці
майданчика розташований стадіон спортивного това-
риства «Спартак» облради фізкультурно-спортивного
товариства «Україна» (вулиця Перекопська, 7) [14, 78].

7 травня 1897 р. було відкрито Полтавське това-
риство фізичного виховання дітей, яке очолив доктор
медицини Борис Григорович Медем, а його заступни-
ком став відомий письменник і громадський діяч Во-
лодимир Галактіонович Короленко [15, 85–86]. Статут
організації був затверджений ще 25 березня 1897 р. Зна-
ходилося товариство на Сінній площі у міському бу-
динку, нараховувало 145 членів. Влаштовувало їдальні
для дітей бідних батьків, літні дитячі колонії, санаторії,
ігри для фізичних вправ [7, 4]. Товариство утримува-
ло Кобищанський денний притулок «Ясла» на 35 дітей,
який знаходився на вул. Трегубівській, 33 у наймано-
му приміщенні. Відкрили «Ясла» у 1898 р. До цього
притулку на час праці батьків безоплатно або за 5 коп.
приймалися діти віком до 10 років. Їм надавався одяг,
медична допомога, навчання. Щоденно заклад відвіду-
вало до 36 дітей [7, 4]. Завідувала притулком Анна
Феліксівна Пашкевич [15, 86].

Статут «Харківського товариства сприяння фізич-
ному вихованню дітей та піклування ними» був зат-
верджений 6 червня 1900 р. [16, 3]. Незабаром при това-
ристві був заснований комітет відділу захисту дітей. На
загальних членських зборах 27 травня 1901 р. був зат-
верджений список 19 дільничних опікунів, серед яких
були досить відомі у Харкові особи: громадська діяч-
ка і благодійниця Олександра Єгорівна Гордієнко
(1864?–1910), лікар Володимир Володимирович Фавр
(1874–1920), римсько-католицький ксьондз Войцех
Адальберт Іосиф Вагнер (1872–1905), художник Ми-
кола Миколайович Сторожевський (1864–1930), дия-
кон Дмитріївської церкви Олексій Григорович Брай-
ловський та ін. [17, 18].

Очолював правління Харківського товариства
сприяння фізичному вихованню відомий лікар, випус-
кник медичного факультету Харківського університе-
ту Петро Іванович Кравцов (1856–1928) [18, 94; 19,
28зв.]. Зараз його ім’ям називається Мордвиновський
провулок [20]. Товариство знаходилось за адресою Теа-
тральний провулок, 6 [21, 1]. До складу Харківського
товариства входили наступні відділи: 1) відділ захис-

ту дітей, який очолював Б. Пушкарьов; 2) притулок за-
хисту дітей, опікункою якого була М. Батюшкова; 3) від-
діл безплатних дитячих їдалень на чолі з А. Фрезе; 4) від-
діл фізичного виховання дітей, на чолі з А. Малишен-
ко; 5) комітет дитячих народних садків [22, 698].

Діяльність відділу захисту дітей виявлялась у прий-
нятті або тимчасовому розміщенні до притулку
найбільш знедолених малолітніх, становище яких по-
передньо розслідувалось дільничними опікунами то-
вариства; у клопотанні за дітей перед іншими добро-
чинними товариствами; у матеріальній підтримці та
моральному впливі на дітей [22, 698].

У 1902 р. товариство відкрило притулок для дітей
на Москалівці, в найманому приміщенні за адресою:
Василевський провулок, 3 [7, 7], а також літню коло-
нію для бідних і слабких здоров’ям дітей на казенній
ділянці в Чугуєво-Бабчанській лісній дачі, відведеній
Міністерством державного майна у безстрокове і бе-
зоплатне користування товариству [21, 2]. Притулок
захисту дітей у 1911 р. прийняв 17 осіб (14 дівчаток та
3 хлопчиків). Добові витрати на їжу становили на кож-
ну дитину 12,5 коп. Хліб жертвував почесний член
товариства Є. Муравйов. Правління товариства прагну-
ло збудувати власне приміщення, для цієї мети було зібра-
но 5658 руб. 53 коп. [22, 698]. 28 листопада 1909 р. на
річних зборах членів товариства було прийнято рішен-
ня про зміну назви на: «Товариство фізичного вихо-
вання та захисту дітей» [19, 26зв.].

Харківське товариство відкрило та утримувало дві
безплатні дитячі їдальні: у Цигаревському провулку, 27
з дитячим садком та на Панасівці. 1912 р. притулок за-
хисту дітей товариства був переведений до нового при-
міщення на Основ’янській вулиці, 53. У вересні 1912 р.
у закладі проживали 25 дітей обох статей. Правління то-
вариства доручило комісії народних дитячих садків про-
вести переговори з робочим будинком про влаштування
у ньому дитячого народного садка з фребелівськими за-
няттями, іграми та різними ремеслами [23, 6; 24, 23].

Дитячі їдальні видали 27 тис. 845 обідів, які обхо-
дились в 5,5–6 коп. кожний. Відділ фізичного вихо-
вання влаштовував ігри в Польському домі, Народно-
му домі, товаристві грамотності, робочому домі, про-
водили екскурсії. Усього за рік відбулося 10 тис. 997
дитячих відвідувань. Комісія народних садків організо-
вувала літні дитячі майданчики: при 25-му міському учи-
лищі на Лисій горі (за субсидією міста в 300 руб.), на
паровозобудівному заводі (коштом дирекції заводу –
100 руб.) [22, 698]. Товариство існувало за рахунок
членських внесків, стипендії Харківської міської упра-
ви ім. О. Батюшкова (400 руб.), субсидії Харківського
міського комітету тверезості, пожертвувань і коштів з
розважальних заходів та іменних капіталів (Г. Левинсо-
на – 374 руб., С. Медведєвої – 100 , Раздольських –
330) [22, 699].

Під час Першої світової війни Харківське товари-
ство фізичного виховання та захисту дітей не припиня-
ло діяльності, принаймні до 1918 р. [25, 1]. У 1915 р.
притулок товариства приймав дітей-біженців. На їх
утримання 250 руб. видавав Тетянинський комітет. На
дитячому майданчику влаштовувались святкові захо-
ди. 6 вересня 1916 р. Міністерство народної просвіти
надало субсидію 2 тис. руб. на відкриття дитячого на-
родного садка [26, 14–23]. Харківська міська управа
видавала субсидію на народні майданчики – Бату-
ринський – 900 руб., Петинський – 600, Лисогірський
– 1200 [27, 1]. Отже, за час свого існування діяльність
Харківського товариства фізичного виховання та за-
хисту дітей виявилась досить ефективною, навіть у
нелегкий воєнний період.
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1902 р. було відкрито Київське товариство спри-
яння вихованню та захисту дітей [1, 130], яке влашту-
вало перший у місті зразковий дитячий садок. Заснов-
никами товариства були Василь Федорович Алексан-
дровський, Ольга Петрівна Андре, Олексій Васильо-
вич Аносов, Варвара Миколаївна Ханенко, Іван Вісса-
ріонович Троїцький, Микола Федорович Миклашевсь-
кий та ін. [28, 19–20].

10 серпня 1902 р. було найнято приміщення для
народного садка, який відкрився вже 1 вересня [29, 3].
Спочатку заклад був розрахований на 25 дітей,
більшість з яких були діти бідняків. У лютому 1905 р.
дитячий садок відвідали В. Ханенко (дочка М. Тере-
щенка), Н. Терещенко, О. Терещенко та ще 7 осіб з
цієї родини. Вони передали товариству 525 руб., об-
іцяючи двічі на рік видавати закладу таку ж субсидію.
Ця допомога дала можливість у лютому 1905 р.
збільшити кількість вихованців садка до 60 осіб і зап-
росити другу вчительку [29, 8]. Крім того, Київська
міська управа видавала товариству допомогу 500 руб.
на утримування садка [30, 1]. На 1 січня 1906 р. садок
відвідувало 78 дітей (48 хлопчиків та 30 дівчаток), се-
ред них було 4 сироти та 36 напівсиріт [29, 8, 11].

15 травня 1905 р., з ініціативи та коштом Олександ-
ра Миколайовича Терещенка, при дитячому садку, з доз-
волу Опікуна учбового округу, була заснована приватна
школа нянь за програмою Санкт-Петербурзької школи
Фребелівського товариства [29, 54]. До школи прийма-
лись дівчатка 13–14 років, які закінчили курс одноклас-
ного чи двокласного міського училища. Курс навчання
був розрахований на 2–3 роки. Готувались няні для ди-
тячих садків, притулків, приватних будинків для вихо-
вання дітей дошкільного віку в якості бонн [31, 5–12].

У червні 1905 р. при дитячому садку Київського
товариства сприяння вихованню та захисту дітей, зав-
дячуючи пожертвуванню Григорія Пантелеймонови-
ча Гладинюка, був відкритий притулок на 12 дітей сиріт
і напівсиріт обох статей. Усі три заклади товариства з
1 липня 1905 р. заходились у найманому приміщенні
на 3-му та 4-му поверхах по вулиці Поліцейській, 6
[29, 3,7,55] (зараз – вул. І. Федорова). У 1907 р., на базі
Київського товариства сприяння вихованню та захисту
дітей, виникло Київське товариство народних дитячих
садків, яке очолювала відомий громадський діяч, педа-
гог Наталія Дмитрівна Лубенець (1877–1943) [1, 131].

У м. Олександрівськ Катеринославської губ. това-
риство фізичного виховання дітей існувало з 1904 р.
Через загальноросійські політичні події у 1906 р. това-
риство і дитячий майданчик практично не функціонува-
ли [32, 3]. Перше засідання членів товариства у 1907 р.
відбулось лише 26 березня, під головування Олександр-
івського міського голови Фелікса Францевича Мовча-
новського (1852–1921). Було відновлено діяльність ди-
тячого майданчика, запрошено вчительку ігор з курсів
П. Лесгафта В. Стародубровську [32, 4]. Довічними
членами товариства було подружжя потомствених дво-
рян, графи Віра Петрівна Канкріна (1864–1920) та Іван
Вікторович Канкрін (1860 – після 1917) [32, 35].

Отже, практична реалізація основних цілей това-
риств сприяння фізичному вихованню дітей виходила
далеко за рамки лише фізичного виховання: товари-
ства влаштовували літні оздоровчі колонії, проводили
екскурсії для дітей, відкривали курси плавання та
греблі, дитячі майданчики, дитячі садки, притулки.
Найефективнішої була діяльність Одеського та Харкі-
вського товариств фізичного виховання та захисту
дітей, що, ймовірно, залежало від активності органі-
заторів різноманітних заходів товариств і достатнього
фінансування. Заклади товариств мали всестановий

характер. Активну роль у створенні та функціонуванні
організацій відігравали педагоги, лікарі, громадські
діячі. Фінансово допомагали органи міського самовря-
дування, призначаючи субсидії. У наступних дослід-
ження варто звернути увагу на соціальний та націо-
нальний склад вихованців товариств.
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Kravchenko O.V. Organizations of physical education and care for
children in Ukraine (the end of the 19th – the beginning of the 20th
cent.). In the article is analysed the activity of the physical education and
care for children organizations in Ukraine. The names of the founders
and active enthusiasts are pointed out. Teachers, doctors, public persons
were the most active participants of the organizations’charity initia-
tives. The organizations were very important in forming the pre-school
and school systems of education and care for children.
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЮЛІАНА СХРАММА В КРАКОВІ

ЗА ЧАСІВ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ МОНАРХІЇ

У статті проаналізовано наукову і педагогічну діяльність
Ю. Схрамма в Кракові за часів Австро-Угорської монархії. Розк-
ривається роль українського вченого у світовій та польській хімії.
Ключові слова: Краків, Яґеллонський університет, хімія, Авст-
ро-Угорська монархія

Актуальність теми полягає в тому, що питання сто-
совно наукової і педагогічної діяльності Ю. Схрамма
в Кракові за часів Австро-Угорської монархії зали-
шається не досліджене сучасними істориками. Його
ім’я широко відоме в Польщі та у світі, але не в Україні.
В ХІХ ст. Україна була у складі двох імперій – Австро-
Угорській та Російській. Українці, які були в Австро-
Угорській імперії, жили і працювали по різних містах.
Яґеллонський університет у Кракові в другій половині
ХІХ ст. був одним із науково-педагогічних центрів
імперії. Поряд з поляками, євреями та німцями, в уні-
верситеті працювали також українці. Серед них був і
Ю. Схрамм.

В українській історіографії відсутні статті та праці
про Ю. Схрамма. На відміну від української, в польській
історіографії є чимало праць, присвячених його постаті.
Зокрема стаття про нього була надрукована в «Польсько-
му біографічному словнику» [1] та в «Золотій книзі
медичного факультету Яґеллонського університету»
[2]. Відтак, метою цієї статті є аналіз науково-педаго-
гічної діяльності Ю. Схрамма у Кракові за часів Авст-
ро-Угорської монархії.

Ю. Схрамм народився 5 січня 1852 р. у Любачові.
Його батько Франц був фармацевтом та власником
аптеки, а мати Пракседа Краус – греко-католичкою [1,
626]. Після раптової смерті батька, Юліан, починаючи
з 16 років, забезпечував себе за рахунок репетитор-
ства, оскільки не хотів брати гроші у матері. Після за-
кінчення гімназії в Перемишлі, навчався впродовж
1870–1876 рр. у Львівському університеті. Спочатку
вивчав теологію, потім математично-природничі на-
уки, під керівництвом хіміка Б. Радзішевського [1, 626].
У 1876–1884 рр. був учителем математично-природ-
ничих предметів та німецької мови в приватній
німецькій гімназії, а потім у вищій реальній школі та
ІІІ гімназії ім. Франца-Йосипа у Львові. В 1882 р. за-
хистив кандидатську дисертацію з хімії і отримав

ступінь доктора філософії [2, 170], а 1884 р. – докторсь-
ку дисертацію у Львівському університеті, на підставі
(за рахунок) «Podręcznika analizy chemicznej jakościowej»
(«Підручника аналізу хімічної якості»), який викорис-
товувався в навчанні до 1939 р. У 1882–1884 рр. пра-
цював у Львівському університеті асистентом хімії у
професора Б. Радзішевського, а в 1884–1891 рр. як
доцент кафедри органічної хімії [1, 626].

У 1891 р. Ю. Схрамма запросили на посаду надзви-
чайного професора на новостворену кафедру органіч-
ної хімії Яґеллонського університету, яку від початку
організовував. У 1894 р. став професором звичайним.
Протягом 1903/04 навч. р. був деканом філософського
факультету Яґеллонського університету [1, 626]. До обо-
в’язків професора Ю. Схрамма входило викладання
лекцій з органічної і фармацевтичної хімії для студентів
філософського факультету Яґеллонського університету
та для лікарів і фармацевтів. Також він проводив прак-
тичні заняття з органічної хімії для природознавців і
фармацевтів. Першим в університеті викладав елемен-
ти фізичної хімії. На підставі лекцій Ю. Схрамма 1893/
94 навч. р., студенти в 1906 р. видали підручник «Chemia
organiczna» («Органічна хімія»). Значну увагу вчений
приділяв розвитку сільського господарства країни і тому
акцентував на гарній освіті майбутніх господарів землі.
Був одним із засновників сільськогосподарського факуль-
тету, а згодом і його викладачем [2, 171].

Після того, як вчений очолив кафедру органічної
хімії, в його розпорядженні були приміщення, що були
не зручні і не пристосовані до практичних занять з
органічної хімії. Лекції він проводив в аудиторії ка-
федри неорганічної хімії. Для покращення умов праці
він активно діяв, прагнучи розширити приміщення
кафедри хімії за рахунок промислової школи, але не
дочекався реалізації цих планів [2, 171]. Натомість він
знайшов для свого асистента Л. Брунера лекційну ауди-
торію і кілька лабораторій у будинку на вул. Гродській,
53, на третьому поверсі старого корпусу юридичного
факультету [3, 577].

Найбільшої популярності вчений здобув як автор
підручника з неорганічного аналізу якостей. Цей
підручник – «Podręcznik analizy chemicznej jakościowej»
(«Підручник аналізу хімічної якості») – вперше вида-
ний 1885 р. у Львові, витримав 5 перевидань (останнє
1922 р. у Познані). Посібник користувався популярні-
стю серед студентів аж до початку Другої світової
війни. Він був написаний простою і доступною мо-
вою. Студенти могли самі, користуючись порадами,
поданими в підручнику, зробити досліди. Ю. Схрамм
поділив елементи на чотири групи: І – метали, які ут-
ворюють сульфіди в кислих розчинах, ІІ – метали
сульфід амонію, які випадають у вигляді сульфідів і
гідроксидів під час опадів, ІІІ – магній і кальцій, ІV –
калій. Такий поділ матеріалу був відмінним і набагато
кращим від того, який на той час застосовувався.
Підтвердженням популярності підручника було те, що
його застостовували більше 50 років [2, 171].

Учений поєднував чітке та стисле мислення з да-
ром ясного і чудового викладання та педагогічними
здібностями. Він працював в період великого розвит-
ку органічної хімії і присвятив їй свої сили, хоча і в
інших галузях був здібним. Ще під час свого перебу-
вання у Львові, при дослідженні води Івоніча, наштов-
хнувся на радій, але дослідження не продовжив, з ог-
ляду на позицію свого керівника Б. Радзішевського.
Виступив тоді ж з оригінальними гіпотезами, між
іншим про неорганічне походження сирої нафти і з
концепцією просторової періодичної системи еле-
ментів (замість загальноприйнятої табличної) [1, 626].
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В науковому доробку вченого залишилися 34 праці.
До загальної хімії потрібно зарахувати його докторсь-
ку дисертацію, до неорганічної – працю «O stanowisku
talu w systematyce chemicznej i jego obecności w sylwinie
i karnalicie kałuskim» (1881) («Положення талію в
хімічній системі і його присутність в сильвіні і кар-
наліті калуському») та аналіз лікувальних вод Івоніча,
Щавніци і Калуша. До органічної хімії належать дос-
лідження похідних галогенних ароматичних вугле-
водів, фотохімічних процесів отримання цих сполук,
підручник «Chemia organiczna» («Органічна хімія»)
(Краків 1893, 1906), праці про реакцію хлорування та
бромування ароматичних сполук: „O działaniu bromu
na węglowodory aromatyczne o jednym łańcuchu bocznym
nasyconym» («Про діяльність брому на ароматичний
вуглеводень і насичення ним бічного ланцюга») (1882)
[4], «O działaniu bromu na parabromotoluol» («Про
діяльність брому на парабромотолуол») (1886), «O
połączeniu styrolu z kwasem solnym i bromowodorowym»
(«Поєднання стиролу з соляною кислотою і бромовод-
нем») (1893), «O wpływie światła na chemiczne
podstawianie» («Про вплив світла на хімічну заміну»)
(1887, 1892) [1, 626].

Крім цього, аналізуючи фотохімічні реакції,
Ю. Схрамм глибоко вникав у їхню суть. Визнавав лише
світло, поглинене бромом, за хімічний чинник в про-
цесі бромування вуглеводів. У праці «Spectral-unter-
suchungen über die Energie der Einwirkung vom Brom
auf aromatische Kohlenwasserstoffe» («Спектральні дос-
лідження енергії реакції брому з ароматичними вугле-
водами») (1887) дійшов висновку, що перша хімічна
реакція полягає на збудженні часток брому, що було
прийнято в науці після 1910 р., коли в фотохімії пере-
могла квантова теорія М. Планка. У зв’язку з цими
дослідженнями, він сконструював 1887 р. апарат до
бромування і хлорування в сонці, який потім виробля-
ла фірма М. Каехлера і О. Мартіні [1, 627; 2, 171].

Досліджував також дію хлористого алюмінію на
ароматичні сполуки, уточнюючи так звані реакції
Фрідель-Крафтса, про що писав, між іншим, у таких
працях, як «O przestawieniach atomów w drobinach przy
syntezach węglowodorów aromatycznych za pomocą
chlorku glinowego» («Виступи частинок атомів у син-
тезі ароматичних вуглеводів за допомогою хлориду
алюмінію») (1888) та «O działaniu chlorku glinowego
na chlorki i bromki rodników aromatycznych» («Дія хло-
риду алюмінію на хлориди і броміди ароматичних ра-
дикалів») (1893) [1, 627].

Ю. Схрамм чимало розвідок публікував у закор-
донних журналах, зокрема таких, як «Berichte der
Deutschen Chemischen Gesellschaft» («Журнал Амери-
канського хімічного товариства») в Берліні, «Sitzungs-
berichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften»
(«Праці Імператорської Академії Наук») у Відні,
«Liebigs Annalen der Chemie» («Лебігійські анали з
хімії») в Ліпську [2, 171]. В 1900–1910 рр. Ю. Схрамм
був членом Комісії історії та бібліографії математич-
них та природничих наук Академії творчості, співпра-
цював з «Katalogiem literatury naukowej polskiej» («Ка-
талогом наукової польської літератури»), який вида-
вала комісія [1, 627].

У Кракові він створив власну наукову хімічну шко-
лу, з якої вийшли чимало професорів польських уні-
верситетів та політехнічних ВНЗ. Серед них – Ігнацій
Закшевський, Юзеф Завадський, Станіслав Толочко,
Віктор Якуб, Антоній Галецький, Антоній Корчинсь-
кий, Едвард Бекєр, Станіслав Нємчицький. Значний
внесок у нафтову промисловість зробили Зигмунт Ла-
хоціньський і Зигмунт Банкєвіч, у сільське господар-

ство і бальнеологію – Корнелій Раджєвановський [1,
627]. До найвідоміших його учнів можна віднести та-
кож Людвіка Брунера, який пізніше став професором
фізичної хімії Яґеллонського університету і Станісла-
ва Глікселлі – професора загальної хімії Познансько-
го університету. Кандидатську дисертацію під керів-
ництвом Юліана Схрамма виконав Тадеуш Естреіхер,
який пізніше теж став професором кафедри хімії Яґел-
лонського університету [2, 171].

У 1910 р. Ю. Схрамм, у зв’язку зі станом здоро-
в’я, раніше пішов на пенсію й оселився в маєтку Оль-
хова Леського повіту біля Львова, який був посагом
його дружини [1, 627]. Крім управління маєтком, брав
участь у праці повітового кола Центрального комітету
Господарського товариства у Львові. Також був голо-
вою повітового рибацького кола. Будучи любителем
природи, зібрав також велику ентомологічну колекцію,
а крім того, був ще й талановитим піаністом і співа-
ком. У шлюбі з Юзефою з Бугєль Юліан Схрамм мав
дві дочки – Олену – художницю, Романію (за чолові-
ком Клодзінська) – дружину прокуратора та сина Вікто-
ра – фермера-економіста [2, 171]. Помер учений в
Ольхові 30 березня 1926 р., похований, за власним
бажанням, біля придорожньої каплиці у власному має-
тку. Згодом його прах перенесли на, закладений си-
ном Віктором, католицький цвинтар у Тарнаві Гірній
Леського повіту [1, 627].

Отже, Ю. Схрамм як вчений у галузі хімії зробив
вагомий внесок не лише в польську, але й у світову
хімію. Його наукова спадщина складає 34 роботи з
органічної та неорганічної хімії. Наукову працю по-
єднував з викладацькою. Його підручником користу-
валися півстоліття студенти польських ВНЗ. Був од-
ним з найвідоміших професорів хімії філософського
факультету Яґеллонського університету. Незважаючи
на те, що українці розсіяні по всьому світі, ми повинні
знати і шанувати їхні імена та використовувати доро-
бок та досягнення у розбудові незалежної України.
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ТЕМАТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ СЕЛЯНСЬКОГО
ЧИТАННЯ У РОСІЙСЬКИХ І ТАЄМНИХ

ПОЛЬСЬКИХ ШКОЛАХ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ
УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ ХІХ–ХХ ст.

У статті розглянуто тематичні напрями літератури, пропоно-
ваної селянам Правобережної України для читання у російських
та польських таємних школах. Вказано зв’язок скерування читан-
ня із розвитком читацьких практик та формуванням у селян
відповідної національної ідентичності.
Ключові слова: селянство, читання, школи, ідентичність
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На зламі ХІХ–ХХ ст. прилучення селян Російсь-
кої імперії до друкованого слова актуалізувалось на тлі
емансипаційних змін і процесів формування модерної
ідентичності. Складна етноконфесійна мозаїка насе-
лення та політична ситуація після польських повстань
1830–1831 та 1863 рр. у Київській, Волинській та
Подільській губерніях підносили цю проблему з рівня
загальнопросвітницького – до національно значущо-
го. Російсько-польські стосунки на Правобережній
Україні не випадково описуються дослідниками у то-
нах мілітарної термінології [1; 2]. Налаштованість на
ідейне протистояння польським культурним впливам
у краї, де мешкало 85 % усього польського населення
Наддніпрянщини, змушувала царську владу пришвид-
шити темпи оформлення російської шкільної системи
та запобігати публічному користуванню польським
писемним словом. Попри зусилля влади щодо унемож-
ливлення книгодрукування та книгорозповсюдження
польськими суспільними діячами, був налагоджений
ряд таємних і напівлегальних інформаційних каналів,
через які поняття про національні сутності та цінності
доносились і прищеплювались представникам різних
кіл суспільства. Особлива увага зверталася на прилу-
чення до польського друкованого слова селян, зокре-
ма через систему таємного шкільництва.

Тема існування таємних польських шкіл на тере-
нах Правобережної України неодноразово підіймала-
ся науковцями, з акцентом на організаційних момен-
тах становлення їх мережі та політиці царського уря-
ду щодо польської спільноти [1–9 та ін.]. Розглядались
владні обмеження щодо цих шкіл, але поза увагою за-
лишилось тогочасне офіційне скерування напряму
навчання й кола читання у російських школах. Хоча про
зміст читання у польських навчальних закладах згаду-
валось побіжно, були накопичені важливі емпіричні дані,
розпорошені переважно в поліцейських донесеннях.
Мета статті – на основі узагальнення відомих у літера-
турі фактів, матеріалів Центрального державного архі-
ву громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ) та
звітів попечителя Київського навчального округу, роз-
глянути тематичні напрями літератури, пропонованої
селянам для читання у російських та польських шко-
лах; з’ясувати, як їхнє скерування мусило впливати на
розвиток читацьких практик та формування у селян
відповідної національної ідентичності.

Від заборони навчати дітей при католицьких па-
рафіях у 1863 р. й до 1905 р., за даними І. Лісевича, на
Правобережжі з’явились 14 польських таємних шкіл.
Їхня легалізація стала можливою на короткий час у
1906–1907 рр., але і після поновлення заборон школи
продовжували існування. Серед їх організаторів були
представники різних верств – ксьондзи, селяни, робі-
тники, службовці, землевласники [3, 8–11,27–31]. Від
1907 до 1911 рр. у Правобережній Україні були ліквідо-
вані 287 таких шкіл. З початком Першої світової війни
вони більше не дискримінувались. До 1918 р. діяли
щонайменше 1305 польських шкіл, де освіту здобува-
ли 78670 учнів [10].

Вплив польської таємної шкільної системи поши-
рювався на кілька груп населення, віднесеного до се-
лянського стану – поляків-католиків, денобілітовану,
оселянену польську шляхту, українців-католиків з
уніатським корінням, українців-православних [2, 59;
3; 10]. Поширення «польських ідей» («шкідливої агі-
тації») серед двох останніх категорій здавалось владі
найбільш загрозливим для «завдань російської держав-
ної політики» [11, 55].

Хоча з 1864 р. було заборонено вживати польську
мову в адміністративних установах та приватних має-

тках, у розмовах з селянами та розрахунках з ними [12,
4], польська освіта приваблювала навколишніх селян.
Здобуваючи її, вони не могли робити звичайну кар’є-
ру вчителів або писарів у державних установах, але
відкритим залишається питання, наскільки володіння
польським писемним словом сприяло встановленню
неформального міжстанового спілкування та підви-
щенню соціального статусу під час роботи у польських
економіях і маєтках, на цукрових заводах тощо. Так
чи інакше, але селяни намагались користуватись цією
можливістю здобуття знань. Наприклад, Г. Кутиловсь-
ка згадувала, що бажаючих вчитись у польських шко-
лах було багато, втім, заради безпеки, вчили малими
групками у кількох місцях: двічі на тиждень – в їхньо-
му дворі та у господарів Карпінських і Беньовських, а
також у будинку священика. Хабарі закривали очі при-
ставу та попу [1, 64]. Зацікавленість селян у набутті
польської освіти відзначали і поляки, і росіяни. За спо-
гадами С. Зелінського, селянин «дивився й мовчав,
однак у його душі пробивалося неясне, неокреслене
відчуття, що в тому “панському” шкільництві є щось
краще, гарніше, достойніше, ніж у мужицьких шко-
лах» [1, 63]. У 1909 р. начальник Волинської жандар-
мерії занотовував, що «невольну повагу перед всім
польським», через історичне тривале панування у краї
польської культури, відчували навіть православні свя-
щеники (у багатьох залишались отримані у спадок від
предків, католиків чи уніатів, польські бібліотеки) [11,
18–20]. У почаївському виданні, попри намагання ав-
торів апелювати до станового протистояння «польсь-
ких панів» і «російських рабів», «ворожих інородців»
і «народу», визнавалось, що частина селянства («роз-
багатілі мужики») прагнула переймати звичаї панів –
відвідувати костьоли, шанувати ксьондзів, вживати
польську мову, дотримуватись польських звичаїв [13].
Пожвавлення серед селян викликав дозвіл батькам
обирати мову навчання Закону Божому у 1906 р. Зли-
ву заяв про бажання вчити дітей польською царські
чиновники пояснювали підступами ксьондзів та не-
освіченістю, слабкою національною самосвідомістю
і затурканістю місцевого населення [3, 10–15; 6,11].

Прищеплення католицької релігійної лояльності
було невіддільне від опанування польської мови і чи-
тання релігійних текстів, сприяючи вихованню про-
польських патріотичних почуттів. Так, 1912 р. у Но-
воградволинському повіті в таємних польських шко-
лах навчались «сотні селянських дітей», яким настоя-
тель у нагороду видавав книги та ікони [14, 22–22 зв.].
Читання «божествєнних» текстів польською не тільки
наближувало до розуміння релігійних цінностей, а й
мало націотворчу установку. За поліцейськими доне-
сеннями, селяни тлумачили польську початкову сис-
тему освіти як триєдину цілісність – навчання релігії,
читанню та польській граматиці [15, 136]. За більшістю
повідомлень, у польських школах дітей навчали пере-
дусім римо-католицькому Закону Божому, молитвам і
польській грамоті [3, 33–34; 5, 226–227]. Е. Зваричук
вважає, що після 1863 р. костьол підпорядкував собі
польські школи й визначав освітню політику [8, 255].
На католицьке духівництво лягло завдання з відкрит-
тя шкіл і забезпечення їх книжками для читання, що
мало підштовхувати до зіставлення російських (пра-
вославних) і польських (католицьких) вартостей, фор-
муючи в учнів відповідний світоглядний досвід.

Культивування «польськості», базоване на вивченні
польської грамоти та читанні католицьких релігійних
текстів, доповнювалось впровадженням до процесу
навчання уроків з арифметики, літератури, історії та
географії Польщі [1, 64; 3, 33–34; 8, 255–257]. Філо-
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логії, історії та географії відводилась особлива роль.
Пізніше, у 1917–1918 рр., для бажаючих перевестися
із державних до польських шкіл, влаштовувалися
підготовчі курси з польської філології та історії, для
неписьменних дорослих створювалися лекторії з
історії, культури та географії Польщі [10]. В. Меджець-
кий вказує, що одним з аспектів активізації польсько-
го національного життя на підросійській території під
час Першої світової війни був розвиток польських по-
чаткових шкіл із акцентованим патріотичним спряму-
ванням, тому навчальні програми та підручники пе-
редбачали досить багато матеріалів з вітчизняної
історії. Ці знання мали виробляти у учнів позитивне
ставлення до нації та батьківщини [16]. М. Потапенко
також вбачає у практиці польського шкільного будів-
ництва рух за створення інституцій відродження етні-
чної та національної самосвідомостей. Ці школи не
протиставлялися державним, а сам процес навчання
передбачав не стільки досягнення певного стандарту
освіченості, скільки формування патріотизму через
вивчення польської філології та історії [10].

Не випадково викладання філології, історії та гео-
графії опинилось під пильним наглядом влади. У 1905–
1907 рр. наголошувалося на забороні навчати школярів
польською на уроках російської мови, географії та
історії [3, 10–15; 7, 105]. На ці три предмети не поши-
рювався й дозвіл вибору організаторами шкіл мови
викладання в приватних навчальних закладах за зако-
ном 1 липня 1914 р. [3, 39]. Ще з середини 1850-х рр.
був зауважений ідеологічний підтекст історичних та
географічних знань, що потрапляли до навчальної літе-
ратури. У рукописних підручниках з географії, які ви-
користовувались упродовж 1850-х рр. у школах, відкри-
тих при костьолах Товариством допомоги навчанню
польського народу, зазначалось, що бути поляком – не
означає сповідувати лише католицьку віру; поляком є
кожна людина, яка мешкає між Балтійським і Чорним
морями, річками Двіною, Дніпром, Дністром, Прутом,
Карпатськими горами й Одером, досконало знає
польську мову і ладна покласти життя за свою вітчизну
та католицьку віру [8, 253]. В одному з виданих 1862 р. у
Варшаві польських букварів Матір Божа називалась
«Королевою Польщі», лунали заклики любити Поль-
щу; в іншому – скрізь підкреслено слово «Польща».
1864 р. у Південно-Західному краї, через загрозу відри-
ву його від Росії, забороненили продаж букварів і
підручників, які «з пропагандистською метою публі-
кувалися у Варшаві й інших містах», сприяючи зна-
йомству з географію та історією Польщі, якою вона
була до 1772 р. [1, 43–44]. Символами «польськості»
могли бути й візуальні зображення. Так, у 1909 р. на
Волині розповсюджувались іконки та картинки із зоб-
раженням гербу Царства Польського і датами «про-
славлення та приниження Польщі» [11, 19].

Заборони на поширення польського слова призве-
ли до того, що, наприклад, на Поділлі у 1908–1910 рр.,
через нестачу підручників, навчали переважно за ка-
толицькими молитовниками. Лише в окремих школах
під час обшуків знаходили польські букварі [5, 226].
Відсутність вільного продажу польських книжок ут-
руднювала особисте знайомство з ними, але стимулю-
вала спільне читання та обговорення. Вдома книжки
ставали центром уваги родичів та знайомих. У 1912 р.
ксьондз Чирський з Кам’янецього повіту роздавав
дітям польські букварі, намовляючи їх не тільки са-
мих вчитись, а й навчати двох-трьох сусідських дітей
або дорослих [3, 17–18].

Примітно, що у цей час зміст підручників вже
детально не аналізувався. Так, подільський губернатор

доповідав 11 жовтня 1911 р. генерал-губернатору Ф. Тре-
пову про відсутність випадків знаходження посібників
з «тенденційним польським характером», хоча серед
книг, конфіскованих при закритті шкіл, були польські
букварі, підручники для навчання читанню і письму
та мала історія Польщі [3, 34–35]. Однак пропольсь-
кий підтекст читання історичної літератури, як і рані-
ше, добре усвідомлювався. 1912 р. у Ковельському
повіті зазначалось посилення «польського шовінізму
і пропаганди католицизму», бо ковельський ксьондз
під час уроків Закону Божого викладав учням історію
Польщі, читав книги з історії [14, 22–22 зв.].

Виховне значення могло мати й розташування ба-
гатьох таємних шкіл у землевласницьких резиденці-
ях. Предмети, що їх прикрашали, – побутові речі, фо-
тографії, портрети, серед яких не бракувало відомих
національних героїв, – мали величезну дидактичну
вартість, підтримуючи польськість, слугуючи яскра-
вою ілюстрацією історичних розповідей [17, 177]. Крім
того, вчительками селян часто ставали жінки – матері,
дружини, сестри, доньки землевласників або їх упра-
вителів, які також могли використовувати для навчан-
ня книжки з домашніх бібліотек й долучати селян до
національних цінностей. За спогадами Г. Кутиловсь-
кої, у школі с. Куманівці на Поділлі мати М. Левицької
вчила польських селян «Історії Польщі» В. Анчиця [1,
64]. Саме жінки вважались берегинями польськості у
своїх родинах, прищеплюючи дітям початкові знання
про свою країну, її героїв, навчаючи їх мові та скеро-
вуючи у виборі літератури. За підрахунками О. Ніко-
лаєнко, у навчальній діяльності були зайняті 345
польських жінок на Київщині, 207 – на Волині і 174 –
на Поділлі [18, 143].

І. Лісевич стверджує, що читач не мав доступу до
книг з приватних зібрань [3, 80]. З ним погоджуються
Д. Клемантович та В. Зьомек, відзначаючи, що при-
ватні бібліотеки часто ставали основою для закладан-
ня чи підтримки існування шкільних бібліотек. На-
приклад, чимало книг з приватної книгозбірні Ворон-
іна з Білокриниці потрапило до розміщеної у палаці
землеробсько-ремісницької школи [17, 179]. Неле-
гальні бібліотеки та хати-читальні вже з кінця ХІХ ст.
виникали при поміщицьких дворах і цукроварнях [3,
9]. Були клопотання про відкриття публічних бібліо-
тек «на всіх мовах» [19, 9]. З поміщицьких бібліотек
могла потрапляти до селянського читання не тільки та
література, яку вважали гідною згадок у своїх звітах
поліцейські чини, але й загальноосвітня та художня.

Можливості розповсюдження загальноосвітньої
літератури польською мовою зросли після 1905 р. – не
тільки за рахунок нелегально ввезеної продукції, але
й завдяки новим можливостям власного книгодруку-
вання. Так, Луцько-Житомирська Консисторія у 1906 р.
розсилала єпархією каталог «Biblioteki Ludowej» книж-
ного складу М. Шенковського у Варшаві. З 1907 р.
чимало видань для народу побачили світ зусиллями
ксьондза Ф. Шнарбаховського: 14 книг та брошур у
Житомирі, 30 – у Браїлові на Поділлі та близько двох
третин з 30 друків у Харкові. Серед них шкільні ви-
дання, науково-популярні та художні твори з серій
«Бібліотеки для вигнанців» і «Народної бібліотеки»,
дешеві брошури «Копійчаної серії» на релігійні, мо-
рально-етичні й історико-краєзнавчі теми [3, 74–
75,106–107]. На Правобережжі з’явилися легальні пе-
ріодичні видання – «Lud Boży», «Słowo Boże», «Głos
katolicki», «Oracz», «Nasza wies», примірники яких
потрапляли й до селянства. Крім релігійних, у них да-
валися поради щодо ведення сільського господарства,
організації кооперативів, кредитних спілок тощо. Ча-
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сопис «Nasza wies» зокрема мав такі розділи, як еко-
номічний, політичний, науковий, офіційної хроніки,
хроніки релігійного життя; розповсюджувався серед
пастви в Проскурові, Ярмолинцях та Шарівці. Був
закритий після звинувачень у пропаганді польського пат-
ріотизму (за заклики розмовляти вдома тільки польсь-
кою). З цієї ж причини припинив існування тижневик
«Tygodnik Podolski» [5, 229]. Поліцейські відділки зо-
бов’язувались слідкувати, щоб римо-католицьке духо-
венство та «керівні класи польського суспільства» не
організовували несанкціонованого друку [20, 195].

Ще один напрям польської літератури, що потрап-
ляла у селянське середовище, був пов’язаний зі спри-
янням роботі таємних шкіл з боку польських політич-
них партій, які розповсюджували і загальноосвітні, і
нелегальні політичні видання. 1902 р. під час обшуку
в одного з членів «Ліги Народової» П. Танека, були
знайдені документи «Товариства Просвіти народу» [21,
21–35], створеного задля «прищеплення народу
польської обізнаності». Просвічувати народ планува-
лося шляхом влаштування таємних шкіл, бібліотек і
читалень, читань, співбесід, розповсюдження неле-
гальних журналів, брошур і книжок, «написаних у на-
родному дусі» [21, 36–37]. Під час арештів діячів
польських нелегальних організацій «Корпорація»,
«Філареція» та «Полонія», були висунуті звинувачен-
ня у поширенні прокламацій, книжок профспілкової
тематики, літератури Польської соціалістичної партії.
У членів «Філареції» знайшли революційні листівки,
заклики до терористичних актів та пропагандистські
матеріали [1, 66].

Намагання представників польської духовної елі-
ти, шляхом спеціально організованого читання, при-
щепити «польськість» якомога ширшим суспільним
колам повсякчас суперечили зацікавленням російсь-
кої влади у засвоєнні переважно українським селян-
ством Правобережжя («корінним російським населен-
ням») своєї причетності до «інтересів російської дер-
жавності». І поляки, і росіяни навчали читанню не
тільки заради опанування селянами цього вміння, адже
його тематичне спрямування зумовлювалося політич-
ними реаліями. Однак, якщо укріпленню «польськості»
так чи інакше мала сприяти польськомовна література
різних напрямів, то російський офіційний стандарт,
якому мало відповідати формування селянських чи-
тацьких практик, був жорстко скерованим.

На Правобережжі можливості розповсюдження
писемності (навіть російської) та читання були вкрай
обмежені через тривалу відсутність земських струк-
тур, звуженість каналів дії громадських організацій та
приватних осіб, можливостей організації народних
бібліотек, читалень, книжних складів. Урядова про-
світницька політика знаходила відгук у освічених вер-
ствах краю, але усвідомлення необхідності просвіти
селян було поряд із виявами соціальної зверхності та
побоюваннями надання ним «зайвої» інформації. Киї-
вський громадський діяч С. Блонський у 1905 р. пи-
сав: селянин «не втратив усвідомлення, що визначе-
ний для нього Промислом Божим уділ полягає у тім,
щоб на своїй рідній сільській ниві, у поті обличчя, їсти
хліб свій», тому для цієї верстви, на його погляд, було
важливо, щоб «голова, навчена читати, писати і раху-
вати не отуманилась вищими абстрактними знаннями»
[22, 5–7]. З кінця ХІХ ст. серед «освіченої публіки»
поширилася своєрідна «мода» на сприяння народній
просвіті. Втім, досвід існування Київського товариства
грамотності (1882–1908 рр.) засвідчив, по-перше, об-
маль пропозицій допомоги не абстрактному «народу»,
а селянам, а по-друге – досить широку підтримку влад-

ного курсу з контролювання змісту, призначеної для
них, літератури [23].

Основним офіційним джерелом потрапляння дру-
кованих видань у селянське середовище краю залиша-
лась мережа початкових шкіл, а корисними для «розу-
мового і морального розвитку народу» вважались лише
кілька тематичних напрямів читання – головна увага
спрямовувалась на вивчення основ православ’я (як
однієї з основ російської імперської свідомості), історії
та географії. Це були ті ж предмети, на які поклада-
лись особливі надії у формуванні світоглядних орієн-
тирів школярів. Однак навіть історія з географією вив-
чались не у всіх типах шкіл. З 1860-х рр. владні розпо-
рядження щодо необхідності освіти селянства Право-
бережжя почастішали, але мережа шкіл зростала швид-
ше кількісно, ніж якісно. Так, 1894/1895 навч. р. на
Поділлі у церковнопарафіяльних школах навчалися
56300 школярів, у міністерських – лише 18692. Ще
більше дітей шкільного віку (236538) взагалі не
відвідували навчальних закладів [24, 17]. До 1909 р. у
краї існували 4804 школи, але більшість складали од-
нокласні церковно-приходські [11, 60]. У школах цьо-
го типу «отуманюватись» селянським головам не було
чим. За міністерською програмою 1803 р. селян мали
навчати читанню, письму, першим діям арифметики і
закону Божому, а також знайомити з обов’язками до
«Государя, начальства і ближнього» [25]. На зламі ХІХ–
ХХ ст. настанови майже не змінились. В учнів прагну-
ли виховувати відданість православній вірі, государю
й вітчизні. Вимагалось постійно нагадувати, що най-
святішим обов’язком православного християнина є
любов до Бога та молитва. Цьому підпорядковувались
всі шкільні порядки: щоденні молитви, участь у цер-
ковних співах і церковному служінні, постійний вплив
на дітей вчителів, вироблення звички виражатись і
писати літературною російською мовою. Головна ува-
га зверталась на вивчення російської мови, Закону
Божого, церковного співу. Старші учні зобов’язувались
щоденно читати у класі утрені і вечірні молитви, урив-
ки з Євангелія [26, 48–50; 27, 95]. Для «укріплення
релігійних почуттів», після спільної учнівсько-викла-
дацької молитви, законовчителі мали виголошувати
напучення. Школярі кожен день мали починати «з дум-
ки про Бога і просвітницьке значення для людини Сло-
ва Божого» [28, 16]. Свідоме формування інтересу до
«божествєнної літератури», зрештою, не пройшло да-
ремно – вона зайняла вагоме місце в ієрархії читаць-
ких уподобань селян.

У міністерських школах основні настанови були
такі ж, але набір предметів – ширшим. Зокрема мож-
на було отримати знання з історії, географії та сільсько-
го господарства. Як не дивно, але, завдяки необхід-
ності запобігання розвитку польської таємної систе-
ми освіти, забезпечувалось сприяння появі міністерсь-
ких шкіл з більш сучасними навчальними програма-
ми і кращим забезпеченням літературою. Свого часу
обер-прокурор Синоду Побєдоносцев наголошував,
що в оточенні поляків-католиків місцеве населення мо-
же відчувати свою приналежність до російського на-
роду тільки у міністерських школах [1, 55]. У 1892 р.
попечитель Київського навчального округу зазначав,
що іновірці, за релігійними мотивами, віддавали пе-
ревагу міністерським училищам. Однак «керівники
католицько-польської пропаганди», оберігаючи таємні
польські школи, нерідко схиляли католицькі селянські
громади до клопотань про відкриття церковно-при-
ходських шкіл, які, нібито, не перешкоджали їхній «аг-
ітації», як міністерські [26, 16]. Засадничі установки
формування «проросійської свідомості» селянства
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Правобережжя актуалізувались через значну кількість
«іновірців» у краї, причому не тільки поляків. Після
урядового розпорядження від 9 листопада 1887 р., за
взірцем міністерських, були переобладнані численні
чеські та німецькі школи [8, 257]. Нові правила і про-
грами були націлені на «правильне систематичне на-
чало до обрусіння» [29, 4–5]. Всі предмети мали вик-
ладатись російською мовою, за винятком Закону Бо-
жого. 1894 р., під час огляду чеських шкіл Волині,
попечитель заявив, що навчання у них поставлено на
«твердих російських засадах державності і релігії».
Особисто опитав випускників, які читали й вільно пе-
реповідали статті з історії, знали напам’ять «достат-
ню» кількість віршів і байок [30, 5,139–142].

Училищні бібліотеки поповнювались на мізерні
спеціальні училищні кошти або залишки штатних.
Найменш забезпеченими були бібліотеки сільських
однокласних училищ – 20–26 руб., на які треба було
купити письмове приладдя, навчальні посібники для
вчителів та учнів. На додаткову літературу грошей
майже не залишалось, хоча попит зростав, у тому числі
і серед дорослих [26, 30–47; 27, 58]. Навіть за її наяв-
ності, це були переважно книги релігійно-морального
та історичного змісту, з числа рекомендованих Мініс-
терством народної освіти. Через недофінансування до
шкільних бібліотек не потрапляла навіть більшість
видань з міністерського переліку. Поза ними залишав-
ся і широкий спектр художніх творів російських кла-
сиків, долучення народу до яких, на думку Х. Каідза-
ви, було метою «прогресивної російської інтелігенції»
у складанні альтернативного варіанту створення рос-
ійської ідентичності: російська література розглядалась
новою загальнодоступною основою для виховання
народу, замість застарілих концептів самодержавства
і православ’я [31]. Владою ж читання художньої літе-
ратури не сприймалось як надважливий чинник ідей-
ного впливу на селянство, нав’язувались лише офіційні
цінності, хоча це не вирішувало мети тотального конт-
ролю селянського читання, адже російськомовна літе-
ратура доходила до селян не тільки офіційними шляха-
ми. Збільшення кількості й урізноманітнення друкова-
ної продукції призводило до суттєвого розширення
читацької аудиторії, тим більше, що з другої половини
ХІХ ст. набрав обертів ще й український національ-
ний проект, представники якого також робили ставку
на поширення власних ідей через «народні» видання.

Отже, шляхом долучення, передусім до вивчення
основ релігії, філології, історії та географії, селяни
ставали об’єктом патріотичного виховання: і в російсь-
ких, і в таємних польських школах зміст навчання та
читання був націлений на формування у селян відпов-
ідної національної постави. Російські власті стриму-
вали розвиток не тільки польської системи освіти, за-
побігаючи формуванню інакшої національної ідентич-
ності; контролювався також навчальний процес і коло
читання у російських початкових училищах. Офіцій-
на освітня політика, заснована на віджилих ідеологе-
мах, перешкоджала як урізноманітненню селянських
читацьких практик, так і подальшим трансформаціям
суспільства загалом. Якщо система польського шкіль-
ництва створювала поле для суспільної взаємодії, то
російська унеможлювала солідаризацію громадськості
у цій царині. Читацькі інтереси українського селян-
ства краю еволюціонували, всупереч владній підтрим-
ці, утворюючи калейдоскопічну основу для формуван-
ня множинних ідентичностей. У подальшій роботі над
темою є необхідність у з’ясуванні способів тлумачен-
ня текстів та сприйнятті ідей самими селянами.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛЬСЬКОЇ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В УСРР

НА ПОЧАТКУ 1920-х рр.

Стаття присвячена розвитку польської загальноосвітньої шко-
ли на початку 1920-х рр.
Ключові слова: УСРР, польська загальноосвітня школа, концеп-
ція освіти

Розвиток української культури, освіти нерозривно
пов’язаний з культурами тих народів, що мешкають в
Україні і серед них можна виділити істотний вплив
польської культури. Актуальність теми полягає в ураху-
ванні історичного досвіду початку 1920-х рр. із задово-
лення національно-культурних інтересів національних
груп, адже, як писав М. Грушевський, «велике діло,
щоб народ мав школу добру на своїй рідній мові – без
сього не може бути він просвіченим, заможним, щас-
ливим» [1, 4]. Для вивчення проблеми важливе зна-
чення мають і ґрунтовні дослідження О. Войналовича
[2], Т. Єременко [3], Г. Стронського [4], М. Іванова [5].
На особливу увагу заслуговують матеріали конференцій,
нарад, на яких порушувалися проблеми становлення і
розвитку шкіл для польської спільноти [6]. Мета цієї
статті – дослідити розвиток польської загальноосвіт-
ньої школи в межах УСРР на початку 1920-х рр.

У 1917 р. розпочався особливо активний процес
розбудови освіти для національних меншостей, які про-
живали на території України. Адже, за царату не було
жодної державної школи з навчанням українською мо-
вою, тим більше мовою будь-якої меншини. Письмен-
них українців на 1920 р. було 28,39 %, росіян – 45,4 %,
поляків – 60,1 %, німців – 62,3 % і євреїв – 65,1 % [7, 43].

Ще в часи Російської імперії, коли режим при-
гнічував усіх «інородців», освіта серед поляків націо-
нальною мовою знаходилась під забороною. Після
повстань 1830 та 1863 рр. польська школа стала розг-
лядатись як вогнище сепаратизму. Як наслідок, урядо-
ва заборона 1864 р. викладання в школах та друкуван-
ня підручників польською мовою [8, 11]. Були закриті
католицькі парафіяльні школи, де навчали дітей по-
чатковій грамоті. Зокрема в Житомирському повіті такі
школи були ліквідовані в Івниці, Кодні, Коростишеві,
Краснополі та інших населених пунктах [9, 98].
Ліквідовувались усі таємні навчальні заклади, а особи
які ініціювали їхню діяльність притягувалися до судо-
вої відповідальності [10, 1–5]. Викладання польською
було заборонено навіть у приватних закладах. Тоді ж

губернатори Південно-західного краю отримали тає-
мний циркуляр щодо заборони польської мови в уста-
новах та державних закладах [10, 47]. Реакцією на
політику заборон та обмежень в галузі освіти, а також
русифікацію, яку проводило самодержавство щодо
польського етносу (50 % всіх учнів в гімназіях стано-
вили поляки) [11, 11зв.], було відкриття таємних
польських шкіл, які, до речі, були заборонені указом
Олександра ІІІ від 3 квітня 1892 р. Згідно з ним, вста-
новлювались особливі правила, що забороняли в зах-
ідних губерніях таємне навчання [12, 22–224]. Римо-
католицькому духовенству було заборонено відкрива-
ти школи, викладати, вчити дітей початкової освіти
польською. Встановлювався нагляд за тими поляками,
які намагались навчати дітей рідною мовою [9, 38].

Таким чином, на кінець ХІХ ст. російське само-
державство ліквідувало польську систему освіти. Це
призвело до того, що рівень грамотності поляків, се-
ред інших меншин, був найнижчим [13, 103]. Цей факт
засвідчив і перший Всеросійський перепис населення
1897 р. Так, рівень грамотності поляків становив лише
25,53 %. Рівень русифікації підтверджували і такі дані:
з 25,53 % поляків – 17,52 % навчалися російською,
тобто, 2/3 всіх грамотних [14, 14–15].

 Відразу, після встановлення радянської влади, уряд
України, НКО УСРР спрямували зусилля на організа-
цію шкільної освіти для національних меншостей, в тому
числі і поляків, адже на початку 1920-х рр. в Україні їх
проживало 117 тис. [15, 57]. Так, ще у 1919 р. при НКО
УСРР заснували національні секції, з метою «задово-
лення культурних потреб широких мас населення Ук-
раїни» [16, 75–76]. З огляду на багатоетнічний склад
населення України, важливе значення мала постанова
НКО УСРР від 10 березня 1919 р. «Про відміну дер-
жавної мови й оголошення всіх мов рівноправними»,
що надавала населенню право самостійно визначати
мову викладання в школах [17, 110].

Нормативні акти уряду УСРР, його практичні дії
знаходили підтримку на різних конференціях, наприк-
лад, на нараді з питань освіти народів «нерусского язы-
ка», що проходила у Москві 13–30 серпня 1919 р., та
Всеукраїнській нараді завідуючих губернськими відділа-
ми освіти (1922 р.) [18, 93]. За умов переходу до мирно-
го будівництва, з’явилася й змога систематизувати всі
законодавчі акти щодо освіти в Україні. Результатом
став, затверджений постановою ВУЦВК від 22 листо-
пада 1922 р., «Кодекс законів про народну освіту УСРР».
У відповідності з § 23, УСРР зобов’язувалась забезпе-
чити «населенню всіх націй і національних меншостей,
що населяють Україну виховання і навчання на їх рідній
мові» [19, 158]. Важливе значення для функціонуван-
ня національних шкіл мав і § 22, який закріплював за-
гальноосвітні школи за приватними особами і колек-
тивами, за умови дозволу на це НКО і його місцевих
органів. Завдяки цьому більшовицька влада зуміла збе-
регти на той час існуючі навчальні заклади [19, 158].

Суттєву роль у формуванні системи національної
освіти відіграла діяльність спеціалізованих органів
влади. Спочатку цією роботою займався наркомат
внутрішніх справ, у складі якого 13 квітня 1921 р., за
постановою Президії ВУЦВК, був створений відділ у
справах національних меншин. У 1924 р. функції цьо-
го відділу передано Центральній комісії у справі на-
ціональних меншин при ньому та її місцевим органам
[20, 783]. Комісія мала широко сприяти культурному
розвитку всіх національностей, а також отримала пра-
во брати участь у розробці, проведенні через законо-
давчі органи всіх законопроектів, що стосувалися на-
ціональної політики в УСРР [21, 7].
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Для проведення освітньої роботи, розвитку
шкільництва мовами національних спільнот у складі
НКО в 1921 р. була створена Рада національних мен-
шин на правах відділу, головою її обрано Я. Ряппо. Пер-
винними ланками у справі організації освіти національ-
них груп стали національні бюро. Діяльність останніх
мали координувати Центральні національні бюро НКО
[22, 87]. Звичайно, їх діяльність підпорядковувалася
головній меті – комуністичному перетворенню суспіль-
ства. Підкреслювалося, що «культурне будівництво на
рідній мові по лінії національних меншостей є в радянсь-
ких республіках органічною частиною усього соціалі-
стичного культурного будівництва» [23, 36 ].

Головне завдання національних бюро полягало в
керівництві культурно-освітньою роботою серед насе-
лення національних меншин. Так, діяльність польських
бюро зосереджувалась, головним чином, в губерніях
Правобережної України. Саме тут була сконцентрова-
на більшість польського населення, яке залишилось
жити в УСРР. Компактне проживання поляків значно
полегшувало роботу з організації системи освіти для
нього. Серед першочергових завдань, поставлених пе-
ред польбюро при відділах освіти, були виявлення і
ліквідація всіх нерадянських шкіл, що знаходились під
впливом католицького духовенства та організація нових
радянських трудових шкіл. Хоча були певні проблеми
і труднощі, а саме відсутність матеріальної бази, квал-
іфікованих працівників, нестача підручників тощо. Для
їх вирішення з 1923 р. республіканський НКО почав
виділяти кошти для організації польських шкіл [24, 71].

Все ж слід визнати, що на початку 1920-х рр.
польська національна меншина була забезпечена
більш-менш задовільно лише I концентром, який да-
вав початкову освіту. Щодо розширення мережі шкіл
II концентру, то існувала на той час загальнопошире-
на думка, що потрібно, перш за все, ліквідувати не-
письменність на рідній мові у I концентрі, тому дру-
гий не потрібен дітям неукраїнського походження.

У 1923–1924 рр. першочерговими завданнями
Центральне польбюро, яке очолював А. Кржижанівсь-
кий, вважало удосконалення організаційної структу-
ри, зміцнення зв’язків з низовими ланками, здійснен-
ня обстеження та реєстрації польських шкіл, а також
їх педагогічного персоналу, уніфікацію типу сільської
національної школи, розробку її програми, налагод-
ження системи підготовки педагогічних кадрів, видав-
ничу роботу [2, 39]. Слід відзначити і те, що з кінця
1921 р., згідно з рішенням РНК, в УСРР почався про-
цес переведення шкіл на місцевий бюджет. Частину з
них патронували різні професійні організації, а інші
існували за рахунок подушного чи десятинного обкла-
дання населення волості або пришкільних сіл.

Одночасно функціонували і так звані договірні
школи, тобто, передані у господарське ведення насе-
лення на основі договору, який укладався сільською
радою з однієї сторони і відділом народної освіти – з
іншої. Адже Політбюро ЦК КП(б)У 7 березня 1922 р.
прийняло рішення про обов’язок місцевих парторган-
ізацій ініціювати створення договірних шкіл, за умо-
ви навчання в них дітей найбіднішого селянства [25,
119]. Попри всі проведені заходи, все ж більшість дій
з їх втілення мали формальний характер.

Російсько-польська війна 1920 р. також вплинула
на розвиток системи освіти польської спільноти в Ук-
раїні. Вона призвела до закриття польських шкіл і роз-
порошення педагогічних кадрів. У ситуацію, що скла-
лась, довелося втрутитися Політбюро ЦК КП(б)У, на
засіданні якого 31 жовтня 1921 р. прийняли постанову
«Про роботу серед населення Правобережжя», в якій

зазначалося: «Вказати НКО на величезне політичне
значення освітньої роботи на Правобережжі взагалі і
в прикордонній смузі зокрема» [2, 51]. За дорученням
вищого партійного керівництва, НКО України напра-
вив у грудні 1921 р. всім губнаросвітам, за підписом
заступника наркома і голови Раднацмену Я. Ряппо,
циркуляр про те, що в деяких губерніях Правобереж-
жя, за розпорядженням місцевих органів наросвіти,
були закриті школи, зокрема польські, через госпо-
дарсько-організаційні труднощі. Я. Ряппо наказав
відділам освіти ще раз детально перевірити стан
польської культосвітньої роботи. В грудні 1922 р. на
засіданні польбюро Старокостянтинівського повітово-
го навчального комітету доповідач Калиновський вка-
зував на те, що педагоги, які викладають в українсь-
ких школах, бажають остаточно ліквідувати польську
школу на Волині з причини матеріальної зацікавле-
ності: польські діти, у разі закриття школи, перейдуть
в українські і тоді селяни будуть утримувати лише ос-
танні [26, 27]. Траплялися випадки, коли польські шко-
ли хоча були відокремлені від українських, але бюд-
жет у них був спільний [27, 66].

Як свідчив циркуляр від 3 березня 1924 р. нарко-
ма освіти УСРР В. Затонського, навіть на місцях деякі
працівники відділів освіти не схвалювали рішення про
організацію польських шкіл і продовжували деякі з них
закривати, а деяких позбавляти фінансування [28, 163].
Тому НКО пропонував всім губнаросвітам вжити за-
ходів для перегляду всіх спірних питань і заяв, які над-
ходили від польських бюро [2, 51]. Завдяки втручан-
ню НКО УСРР, вдалося поступово домогтися зростан-
ня мережі польських шкіл. Коли ж ВУЦВК 27 липня
1923 р. прийняв постанову «Про організацію украї-
нських шкільно-виховних і навчальних інституцій», а
1 серпня 1923 р. ВУЦВК і РНК УСРР прийняли дек-
рет «Про заходи по забезпеченню рівноправності мов
і про сприяння розвитку української мови» [29, 66],
було остаточно закріплено права національних мен-
шин у мовній сфері. Розпочата українізація мала пе-
реконати як українців, так і нацменшини в тому, що
більшовики категорично відмежовуються від царської
політики русифікації. Ці заходи мали за мету якнайс-
коріше поширення комуністичної ідеології [30, 316].

Отже, на початку 1920-х рр. в УСРР, незважаючи
на великі труднощі, за короткий період були досягнуті
колосальні успіхи у створенні шкільної освіти для на-
ціональних меншин, зокрема для поляків.
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ПОЛЬСЬКЕ ЕТНОГРАФІЧНЕ ТОВАРИСТВО
У ЛЬВОВІ: МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

ЗА УМОВ МІЖВОЄННОГО ЧАСУ

Стаття присвячена міжнародній діяльності Польського етног-
рафічного товариства у Львові періоду 1920–30-х рр. у контексті
суспільно-політичних та економічних обставин.
Ключові слова: Етнографічне товариство, А. Фішер, Я. Чека-
новський, етнологія

Етнографічне товариство (ЕТ, Towarzystwo ludo-
znawcze) – найбільше польське народознавче товари-
ство, що діяло у Львові з 1895 р. (з 1945 р. – у Любліні,
з 1954 р. – у Вроцлаві, офіційна назва «Polskie towarzys-

two ludoznawcze»). Окремі аспекти його діяльності вис-
вітлені у працях Р. Кирчіва, З. Клодницького, З. Ясе-
вича та ін [1–5]. Метою цієї статті є аналіз обставин
діяльності Етнографічного товариства в 20–30-х рр.
ХХ ст. та участі його представників у міжнародних
наукових заходах.

Офіційно ЕТ було утворене на Установчих зборах,
що відбулися в залі львівської ратуші 9 лютого 1895 р.
[6, 29]. Учасники зборів оголосили про заснування
Товариства, ухвалили його статут і обрали Правління,
на чолі з видатним польським славістом, деканом філо-
софського факультету Університету Яна Казимира
(УЯК) професором А. Каліною.

Створенню організації передували наступні події:
спершу, 22 серпня 1891 р. на з’їзді польських лікарів
та природознавців у Кракові відомий етнограф С. Уд-
зєля представив проект створення народознавчого то-
вариства; вдруге питання етнографічного осередку у
Львові порушив проф. Немілович 1893 р. [7, 320]. Ос-
таннім і вирішальним став виступ А. Каліни 22 липня
1894 р. на з’їзді польських літераторів і журналістів у
Львові, де він закликав до заснування народознавчого
об’єднання. Його пропозицію ухвалили одноголосно
й одночасно сформували комісію для ведення підго-
товчих заходів щодо створення Товариства. До її складу
увійшли такі відомі вчені, як А. Каліна, Я. Бодуен де
Кyртуне, Г. Бегелейсен, І. Франко, Я. Карлович, Е. Коль-
бушовський, С. Рамулт і М. Рибовський. Комісія роз-
робила статут, затверджений Намісництвом Галичини
19 серпня 1894 р. Зміни до нього були внесені на За-
гальних зборах 21 січня 1896 р. Цей статут діяв понад
півстоліття – до 1947 р.

Згідно статуту, мета Товариства – «наукове вивчен-
ня польського і сусідніх народів та поширення зібра-
них відомостей» [8, 1]. Для систематичного та ґрун-
товного дослідження народу було утворено різні нау-
кові секції – географічну, антропологічну, музичну,
мовну, літературну, народного мистецтва, згодом до
них додалися ще археологічна, соціологічна і секція
народного природознавства [9, 1]. Кожна секція, згідно
ухваленої інструкції, працювала над збором та аналі-
зом відомостей і матеріалів у своєму напрямі, задля
поширення результатів досліджень друком або в інший
спосіб. Одним з пріоритетних напрямків діяльності ЕТ
оголошувалося вивчення польсько-українського погра-
ниччя й особливостей компактного проживання по-
ляків в українському середовищі та українців у
польському. Друкованим органом Товариства став на-
уковий журнал «Lud» («Народ»), заснування якого ух-
валили на засіданні правління ЕТ 16 березня 1895 р.
Часопис оголошувався як місячник, хоча фактично
видавався як щоквартальник, а згодом – щорічник.

Вже через десятиліття діяльності, Товариство
зіткнулося з матеріальними труднощами – відчувався
постійний брак коштів, не вдалося значно підвищити
інтерес населення та залучити до «Ludu» постійних
співробітників, також не вистачало коштів на гонора-
ри для науковців. Окрім цього, Товариству бракувало
приміщень, зокрема для бібліотеки і музейних експо-
натів, через що воно звернулося до Ради міста Львова
щодо виділення приміщення у Міському промислово-
му музеї, але запит залишився без відповіді, [10, 97].
Вже у 1908 р. постало питання про збереження «Ludu»
як єдиного польського народознавчого видання, оск-
ільки фінансове становище Товариства не покращи-
лося. Того ж року, на ХІІІ Загальних зборах, під час
звіту скарбника Товариства, заявлено, що членські
внески понад 300 осіб не здатні повністю перекрити
витрати на видання часопису, а виділення наукових
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стипендій і гонорарів взагалі неможливе [11, 195].
Вирішено вкотре звернутися до суспільства за матері-
альною та моральною підтримкою. Такі настрої пану-
вали аж до початку Першої світової війни.

Звіт за 1911–1918 рр. тільки підкреслив скрутні
умови, в яких діяло Товариство. Приміром, через брак
коштів на оренду приміщення, у 1913 р. резиденцію
тимчасово перенесено до приватного помешкання сек-
ретаря Товариства та редактора «Ludu» А. Фішера, а в
кінці 1913 р., завдяки видатному антропологу, згодом
голові ЕТ – Я. Чекановському, – на кафедру антропо-
логії Університету Яна Казимира [12, 312–313]. Ви-
нятково ентузіазм цих провідних членів ЕТ та їхня
невтомна праця дозволили зберегти і організацію, і
«Lud». Зважаючи на фінансову скруту та воєнні роки,
річники «Ludu» виходили зі значним запізненням. Так,
ХVІІІ том вийшов наприкінці 1913 р., а ХІХ – лише
1915 р., до того ж був значно менший традиційного
обсягу та складався лише з наукових статей. З таких
самих причин була перерва й у загальних зборах Това-
риства – з червня 1911 до червня 1917 рр. вони не скли-
калися. ЕТ зазнало і значних кадрових втрат, адже по-
мерли особи, які стояли біля його витоків – М. Рибовсь-
кий, С. Баль, М. Ребчинський, В. Губринович, Б. Бара-
новський, Ф. Крчек, С. Шнейдер та ін. [12, 313,320–321].

Незважаючи на такі складні обставини, вже з се-
редини 1917 р. відновилися наукові засідання Товари-
ства, що вказувало на поступове повернення до систе-
матичної наукової праці в його лавах. Звісно, труднощі
повоєнних років, фінансова скрута і політична не-
стабільність вплинули як на суспільство загалом, так і
на Товариство зокрема. У міжвоєнні десятиріччя фор-
мат наукової діяльності Етнографічного товариства
дещо змінився. Передусім, це полягало в зменшенні
кількості та нерегулярності наукових засідань, фактич-
но відбувся перехід від колективно-планового до інди-
відуального виконання наукової роботи. Ще одним
суттєвим фактором стала зміна керівного складу –
Правління майже повністю склали фахові вчені, про-
фесори університетів. Як згадувалося, провідну роль
у цей період відігравали завідувачі кафедр етнографії
та антропології УЯК, професори А Фішер і Я. Чека-
новський. Як зазначає З. Клодницький, це був час «сим-
біозу Етнографічного товариства з Університетом Яна
Казимира» [13, 35]. Дійсно, впродовж 1920–30-х рр.
збори та засідання ЕТ відбувалися в приміщеннях
університету, а його бібліотеку та колекції передано
на збереження кафедри етнографії, тоді як його актив-
ними членами стали молоді співробітники цієї кафед-
ри – А. Бахманн, Я. Фальковський, Ю. Гаєк.

Однією з найкраще розвинених стала зовнішня
репрезентативна діяльність Товариства. В міжвоєнний
період члени ЕТ брали участь у значній кількості
міжнародних наукових з’їздів, конгресів, виставок. Цей
час позначений також тісною співпрацею між сло-
в’янськими народознавчими організаціями. Вчені ЕТ
взяли участь у І Конгресі слов’янських географів і ет-
нографів, який тривав 4–8 червня 1924 р. у Празі. До
оргкомітету входив почесний член Товариства Л. Нідер-
ле, а також інші професори празького та белградського
університетів. Робота відбувалася в шести секціях:
1) картографії, геофізики, геодезії, гідрографії, метео-
рології і кліматології; 2) геоморфології і геології; 3) гео-
ботаніки; 4) антропогеографії і економічної географії;
5) антропології, етнографії, демографії і соціології;
6) географія в освіті. Організатори завданням з’їзду ба-
чили порозуміння між вченими з сусідніх країн, вияв
досягнень слов’янської географії та суміжних наук,

сподівання щодо пожвавлення наукового руху у сло-
в’янських країнах.

Останні два положення заохотили представників
польської наукової еліти гідно представити країну і
підкреслити її незалежність і велику культурну тради-
цію. Представники ЕТ провели ґрунтовну підготовку
до Конгресу. При кафедрі географії УЯК у Львові було
створено місцевий підготовчий комітет, який очолив
проф. Є. Ромер. Організаторами відділу місцевого осе-
редку навколо секції «антропології, етнографії, демог-
рафії і соціології» стали Я. Чекановський, А. Фішер,
Л. Козловський та Т. Лер-Сплавінський [14, 162]. У
звіті про Конгрес, надрукованому в «Ludzie», вказано,
що більшість виступів зробили поляки. Члени виголо-
сили доповіді: «Розвиток етнографічних досліджень в
Польщі», «Методи дослідження народних пісень»
(Я. Бистронь), «Організація етнографічних дослід-
жень», «Магічні ліки в обрядах польського народу»,
«Дерево в обрядах поляків» (Е. Франковський), «Сучасні
погляди на антропологію м’яких частин» (Е. Лотх), «Ос-
новні антропологічні типи на території Польщі»
(К. Столихво), «Проблема синтезу картограм і антро-
пологічних типів» (Я. Чекановський), «Расове підґрун-
тя основних культур» (С. Понятовський), «Киянка на
землях польських» та «Етнографічне дослідження По-
лісся» (К. Мошинський) [14, 163–164].

Згідно до ухвали І Конгресу слов’янських гео-
графів і етнографів, ІІ з’їзд відбувся 2–12 червня 1927 р.
у Польщі. Особливістю конгресу було те, що він про-
ходив у формі «наукової подорожі» містами Польщі.
Для проведення цієї акції організатори орендували
окремий залізничний вагон. Пленарні засідання Конг-
ресу відбулися у Варшаві, Львові та Кракові, а секційні
– Варшаві, Вільнюсі, Львові та Кракові. Наукові засі-
дання пройшли у 8 секціях, з яких 6-та була присвяче-
на антропології, етнографії й етнології [15, 126]. Важ-
ливо, що секція, своєю чергою, була поділена на три
напрями: етнографії й етнології; міждисциплінарної
етнології; антропології. Найширше був представлений
перший напрям, доповіді в якому виголошували за
такою тематикою: 1) загальні теоретичні та територі-
альні питання; 2) матеріальна культура; 3) громадська
та 4) духовна культура.

Членами ЕТ також було підготовлено ряд виступів,
зокрема – «Вплив географічних чинників на етног-
рафічні явища», «Про єдність визначення етнографії і
етнології і їх напрямків» (А. Фішер), «З досліджень над
дахом у слов’ян» (А. Бахманн), «Чари в Польщі (право-
вий аспект)» (К. Кораний), «Розміщення населення на
Поліссі» (Л. Гродицький), «Міжнаціональні взаємини у
волинському воєводстві» (Й. Пятковський), «Картог-
рафічний метод і кількісний критерій» (Я. Чекановсь-
кий), «Расова характеристика населення Північно-
Східної Азії» (С. Клімек), «Антропологічні досліджен-
ня у Пултуському повіті» (Б. Росінський) [15, 126–129].

За три роки, в Югославії (м. Белград) 4 травня
1930 р. відкрився ІІІ Конгрес слов’янських географів
і етнографів [16, 198]. Новизною цього з’їзду стало
те, що, крім представників слов’янських країн, у ньо-
му взяли участь вчені з Франції, Бельгії, Німеччини,
натомість бойкотували захід Болгарія та СРСР [16,
200–201]. Як і 1927 р., з’їзд відбувався у формі науко-
вої подорожі але, порівняно з попереднім, мав значно
ширшу екскурсійну програму. Звіт щодо діяльності
цього Конгресу, насамперед його етнографічної секції,
підготував А. Фішер. Подорож відбулася за маршру-
том: Белград – Прахов – Заєчар – Ніш – Скоп’є – Мітро-
віця – Рашка – Кралево – Чачак – Сараєво – Ілідж –
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Дубровник – Спліт – Сушак – Огулін – Любляна – Заг-
реб [15, 199], тобто, вчені об’їхали майже всю країну.
Наукові засідання чергувалися з екскурсіями, відвіди-
нами етнографічних товариств, музеїв, зустрічами з
громадами. З 200 учасників Конгресу, польську деле-
гацію представляли 66 осіб, які виголосили 52 зі 124
доповідей. В етнографічній секції, серед запланова-
них 38 доповідей, були виступи Я. Чекановського на
тему: «Стан сучасних досліджень над антропологіч-
ною картою Європи» й А. Фішера – «Етногеографіч-
ний метод у дослідженні духовної культури» [16, 200].

На IV Конгресі слов’янських географів і етног-
рафів, що пройшов у Болгарії 16–21 серпня 1936 р.,
ЕТ представляв Я. Чекановський, який виступив з до-
повіддю щодо антропології болгар [17, 141]. У слові
на заключному пленарному засіданні вчений підкрес-
лив важливість систематичних слов’янських з’їздів, але
обґрунтував необхідність вироблення такого графіку
зібрань, який би не співпадав з іншими міжнародни-
ми науковими заходами [18, 76].

Регулярність всеслов’янських конгресів міжвоєн-
ної доби, без сумніву, відіграла значну роль у розвит-
ку слов’янської етнографії. Представники ЕТ, зокре-
ма А. Фішер і Я. Чекановський вивели досягнення
львівської етнографічної й антропологічної шкіл на
всеєвропейський рівень, здобувши широке наукове
визнання. Члени Товариства брали також участь і в
інших міжнародних конгресах, конференціях, вистав-
ках народного мистецтва, що відбувалися у Празі, Римі,
Антверпені, Берні тощо.

Відповідно до ухвали Комісії з інтелектуальної спів-
праці Ліги Націй, у жовтні 1928 р. було заплановано
проведення Конгресу народного мистецтва. Для забез-
печення участі в ньому представників Польщі, 11 лис-
топада 1927 р. у Варшаві створено Загальний комітет
польської секції, який очолив М. Третер. Львівський
місцевий осередок Комітету почав роботу 20 грудня
1927 р. і вибрав своїми представниками А. Фішера й
І. Свенціцького [19, 199]. Як і планувалося, Конгрес три-
вав протягом 7–13 жовтня 1928 р. Його провідною ме-
тою було дослідження всіх виявів народної культури,
з’ясування спільних і відмінних рис, задля об’єднання
крізь світове мистецтво. Цей з’їзд був доволі масштаб-
ним – у ньому взяли участь близько 300 представників
31 нації. Професори К. Тіхи та А. Фішер стали на ньо-
му офіційними представниками Польської держави.

Перша конференція Комісії народного мистецтва
відбулась у Римі 25–31 жовтня 1929 р. [20, 201]. На
адміністративних засіданнях ухвалили рішення щодо
координування Конгресу народного мистецтва через
Бюро Міжнародної комісії народного мистецтва
(Commission Internationale des Arts Populaires, CIAP),
до складу якого увійшли президент і вісім членів. До
першого складу Бюро увійшли представники Німеч-
чини, Франції, Нідерландів, Швейцарії, Італії, Чехо-
словаччини, Бельгії та Ліги Націй. Окрім цього, Міжна-
родну Комісію народного мистецтва проголосили окре-
мою структурою у Лізі Націй та повідомили про її вихід
з підпорядкування Комісії з інтелектуальної співпраці.
На конференції було узгоджено черговість проведен-
ня майбутніх конгресів. Згідно з ухвалою, ІІ Конгрес
народного мистецтва запланували на 1930 р. у Бельгії,
ІІІ – 1932 р. у Нідерландах, IV-й, разом з міжнарод-
ною виставкою народного мистецтва, намітили про-
вести у Швейцарії 1934 р [20, 202].

Провідною науковою темою конференції в Римі
стала «Народна пісня, музика і танець у громадському
житті». У зв’язку з цим, А. Фішер виголосив доповідь
на тему: «Народна музика, пісня та танець у польсько-

му весільному обряді», яку відзначили як найактуаль-
ніший виступ [20, 203].

На ІІ Конгресі народного мистецтва, який відбув-
ся 28 серпня – 7 вересня 1930 р. у Бельгії, представни-
ком ЕТ у польській делегації знову став А. Фішер. До
делегації увійшли також Ф. Колесса як представник
НТШ, Ц. Еренкреутц від Товариства народних реме-
сел та Є. Завєйський як представник Інституту народ-
них театрів [21, 206]. А. Фішер виступив з рефератом:
«Народне мистецтво у польських народних виставах»,
пов’язаним із задекларованою темою ІІ Конгресу –
«Народне мистецтво в суспільних святах. Давні еле-
менти і новотвори» [21, 207]. Вчений також виступив
на пленарному засіданні. Під час вибору нових членів
Президії Комісії народного мистецтва, представник
Польщі увійшов до складу Бюро. Це було великою зас-
лугою вчених, які впродовж тривалого часу брали
участь у міжнародних наукових заходах, а їх делегації
часто перевищували представництва більших країн.

Крім цього, представники ЕТ брали участь у З’їзді
професорів етнографії й етнології у Варшаві (1926),
І Конгресі слов’янських філологів у Празі (1929), засі-
данні Бюро Міжнародної Комісії Народного мистецт-
ва в Парижі (1931) та відгукувалися на ювілеї про-
відних європейських етнографів.

Отже, Етнографічне товариство в міжвоєнні деся-
тиліття було на межі виживання, через складні політичні
й економічні обставини. Однак, завдяки науково-орган-
ізаційній праці А. Фішера й Я. Чекановського, які за-
лучили до наукової роботи також молодих дослідників
(Я. Фальковський, С. Клімек, Ю. Гаєк), відбулося віднов-
лення професійного народознавчого осередку. В 20–
30-х рр. ХХ ст. Товариство стало провідним польським
етнографічним об’єднанням, яке успішно представля-
ло країну на міжнародних наукових заходах.
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ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ
МУЗЕЙНИХ УСТАНОВ (1920–30-і рр.)

Стаття присвячена питанням розвитку пам’яткоохоронної
діяльності музеїв, як осередків комплексного вивчення археологі-
чних, етнографічних та історичних пам’яток України в 20–
30-х рр. ХХ ст. На основі архівного матеріалу аналізується нау-
ковий вклад співробітників музейних установ у вивчення, дослід-
ження та збереження археологічних пам’яток краю.
Ключові слова: пам’яткоохоронна діяльності, музей, археологічні
пам’ятки

Проблема пам’яткоохоронної діяльності, що має
в Україні давні традиції та значний, хоч часом і супе-
речливий, досвід, за сучасних умов набула особливої
актуальності. Становлення незалежної держави, транс-
формаційні процеси в усіх галузях життя, переоцінка
культурних цінностей, пошук нових шляхів історич-
ного розвитку висунули на перший план чимало пи-
тань, що вимагають науково-обґрунтованої відповіді.
Серед них помітне місце посідають проблеми функ-
ціонування музейних установ та пам’яткоохоронних
структур в галузі охорони археологічних пам’яток на
території України.

На початку ХХ ст., за рахунок підвищення уваги
уряду до проблем освіти, охорони пам’яток, музейного
будівництва, масового краєзнавчого руху зі створення
музейних осередків на місцях, спостерігалося значне
зростання музейної мережі, запроваджувалися науково-
дослідні принципи їхньої діяльності [1, 25]. Музеї ста-
вали центрами вивчення археологічних, етнографічних
та історичних пам’яток краю, стимулювали проведення
експедиційних та пам’яткоохоронних заходів: виявлен-
ня, вивчення, систематизацію, введення до наукового
обігу, популяризацію пам’яток археології й історії.

Для комплексного аналізу музейної та пам’яткоо-
хоронної справи 1920–30-х рр. в Україні, що є не-
від’ємною складовою культурно-історичного процесу,
постає необхідність науково дослідити, осмислити та
охарактеризувати експедиційну та охоронну діяльність
музеїв, які на той час були провідними науковими ус-
тановами. Джерельну базу дослідження складає ши-
роке коло, різноманітних за характером і змістом, арх-
івних матеріалів: збірники документів, протоколи,
звіти, плани науково-археологічної роботи тощо. Ос-
новними джерелами для написання дослідження ста-
ли матеріали фонду 166 Центрального державного
архіву вищих органів влади та управління України –
«Про організацію і проведення науково-археологічних
розкопок на території України та охорону пам’ятників
старовини», що всебічно відображають етапи органі-
зації археологічної та пам’яткоохоронної діяльності
музейних установ України в означений період [2]. Тако-
го характеру матеріали можна поділити на дві групи:
документи загального характеру та матеріали окремих

музеїв. Історіографія проблеми також містить різнопла-
нові дослідження, хоча вони є взаємодоповнюючими.
Історіографію можна поділити за тематичним спряму-
ванням на узагальнюючі праці; роботи, що розкрива-
ють археологічну та пам’якоохоронну діяльність му-
зеїв; наукові праці, що висвітлюють історію музеїв.

Наукові пошуки 1920-х рр. можна охарактеризу-
вати як перші спроби створити узагальнюючі праці,
систематизувати науковий досвід теорії та методики
музейництва, висвітлити історію музейної справи в Ук-
раїні. Серед таких робіт вагомими стали дослідження
учасників пам’яткоохоронного руху та співробітників
музейних установ: науковий доробок історика, теоре-
тика мистецтва і музеєзнавця Ф. Шміта – «Историчес-
кие, этнографические, художественные музеи. Очерк
истории и теории музейного дела» (1919), «Музейное
дело. Вопросы экспозиции» (1929); роботи відомого
музеєзнавця І. Свєнціцького «Про музеї і музейницт-
во. Нариси і замітки» (1920), «Музеї і книгозбірні су-
часної України» (1927); дослідження перекладача, схо-
дознавця і пам’яткознавця В. Дубровського «Музеї на
Україні» (1929), «Історично-культурні заповідники та
пам’ятки України» (1930) та ін. [3, 343–348].

Роботи відомих науковців початку 30-х рр. ХХ ст.
– К. Виноградова, О. Бернштама, В. Карцева, М. Сібі-
льова, В. Бірюкова, П. Курінного, В. Щербаківського
– відрізнялися ґрунтовним вивченням практичних сторін
функціонування музейних установ. Експедиційна та
пам’яткоохоронна діяльність музеїв викладена в пра-
цях 1925–1930 рр.: «Одеський державний історико-ар-
хеологічний музей», «Повідомлення про археологічні
знахідки на Південній Україні» С. Дложевського; «Бон-
дарівська неолітична стація – майстерня кремінних
виробів», «Довгинецька палеолітична стоянка» І. Ле-
вицького; «Полевые научно-исследовательские рабо-
ты Луганского музея» С. Локтюшова та ін. Цей період
охоплює також українська періодика, на сторінках якої
розкрито широкий спектр питань, пов’язаних з орган-
ізацією та розвитком музейних закладів: «Краєзнав-
ство» (1927–1930), «Советский музей» (1931–1940),
«Політосвіта», «Червоний шлях» (1924), «Культура і
життя» (1923), тощо [4, 123–125].

Видання 1950–60-х рр. мають фрагментарний ха-
рактер, оскільки неповно розкривають археологічну
роботу музеїв. Серед надбань цієї доби варто виділи-
ти праці, присвячені науковим дослідженням на ново-
будовах 1920–30-х рр., що розкривають діяльність ок-
ремих музеїв – Дніпропетровського, Миколаївського
тощо [5, 4–13]. На початку 1970 – середині 80-х рр.
з’явилися дослідження з історії формування та функ-
ціонування пам’яткоохоронних інституцій та музейних
установ, авторства Ю. Жукова, В. Акуленко, С. Кота,
С. Заремби, І. Чернікова та ін. Упродовж 1967–1975 рр.
вийшла фундаментальна «Історія міст і сіл УРСР».

На рубежі тисячоліть вийшов ряд робіт, присвяче-
них різним аспектам історії вітчизняної археології та
пам’яткознавства, пов’язаних з окремими музейними
установами, зокрема студії С. Нестулі – «Біля витоків
державної системи охорони пам’яток культури в Ук-
раїні» (1994), «Доля церковної старовини в Україні.
1917–1941 рр.» (1995) [6]; О. Куріло – «Нариси розвит-
ку археології у музеях України: історія, дослідники, ме-
ценати» (2002) [7], О. Черненко – «Археологічне зібрання
Чернігівського державного музею (1896–1948 рр.)»
(2005) [8, 4–15] та ін. Такі ж науковці, як Г. Скрипник,
Л. Федорова, Е. Піскова, О. Костюкова розкривають
питання виникнення та класифікації музеїв за проф-
ілями, напрямами їхньої діяльності. В 2000 р. побачи-
ла світ монографія Р. Маньковської [9], де комплексно
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досліджено процес становлення та розвитку музейної
справи в Україні за 1917–1941 рр.

Важливу інформацію містять біографічні нариси, що
висвітлюють наукову діяльність музейних працівників,
археологів та пам’яткознавців: «Письма Ф. Т. Каминс-
кого Б. В. Страдомскому как источник по истории му-
зея» Н. Гаркуші [10]; «Д. М. Щербаківський як один з
фундаторів Національного музею історії України» Л. Не-
стерук [11]; «Дложевський як музейний діяч» С. Водо-
тики [12] та ін.

Початок 1920-х рр. став досить важким періодом для
українських музеїв: відсутність підтримки з боку місце-
вих керівних органів, скорочення штатів, аварійний стан
будівель, систематичні крадіжки музейного майна нега-
тивно вплинули на їхню роботу. Державні та громадські
органи, що займалися опікою музейної справи в Україні
постійно знаходились у процесі реорганізацій та зміню-
вали одне одного. З 1920 р. справами музейних установ
займався Всеукраїнський комітет охорони пам’яток ста-
ровини і мистецтва (далі – ВУКОПСМ), відповідно, при
ньому створили декілька секцій – етнографічну, архе-
ологічну, музейну. Остання, під керівництвом Ф. Шміта
відповідала за ряд питань, пов’язаних з охоронною
діяльністю пам’яток старовини: контроль стану збе-
реження предметів культурного значення, сприяння
поповненню цінними експонатами Музейного фонду,
здійснення реєстрації, популяризації та націоналізації
рухомих та нерухомих пам’яток України.

1921 р. з ВУКОПСМу виділився Головмузей, який,
згідно назв своїх відділів – музейний; реєстрації па-
м’яток старовини і мистецтва; науковий – ставив на-
ступні завдання: керівництво основними державними
музеями, покращення техніко-інвентарного забезпе-
чення, фінансування наукових робіт з археології,
історії, придбання приватних колекцій тощо. З 1922 р.
музеї України були поділені та підпорядковані різним
установам: Укрнауці, музейно-екскурсійно-вистав-
ковій секції Головполітпросвіти, інститутам народної
освіти тощо. Постійні зміни та реорганізації керівних
органів сповільнили роботу музеїв, але, всупереч скла-
дним умовам, музейні установи розвивалися та става-
ли основними центрами, навколо яких зосереджува-
лись краєзнавчі дослідження на місцях.

Нарешті, 1926 р. відбулася передача всіх музей-
них установ у підпорядкування Укрнауці, що активі-
зувало співпрацю та налагодило зв’язок між окреми-
ми музейними установами. Всі організаційні заходи
відбувались спільними зусиллями музеєзнавців, істо-
риків, археологів, які підтримували функціонування
музеїв та піднімали клопотання щодо видачі відкри-
тих листів для наукових експедицій та фінансування
пам’яткоохоронної діяльності з боку відповідних ви-
щих органів. Про це свідчать архівні документи: ма-
теріали справи 7660 з ф. 166 «До центрального комі-
тету по охороні пам’яток культури» від ВУАКу, з кло-
потанням від музейних установ «про видачу на ім’я
відомої особи належних відкритих листів на дослід-
ження пам’яток», які руйнуються під час сільськогос-
подарських робіт, «а то й зовсім знищуються». У листі
зазначається, що «досягти при теперішніх умовах ви-
дачі належних сезонних відкритих листів» дуже важ-
ко, незважаючи на невідкладність робіт. Тому ВУАК вва-
жає доречним видавати річні листи переважно «робіт-
никам музеїв» на право проводити розкопки протягом
року, без можливості «передовіряти» відповідний доку-
мент. Рукопис підкреслював ініціативу музейних спів-
робітників у проведенні археологічно-рятівних робіт,
а також високий рівень їх кваліфікації, оскільки саме
їм вищі органи доручали відповідні дослідження.

«Свіжник НКВС та НКО з І серпня 1930 р.» розк-
риває характер програми «вилучення археологічних
пам’яток при землевпорядженнях», в якій, серед ос-
новних положень, щодо проведення пам’яткоохорон-
ної роботи, зазначалося, що районні Інспектури На-
росвіти повинні відсилати на затвердження до відпов-
ідних краєвих установ («Київ – історичний музей,
Дніпропетровськ – Краєвий музей, Одеса – Історич-
ний музей») складені списки археологічних пам’яток
[2, 23]. Тобто, на історичні та краєзнавчі музеї покла-
далося завдання вивчення та проведення експертної
оцінки історичної цінності археологічних знахідок.
Наступний документ – «Терміновий відкритий лист»
від Укрнауки, з повідомленням про здачу коротких
звітів «українських дослідників у галузі археології та
історії українського мистецтва» за дослідження, про-
веденні 1927 р., свідчить про особливості музейної
роботи. В листі вказані основні критерії подачі матер-
іалу: до 8 сторінок тексту, ілюстративний матеріал,
витяг з подання для перекладу французькою [2, 94].
Всі археологи, пам’яткознавці, працівники музеїв після
експедиційних досліджень мали систематизувати та
упорядкувати матеріал для подальшої публікації. За
невиконання відповідних правил, музейній установі чи
охоронній структурі могли відмовити у виданні відкри-
тих листів для подальшої роботи.

Відносно охоронних заходів, що висвітлювали не-
сприятливі умови для збереження археологічних пам’я-
ток, свідчать архівні дані – листи, звіти від краєзнавчих
музеїв до Краєвих комісій, Укрнауки з чисельними скар-
гами щодо нищення археологічних пам’яток. Наприк-
лад, лист до Краєвої Інспектури Київщини з інформа-
цією про Тульчинський музей, який кілька разів було
«перекидано в помешкання до помешкання», внаслідок
чого, «коштовні матеріали рукописів ВУАКу (С.С. Гам-
ченка) в галузі трипільської культури та неолітичної куль-
тури було сплутано», й виникла «загроза приведення їх
в неналежний стан» [2, 34]. Без допомоги з боку дер-
жавних структур, через брак постійного приміщення,
музейні працівники систематично впорядковували ма-
теріал та самостійно підтримували його збереженість.

До іншої групи матеріалів, відносяться реєстри,
протоколи засідань, короткі повідомлення від краєз-
навчих музеїв. Наприклад, повідомлення директора
Маріупольського музею Краєзнавства І. Коваленко про
археологічні розкопки «на Маріупольщині, під керівниц-
твом професора М.О. Макаренко», для поповнення ма-
теріалом музейної колекції. В листі йдеться про розкоп-
ки, які «дали надзвичайно цінні наслідки: вперше, на
території СРСР знайдено поховище (біля 70 десятків)
чоловіка кам’яної доби (кінець неоліту) з великою
кількістю знаряддя з каменя, кременю, кісток, перла-
мутру тощо» [2, 24].

В «Протоколі засідання наукової ради археологіч-
ної експедиції з дослідження Побужжя» міститься
інформація про рятівні археологічні дослідження та
пам’яткоохоронні заходи в «районі підтоплення Боге-
су від Першотравенського до Кременчука», з обов’яз-
ковими розвідками в Константинівці – «місце майбут-
ньої електровні» [2, 16–17]. Голова наукової ради зас-
ідання Ф. Козубовський наголошував на необхідності
виконання заявки «Першотравневого округового Крає-
знавчого Музею» та відрядити «на стоянку на Чорно-
му Ташлику окрему групу дослідників» для збагачен-
ня збірки музею. Так, і ухвалене клопотання 1930 р.
від Полтавського державного музею про видачу відкри-
того листа «т. Самойловському на розвідки та розкоп-
ки Полтавської та Кременчуцької окр.», свідчило, що
музей «ставить за своє завдання не упускати випадків
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дослідити могили, що знищуються при земляних ро-
ботах, під час яких музей має змогу дослідити і вряту-
вати те, що гине» [2, 16–17]. Своєю чергою, матеріали
фонду Наркомату освіти УРСР за 1928–1930 рр. також
містять виписки та реєстри сотень відкритих листів, се-
ред яких заяви від Сталінського музею на розкопки
М. Макаренка, Чернігівського – П. Авраменка, Жито-
мирського – І. Левицького, Херсонського – А. Добро-
вольского, Тульчинського – І. Зборовського [2, 181] та
інших відомих українських дослідників старовини.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що, на основі
вивченого матеріалу, розкривається історія функціо-
нування музейних установ 1920–30-х рр. – яскравого
періоду розквіту археологічних досліджень. Сучасне
розуміння музейного працівника, відображає лише
одну з граней наукової та практичної діяльності зазна-
ченого періоду. Ряд важливих функцій, які виконува-
ли музейники, окреслити можна лише схематично:
пошук археологічних пам’яток за документальним
матеріалом; ініціювання археологічних розвідок; про-
ведення наукових, рятівних робіт; збір матеріалу; рес-
таврація, оцінка музеальності предмету; залучення до
фондів музею; охорона пам’ятки; публікація матеріа-
лу. Якщо ґрунтовно вивчити діяльність музеїв, можна
зробити висновок, що історія експедиційних і науко-
вих досліджень співробітників музейних установ –
приклад безцінного внеску в розвиток археології,
історії, пам’яткознавства, що є необхідним містком між
минулим і сучасним української науки.
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museums’ monument protection activity, their role as the centers of
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analyzed the scientific contribution of the museums to the study,
research and preservation of the archaeological sites in the region.
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
ХАРКІВСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ

ЩОДО ОБОРОНИ КРАЇНИ В 1920–30-х рр.

Стаття висвітлює початковий етап роботи Харківського ме-
дичного інституту на оборону країни. Визначено, що у середині
1920-х рр. у Харківському медичному інституті були створені
потужні лабораторії, які працювали на оборону країни.
Ключові слова: оборона країни, отруйні речовини, Харківський
медичний інститут; Товариство сприяння обороні, авіаційному
та хімічному будівництву

Перетворення в житті Української Соціалістичної
Радянської Республіки, які почалися із приходом до
влади Й. Сталіна, перш за все стосувалися індустріал-
ізації країни та посилення її обороноздатності. Уроки,
які надала Перша світова війна, показали, що воєнна
справа зробила великий крок уперед і в першу чергу в
озброєнні та методах ведення військових дій. Зокрема
це стосувалося використання різних хімічних сполук
для ураження супротивника. Для того, щоб вивчити
дію різних речовин та сполук на організм людини та
створити як захисні так і уразливі препарати, залуча-
лися вищі освітні заклади та наукові інститути.

Актуальність теми полягає в можливості застосу-
вання досвіду минулого за сучасних умов. Оборонний
комплекс нашої держави може використовувати у мир-
них цілях схеми та приклади взаємодії між оборонно-
промисловим комплексом (ОПК) та медичними уста-
новами, що значно збагатить обидві сторони. Військо-
вики будуть мати якісні медичні розробки, а медич-
ний заклад може розраховувати на поповнення свого
бюджету. Замовлення науково-дослідних тем оборон-
ного характеру для ОПК у мирних цілях у черговий
раз підкреслює мирні наміри Української держави.
Водночас новизна цієї теми полягає й у відтворенні
історії тих кафедр, що були задіяні в оборонній роботі
та вперше ввести до наукового обігу документи сек-
ретного фонду Держархіву Харківської обл. (далі –
ДАХО).

На сьогодні робота Харківського медичного інсти-
туту, який не став винятком стосовно оборонної робо-
ти, в окресленому контексті не з’ясована. Історіогра-
фічна прогалина в цьому питанні досі не заповнена,
не опубліковано жодної статті чи монографії, де розг-
лядалася б ця тематика. Відносно джерельної бази, то
маємо лише архівні справи ДАХО. Так, у його секрет-
ному фонді 71/с-1584 є документи, які свідчать про
те, що Харківський медичний інститут також брав
участь в оборонних проектах. На жаль, оборонна ро-
бота ВНЗ ніде, крім цього архіву, не фігурувала, адже
афішувати її було заборонено, а за зберігання таєм-
ниці відповідав особисто ректор. Тому й не дивно, що
ювілейні видання Харківського медичного інституту
(Харківського національного медичного університету)
не мають таких даних. У підрозділі «Харківський ме-
дичний інститут у 1921–1941 рр.» ювілейного видан-
ня «Історія Харківського державного медичного уні-
верситету. 200 років» [1] нема жодного натяку на дос-
лідження подібного спрямування. Не знайдемо ми та-
ких даних і в історіях кафедр, які вміщені у цій книзі
та у виданні 2011 р. – «Харківський національний ме-
дичний університет: зв’язок часів і поколінь» [2].
Відтак, мета статті – висвітлити перший етап оборон-
ної роботи у Харківському медичному інституті, зок-
рема налагодження матеріальної бази для цього.

Перші кроки із залучення Харківського медично-
го інституту до роботи на оборону країни почалися ще
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в 1926 р. Аби мати уявлення щодо бази інституту, його
кадрового складу та технічного оснащення, в жовтні
1926 р. до ВНЗ надійшла телеграма № 1761 від На-
родного комісаріату просвіти (Наркомпрос), яка місти-
ла анкету з питаннями конкретного спрямування [3,
4]. Зокрема, цікавилися наявністю факультетів, де вик-
ладаються хімічні дисципліни, й особливо хімічними
лабораторіями: з якого року існують, їхня пропускна
здатність, вартість обладнання, що знаходиться у ла-
бораторії, чи працювали лабораторії під час Першої
світової війни на військово-хімічну промисловість, чи
мають лабораторії договори з місцевою хімічною про-
мисловістю і якщо так, то на предмет чого конкретно,
які дослідження ведуться зараз. Анкета була побудо-
вана таким чином, що питання все далі поглиблюва-
лися та підводили відповідача до конкретного виснов-
ку – чи може лабораторія ВНЗ працювати на оборону
країни. Для цього також включалися питання щодо
наявності місцевої сировини для хімічного виробниц-
тва, чи є можливість проводити такі дослідження і що
для цього потрібно?

Згідно вимог, на цей запитальник виконуючий обо-
в’язки ректора на той час, проректор з АГР Кривоконь
надіслав відповідь, у якій чітко зазначив, що медич-
ний інститут хімічних факультетів не має, а невеликі
хімічні лабораторії є на медичному й одонтологічно-
му факультетах, проте вони не спроможні працювати
на оборону країни через брак приміщень і обладнан-
ня. При цьому для прикладу наводилися суми грошей,
виділених для лабораторій Наркомпросом у поточно-
му році. Так, фармакологічна лабораторія отримала
244 руб. на рік, органічної хімії – 70, а неорганічної
хімії – 84 руб. 23 коп. [3, 4]. За тогочасними цінами,
розмір таких відрахувань не міг задовольнити потре-
би лабораторій, не кажучи вже про їхній значний роз-
виток. До запитальника Кривоконь надав також дані
щодо забезпеченості науковими кадрами (247 педаго-
гічних працівників, з яких 40 – професори), витрати
(річні) на кафедри (від 300 до 3000 руб.) та суму на
закупівлю книжок для бібліотеки (4500 руб.) [3, 4].
Отримані дані дозволяють стверджувати, що фінан-
сове становище медичного інституту не дозволяло ут-
римувати тут потужні хімічні лабораторії.

Однак дані керівництва ВНЗ анітрохи не завадили
продовжити намічені плани далі. У 1928 р. до Хар-
ківського медичного інституту надійшов лист № 6/сс від
Товариства сприяння обороні й Авіаційно-Хімічному
будівництву УСРР із роз’ясненням щодо використан-
ня спеціальних коштів, асигнованих для медичного
інституту на побудову хімічної лабораторії. Прикмет-
но, що гроші направлялися по лінії Наркомпросу, а
подальші рекомендації надавалися ТСОАвіахім. Отже,
у листі містилася вказівка, що «гроші із спецкоштів
мають витрачатися винятково на обладнання для нау-
ково-дослідної роботи, яка має значення для оборони
країни, а також на можливу виробничу діяльність ла-
бораторій під час війни» [4, 1]. При цьому спецкошти
мали витрачатися лише на відновлення лабораторій, а
поліпшення їх роботи надалі мали проводити Народ-
ний комісаріат оборони та фонд промисловості. Та-
кож вказувалося, що спецасигнації не повинні жодним
чином впливати на поточне фінансування лабораторій,
адже вони будуть здійснювати не тільки оборонну ро-
боту, а й навчальну, отже вона й буде забезпечуватися
зі звичних для ВНЗ джерел. Тим самим Наркомпрос
показав, що не стільки піклувався про можливе скоро-
чення фінансування, скільки натякнув на сувору забо-
рону використання оборонних коштів для навчальних
цілей лабораторій.

Цим листом прописувався також порядок витрат
спецкоштів. Уся відповідальність за цільове та своє-
часне їх витрачання покладалася на ректора інституту
О. Жука. Для обладнання лабораторій складалися два
кошториси. Перший містив статті на капітальну пере-
будову приміщень (встановлення вентиляції, водо- та
газопостачання, прокладання каналізації, обладнання
електричним струмом тощо), а гроші контролювали-
ся деканатами, до яких належали відповідні лабора-
торії. До іншого кошторису записувалися дрібні вит-
рати: забезпечення обладнанням, посудом, реактива-
ми. Він був у розпорядженні завідувачів лабораторій,
які й звітували за витрати [4, 1]. Такий кошторис, який
складали завідувачі лабораторіями, будувався за таким
принципом: у ньому існували три категорії обладнань
та матеріалів, які треба замовляти: а) в Україні; б) у
СРСР; в) за кордоном (Німеччина, Америка, Швейца-
рія) [5, 1]. Поглянувши на обладнання, яке замовляли
за кордоном (льодогенератор, поліграф, апарати для
газообміну, ультрамікроскоп, ортоскоп та ін.), стає зро-
зумілим, що матеріальна база вітчизняної медичної
науки була слабкою, адже деякої апаратури бракувало
навіть у Союзі.

В подальшому листуванні з Наркомпросом для
ВНЗ було поставлено таке завдання: разом з розроб-
леними кошторисами, професура й інші наукові співро-
бітники мали запропонувати теми досліджень, що
могли б проводитись у лабораторіях за єдиної умови –
тематика таких досліджень мала відповідати інтере-
сам оборони країни [4, 1]. При цьому кошториси му-
сили підпорядковуватися визначеній темі, тобто лабо-
раторії мали замовити все необхідне для успішного
виконання науково-дослідної роботи оборонного спря-
мування. Таке ставлення Наркомпросу яскраво демон-
струвало, що уряд був зацікавлений не в посиленні
лабораторії, а – виконанні дослідження.

Ректор інституту націлював працівників лабора-
торії також на роботу над тими хімічними препарата-
ми чи сполуками, що в республіці вироблялися недо-
статньо або завозилися з-за кордону та могли бути ви-
користані під час ймовірної війни у конкретних ситуа-
ціях. Такі дослідження мали задовольнити потребу в
дефіцитних хімічних препаратах і налагодити в май-
бутньому вітчизняне виробництво. При цьому ректор
не мав права розголошувати головні мобілізаційні та
оборонні завдання, які пов’язувалися з дослідженнями.

Структура роботи й обрані для дослідження теми
узгоджувалися з Всеукррадою Осоавіахіму (ВОХІМ).
Ректор ВНЗ негайно проводив роботу з професорсь-
ким складом щодо потенційних наукових тем, які мож-
на було б розробляти в контексті оборони країни й
організувати все необхідне для відповідної успішної
роботи. Через два місяці від Наркомпросу надійшов
секретний лист № 223 від 22.09.1928, яким вказувала-
ся сума для спеціального фінансування хімічних ла-
бораторій у розмірі 150 тис. руб. [5, 1], а навчальному
закладу рекомендувалося негайно приступити до скла-
дання відповідного кошторису в межах цієї суми.

На складання останнього, ремонтування та відбу-
дову лабораторій, закупівлю необхідного устаткуван-
ня та реактивів пішов майже рік. Тільки наприкінці
літа 1929 р. знову постало питання щодо обрання нау-
кової теми та її розробки. За цей час керівництво обо-
ронною роботою перейшло до рук Тсоавіахіму УСРР,
який долучив до цієї справи не тільки медичний інсти-
тут, а й Харківський Технологічний Інститут (нині –
Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»), який мав більше потужно-
стей для виконання подібних завдань [6, 9]. Ініціативи
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Тсоавіахіму підтримувалися Військово-хімічним уп-
равлінням Робітничо-селянської Червоної Армії. Для
перелічених установ першочерговими визнавалися
теми з отруйних речовин та протигазової справи. Пе-
релік конкретних тем для практичної розробки був
складений Академічним бюро ВОХІМу та невдовзі
направлений до медичного інституту. На початку ве-
ресня 1929 р. ректор ХМІ направив список цих тем
завідувачам кафедр, з метою з’ясування, які з них мо-
жуть розроблятися на кафедрах. Разом зі списком об-
раних тем завідувачі кафедр мали надіслати складе-
ний кошторис у розмірі 20 % від необхідних коштів на
повне обладнання лабораторій і кафедр.

Архівні документи дозволяють встановити, які
саме кафедри брали участь в оборонній роботі. Їхній
перелік містить зокрема зведений кошторис, поданий
до Академічної секції наукової ради хімічної оборони
СРСР. По суті при цих кафедрах переобладнувалися
(або організовувалися «з нуля») міні-лабораторії, в яких
здійснювалися наукові дослідження. У медичному
інституту такими були кафедри патологічної фізіології,
експериментальної гігієни, гістології, фармакології,
професійної гігієни, судової медицини, патологічної
анатомії, фізіологічної хімії, фізіології, оперативної
хірургії, рентгенології, а також клініки – ортопедична
хірургічна, факультетська хірургічна, факультетська
терапевтична, нервова – та одонтологічний факультет.

Робота щодо отруйних речовин та протигазової
справи медичного інституту зумовлювала певні непо-
розуміння серед керманичів обороною країни. Очевид-
но, Тсоавіахім наполягало на вивченні питань синтезу
отруйних речовин, тобто їхнього прямого вироблен-
ня, хоча конкретних документів не збереглося. Проте,
є лист Військово-санітарного управління УСРР, яке
вказувало, що воно не проти вивчення впливу на
організм та навколишнє середовище отруйних речо-
вин, особливо у винайденні засобів та методів бороть-
би з дією отруйних речовин та лікування ураження
ними. При цьому Військсанупр УСРР заохочував й
іншу роботу, що становила інтерес для військової спра-
ви. Такий вид роботи мав розроблятися кафедрами
загальної гігієни і травматології. Не дивлячись на таке
лояльне ставлення до науково-дослідної роботи медич-
ного ВНЗ, Військсанупр вказував на те, що синтез от-
руйних речовин не відповідає загальній меті роботи
вишу і повинен виконуватися в інших установах. Адже
завдання медичного інституту – лікування людей та
запобігання хворобам, але аж ніяк не створення ре-
човини, загрозливих для життя. Така теза підтримува-
лася і Народним комісаром охорони здоров’я УСРР
С. Канторовичем, начальником Військсанупру Робіт-
ничо-селянської Червоної Армії Барановим та коман-
диром військ Українського військового округу Й. Які-
ром. Таким чином, питання синтезу отруйних речо-
вин у Харківському медичному інституту було вирі-
шено негативно.

Тим часом, у грудні 1929 р. кафедри визначилися
з темами, які вони брали до розробки. Листи, що місти-
ли такі теми, були суворо секретними, а самі теми мали
спеціальні шифри. Так, кафедра експериментальної
гігієни обрала наступні: 109-1: «Вивчення заходів з
попередження розвитку захворювань дихальних
шляхів при ураженні парами і туманами іприту»; 111-2:
«З’ясування питань про максимально припустимий
опір диханню у протигазах під час фізичного наванта-
ження»; 112-3: «Вплив протигазів певного типу на
дихання людини та кровообіг в умовах спокою та на-
вантаження». Кафедра гістології взялася розробляти
тему 97-1: «Морфологічні та фізико-хімічні зміни крові

при отруєнні іпритом, люїзитом, дифосгеном, хлорпі-
крином та миш’яковистим воднем». Співробітники
кафедри патологічної фізіології – 98-1: «Іммунно-біо-
логічні зміни організму при дії на нього іприту, люїзи-
ту, дифосгену, хлорпікрину та миш’яковистого водню»;
91-2: «Згортання та згущення крові при токсичних
проявах»; 90-3: «Кровопускання як лікувальний засіб
при отруйних речовинах»; 85-4: «Вивчення внутріш-
ньовенного вливання хлористого кальцію»; 94-5: «Вив-
чення токсичної дії хлористого водню як продукту
гідролізу отруйних речовин в організмі»; 87-6: «Внут-
рішньовенне вливання глюкози як протитоксичного та
профілактичного засобу»; 96-7: «Хімічні зміни крові
від дії іприту, як діагностична ознака отруєння іпри-
том у прихований період»; 97-8: «Морфологічні та
фізико-хімічні зміни у крові при отруєнні іпритом,
люїзитом дифосгеном, хлорпікрином та миш’яковис-
тим воднем». Кафедра бактеріології мала такі теми:
105-1: «Вивчення дії труйних речовин на мікробів»;
98-2: «Іммунно-біологічні зміни в організмі під дією
отруйних речовин». Кафедра фізіологічної хімії обра-
ла тему 99-1: «Вивчення ферментативної діяльності
організму та діяльності внутрішньої секреції при от-
руєнні фосгеном, іпритом та синильною кислотою».
Клініка нервових хвороб займалася темами 82-1: «Вив-
чення видової чутливості різних тварин»; 83-2: «Підбір
тварин, що реагують на отруйні речовини, аналогічно
людині. Стандартизація тварини для токсикологічних
випробувань»; 84-3: «Розробка методики токсикологі-
чних випробувань на тваринах»; 101-4: «Механізм дії
органічних та неорганічних миш’яковистих сполук»;
102-5: «Механізм дії фосгену». Для кафедри профес-
ійної гігієни стали посильними теми 111-1: «Про опір
дихання протигазів при фізичному навантаженні» та
113-2: «Стомлюваність організму людини у протига-
зах певного типу». Факультетська хірургічна клініка
обрала теми 90-1: «Кровопускання, як лікувальний
засіб при отруєнні отруйними речовинами»; 97-2:
«Внутрішньовенне вливання глюкози, як протитоксич-
ний та профілактичний засіб»; 86-3: «Вивчення внут-
рішньовенного вливання хлористого кальцію»; 85-4:
«Внутрішньовенне вливання кисню та вплив його на
перебіг різних отруєнь». Співробітники кафедри опе-
ративної хірургії надали такі теми: 86-1: «Вивчення
внутрішньовенного вливання хлористого кальцію»;
87-2: «Внутрішньовенне вливання глюкози як проти-
токсичний та профілактичний засіб»; 90-3: «Кровопус-
кання як лікувальний засіб при отруєннях отруйними
речовинами»; 91-4: «Згортання та згущення крові при
токсичних явищах». Кафедра фізіології мала такі теми:
103-1: «Біологічні індикатори на мінімальну концент-
рацію отруйних речовин, у тому числі й на дратуючі
отруйні речовини»; 110-2: «Фізіологія дихання експери-
ментальних тварин при різних опорах диханню»; 112-3:
«Вплив протигазів певного типу на дихання та крово-
обіг людини в умовах навантаження та спокою». Кафед-
ра фармакології обрала теми 94-1: «Вивчення токсичної
дії хлористого водню, як продукту гідролізу отруйних
речовин в організмі» та 85-2: «Внутрішньовенне вли-
вання кисню та вплив його на перебіг різних отруєнь».

Якщо на першому етапі розробок кафедрам доз-
волялося обирати теми для дослідження та пропону-
вати власні, то вже на початку 1930-х рр. ситуація
змінюється. Позиція керівних органів, а саме Народ-
ного комісаріату охорони здоров’я стає жорсткішою.
План, надісланий у 1932 р. до ХМІ, не підлягав кори-
гуванню – ані зміни тематики, ані зміни термінів ви-
конання робіт. При цьому їхнє виконання визнавалося
першочерговим завданням для ХМІ, а співробітники
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мали повністю забезпечуватися необхідною апарату-
рою, реактивами тощо. Звіт про хід робіт здавався раз
на три місяці, щоб НКОЗ мав змогу контролювати обо-
ронні роботи у ВНЗ [7, 1]. У плані робіт на поточний
рік визначалися першочергові завдання та ті, що ви-
конувалися у звичайному режимі. За кожним завдан-
ням були закріплені відповідальні особи. Так, першо-
черговими темами були визнані: а) вплив токсичності
малих концентрацій отруйних речовин (шкірної дії та
диму арсинів при довгих експозиціях) – відповідаль-
ний зав. каф. фармакології, проф. О. Черкес; б) вплив
резорптивної дії подразнюючих арсинів – зав. каф.
патологічної фізіології, проф. Д. Альперн. Іншими те-
мами, які розроблялися у звичайному режимі, керува-
ли зав. каф. патологічної анатомії, проф. Г. Земман,
зав. каф. внутрішньої медицини, проф. І. Файншмідт,
зав. каф. гігієни, проф. В. Яковенко, зав. каф. шпиталь-
ної терапії, проф. Є. Черніков.

Підсумовуючи вищевикладене можна стверджува-
ти, що від середини 1920 х рр. вища школа України
почала працювати на оборону. Не став винятком і Хар-
ківський медичний інститут, що мав потужний кадро-
вий потенціал. Однак перетворення, що відбулися внас-
лідок переорієнтації деяких його кафедр на оборонну
роботу, не сприяли поліпшенню навчального процесу,
адже кошти асигнувалися за іншим кошторисом та
суворо контролювалися відповідними структурами.
Завдяки ж співставленню розмірів коштів на оборон-
ну роботу з тими, які виділялися на потреби навчаль-
них лабораторій, стає очевидним, що держава пере-
розподіляла їх на користь військово-промислового
комплексу, заощаджуючи на соціальній сфері, зокре-
ма й освіті. В перспективі варто продовжити розробку
цієї теми в хронологічному аспекті та надати цілісну
картину з оборонної роботи медичних навчальних зак-
ладів України.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ОВС

ХАРКІВЩИНИ В 1920-х рр.

У статті досліджується проблема створення системи профес-
ійної підготовки працівників ОВС Харківщини.
Ключові слова: міліція, неп, освіта, школа, навчальні курси

Запорукою успішної протидії злочинності у будь-
який час є високий рівень фахової підготовки праців-
ників органів внутрішніх справ (ОВС). 1920-ті рр. ста-
ли часом серйозних випробовувань на міцність моло-
дої радянської міліції. Саме від своєчасного створен-

ня дієвої системи її професійної освіти залежав успіх
її протистояння зі злочинним світом. Особливе місце
в цьому процесі належало Харкову як тогочасній сто-
лиці УСРР. Отриманий же тоді досвід залишається
актуальним і для сьогодення. З огляду на це, метою
статті є з’ясування ролі Харкова у процесі становлен-
ня системи професійної підготовки працівників ОВС.

При формуванні органів внутрішніх справ Харкі-
вщини, вагоме значення мало проведення певної ро-
боти з підготовки та навчання майбутніх охоронців
закону. Щоб боротися зі злочинністю, необхідно було
від випадкових кустарних методів розкриття злочинів
перейти до більш професійної роботи, поступово набу-
ваючи досвіду і засвоюючи фахові методи, але ситуація
з підготовкою міліціонерів була невтішною. Так, унаслі-
док інспекторських перевірок, проведених у лютому–
березні 1921 р., було виявлено, що більшість міліціо-
нерів, навіть комскладу, має лише загальне уявлення
про свої службові обов’язки та не дотримується дисцип-
ліни, зокрема відпускалися на свободу злочинців під
заставу, що свідчило про складне матеріальне станови-
ще, й які того ж дня скоювали нові злочини [1, 16].

Працівник міліції міг ефективно виконувати свої
обов’язки тільки за умови певної фахової підготовки.
Проте, харківська міліція гостро відчувала брак про-
фесійно підготовлених кадрів. Заради виправлення
ситуації, в 1921 р. були створені губернські школи ко-
мандного складу [2, 59]. Курсантам цих спеціалізова-
них навчальних закладів пропонувалося не тільки опа-
нувати дисципліни загальноосвітнього характеру (сусп-
ільствознавство, українська мова та література, матема-
тика, фізика, біологія тощо), а й ознайомитися з основа-
ми права. Помітного значення набула організація пла-
номірної освіти нових кадрів. Із цією метою, з 11 черв-
ня 1921 р. у Харкові почали роботу курси червоних
міліціонерів, розраховані на 500 піших та 100 кінних
правоохоронців [3, 1]. Зазначені курси стали першим
спеціалізованим навчальним закладом у республіці,
діяльність якого була підпорядкована меті професій-
ного вдосконалення співробітників ОВС. На початку
серпня при них створили роту комскладу з 200 осіб. Кур-
си тривали три місяці, а 8 серпня 1921 р. почав діяти
їх філіал у Сумах, розрахований на 150 слухачів.

Через необхідність негайного поповнення міліцей-
ських штатів хоча б більш-менш підготовленими кад-
рами перший випуск слухачів губернських курсів від-
бувся достроково – 25 серпня 1921 р. Про це допові-
дав начальник Харківської губернської міліції Ф. Ко-
валенко у відділі управління губвиконкому. Після за-
вершення навчання на курсах, випускники вирушали
на проходження служби в повіти Харківської губ. Курси
мали окружний статус, що дозволяло їм забезпечува-
ти своїми випускниками декілька повітів. З часом пла-
нувалося охопити такою курсовою перепідготовкою
всіх міліціонерів [4, 112].

Програма підготовки складалася з чотирьох циклів
[1, 89–90]. Під час першого курсанти вивчали загальні
дисципліни, знайомилися із судочинством та основами
організації правоохоронної системи. У рамках другого
було об’єднано дисципліни ідейно-політичного спряму-
вання (історія партії, робітничого руху, громадянської
війни тощо). Третій цикл присвячувався практиці
міліцейської служби, взаємодії міліції з органами влади
та рештою правоохоронних структур. Останній цілко-
вито відводився на вивчення різноманітних статусів.

Перший випуск виявився не зовсім вдалим, пога-
но було підібрано кадровий склад, постійно бракува-
ло коштів. Проте, сам факт відкриття курсів, безумов-
но, мав позитивний вплив на становлення ОВС і за-
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безпечення їх кваліфікованими кадрами. Станом на
жовтень 1921 р. через курси пройшли чотири роти
молодших міліціонерів, з яких 175 залишено у губер-
нському центрі для подальшого виконання службових
обов’язків, 45 направлені до Чугуєва і по 25 опинили-
ся у Валках та Змійові [5, 77].

З метою створення сприятливих умов для зростан-
ня професійно-фахового рівня правоохоронців, на по-
чатку 1920-х рр. у Харкові та деяких інших великих
містах УСРР відбулася організація спеціальних мілі-
цейських курсів. У Харкові 1 січня 1922 р. були відкри-
ті курси з підготовки командного складу міліції, на базі
вже згаданих курсів червоних міліціонерів [6, 8], зго-
дом перетворених у Всеукраїнську школу міліції [7,
59–60]. Навесні 1922 р. продовжували вдосконалюва-
тися структури, що займалися підготовкою кадрів (12
травня 1922 р. курси червоних міліціонерів Харківсь-
кої губ. розширені та перейменовані в 1-і Окружні кур-
си Молодшого комскладу головного управління міліції
Української СРР [8,17]), але до відчутного покращен-
ня це привело не одразу. Поступово міліцейські на-
вчальні заклади перейшли і до підготовки співробіт-
ників карного розшуку. У Харкові влітку 1922 р. поча-
ли діяти курси, де проходив підготовку оперативний
склад міліції, а слухачами могли стати лише співробі-
тники, які мали атестацію з клопотанням від керівниц-
тва, що передбачала, у разі вдалого завершення навчан-
ня, висунення їх на більш відповідальну посаду [9, 55].

Тривав процес розширення й удосконалення мережі
спеціальних навчальних закладів. У жовтні 1922 р. на-
казом начальника міліції республіки харківські окружні
курси з підготовки молодшого комскладу й харківські
курси вищого комскладу були об’єднані в Школу стар-
шого комскладу міліції УСРР [10, 468], що сприяло
кращій підготовці кадрів. З одного боку, це дало мож-
ливість провести певну уніфікацію та систематизацію
навчальних планів, а з іншого – дозволило навчатись
не тільки правоохоронцям Харківщини, але й інших
регіонів. Завдяки цьому, Харків на деякий час став цен-
тром підготовки кваліфікованих міліцейських кадрів
України. У липні 1923 р. всі начальники округів та ра-
йонів на Харківщині отримали наказ від Губполітінс-
пекції, що вимагала негайно виявити всіх рядових мілі-
ціонерів, які залишалися неписьменними, та відряди-
ти їх до школи грамотності, створеної інспекцією. У
документі було зазначено, що до жовтня неписьмен-
ність серед рядового складу міліції міста та губернії
мала бути ліквідована на 100 % [11, 276].

Звільнивши з лав міліції практично всіх праців-
ників, які мали досвід роботи ще у дореволюційні часи,
правоохоронні органи вимагали негайного поповнен-
ня не просто новими, а кваліфікованими новими кад-
рами. Розраховувати на виконання такого завдання
можна було тільки за умови розгортання мережі спе-
ціалізованих навчальних закладів для співробітників
міліції. Саме це стало поштовхом до того, що 23 жовтня
1923 р. Харківська школа комскладу міліції вкотре була
розширена й отримала нову назву – Всеукраїнська шко-
ла командного складу міліції та кримінального розшу-
ку. Школа містилася на Бурсацькому узвозі, 4, у при-
міщенні колишньої бурси (зараз це один із корпусів
Харківської державної академії культури) [12, 44]. З
цього приводу начальник губміськміліції Ю. Соломко
відзначав у доповіді начальнику міліції республіки:
«Почав будувати майже на пустому місці: ми, за ак-
тивної підтримки місцевих партійних та владних
органів, громадськості та своїми власними зусиллями,
із величезного натовпу створили невелику, дисциплі-
новану армію внутрішнього порядку... без належного

фінансування, завдяки відданості людей справі, ство-
рили мережу шкіл, клубів... і як вінець зусиль у цьому
напрямі – Всеукраїнську школу комскладу міліції, яка
підготувала та ще підготує чимало кваліфікованих спів-
робітників міліції і карного розшуку» [11, 376].

Цю установу було побудовано за типом військово-
шкільного закладу, з обов’язковим додержанням ви-
мог статутів Робітничо-селянської червоної армії. Фі-
нансування школи здійснювалося з державного бюд-
жету за кошторисом Народного комісаріату внутрішніх
справ. З 1924/25 навч. р. кількість слухачів становила
100 і до кінця десятиліття вона залишалася незмінною
[8,17]. Учбовий план Всеукраїнської школи міліції
передбачав курс навчання, розрахований на 1848 год.,
з них 376 – на загальноосвітні дисципліни, 364 – пол-
ітичні, 580 – спеціальні, 528 – стройові [13, 110]. Спо-
чатку всі слухачі мали відвідувати загальноосвітній
клас, згодом їх поділяли на дві групи – спеціальномі-
ліцейський і спеціальнокримінально-розшуковий кла-
си. Відмінності у навчанні між ними полягали в тому,
що перші більше вивчали політичні дисціпліни, а для
інших наголос робився на спеціальних.

Про те, якими були вимоги до кандидатів на на-
вчання, можна довідатися з циркуляру від 30 квітня
1924 р. начальникові міліції і розшуку Харківської губ.
Циркуляр доповнював розпорядження Головного уп-
равління міліції і карного розшуку УСРР та зобов’язу-
вав до 25 травня 1924 р. відрядити на навчання до
Всеукраїнської школи від губміліції та розшуку 13 пра-
цівників. При цьому начальник мав пам’ятати, що на-
самперед рекомендації надаються членам і кандидатам
у члени КП(б)У; далі – робітникам; в останню чергу –
селянам-біднякам. Кандидатів на навчання обирали з тих
осіб, які служили в лавах Червоної армії або із звільне-
них від служби в армії. Віковий ценз становив 21–
35 років. Вони мали бути фізично здоровими, письмен-
ними (вільно читати й писати, володіти українською
мовою, мати елементарні знання з математики). У відряд-
жуваних, на місцях вимагали письмові розписки про те,
що їх не примушували приступити до навчання. Вони
обіцяли виконувати всі правила й розпорядження шко-
ли, навчатися в ній протягом року, а після завершення –
два роки прослужити в лавах правоохоронців. Серед
документів мав бути й акт про результати перевірки по-
літичної обізнаності та лояльності [14, 1].

Однак спеціалізовані навчальні заклади не мали
можливості в повному обсязі забезпечити органи доб-
ре підготовленими фахівцями. У багатьох районах, зав-
дяки ініціативі співробітників міліції, виникали й роз-
вивалися різні види «позашкільної» підготовки. У
більшості районів міста були організовані міліцейські
гуртки, які працювали за програмою навчання, роз-
робленою губернською політінспекцією. 24 листопа-
да 1923 р. ця програма була доведена до відома підлег-
лих наказом № 15 по міліції й розшуку Харківсь-
кої губ. Підвищена увага зверталася на необхідності
знання і застосування на практиці працівниками ОВС
норм чинного кримінального та кримінально-проце-
суального законодавства [15, 264].

З початку 1923 р. у всіх губернських містах і біль-
шості окружних центрів почалося впровадження спец-
навчання. Завдяки існуванню заздалегідь розроблених
планів та програм, воно сприяло помітному зростан-
ню кваліфікації особового складу правоохоронних
органів. Так, станом на 1922 р. у складі міліції Харкі-
вщини було 20 % неписьменних, але в 1923 р. цей по-
казник зменшився до 3,5, а 1924 р. він становив лише
0,5 % від загальної кількості працівників губміліції. В
той же час четверта частина командного складу хар-
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ківської міліції встигла отримати спеціальну міліцейсь-
ку підготовку, що, безперечно, дозволило їй більш ефек-
тивно виконувати свої службові обов’язки [16, 73–74].

У листопаді 1924 р. було створено Харківські гу-
бернські та окружні учбові команди міліції. Термін
навчання в них становив три місяці. Всього до вив-
чення було запропоновано 15 дисциплін, на опануван-
ня яких відводилося 432 год.: загальноосвітні предме-
ти – 96, міліцейські предмети – 150, військові – 42,
практичні заняття з фізичного виховання, стройової
підготовки та міліцейської справи – 144 [17, 212–213].
До навчання у цих командах, головним чином, залуча-
лися представники молодшого командного складу гу-
бернської, міської міліції та карного розшуку.

Не обминули харківську міліцію і процеси україн-
ізації, що розгорнулися у суспільно-політичному та ку-
льтурному житті республіки середини десятиліття. До
керівництва губміськміліції та розшуку було доведено
декілька наказів, які вимагали суворо дотримуватися
курсу на поширення вжитку українськой мови в офіц-
ійному діловодстві, вивчення її співробітниками
міліції. Так, у наказі від 19 червня 1925 р. всі керівни-
ки районів попереджалися, що ігнорування їх підлег-
лими уроків з української мови, по-перше, буде сприй-
нято, як халатне ставлення до державних грошей, що
витрачаються на підготовку таких занять, а по-друге,
поставить під питання сам факт проходження служби у
міліції, за умов повної українізації госапарату [18, 94]. З
1925 р. почали діяти постійні комісії з попередньої пе-
ревірки знань співробітниками української мови. Про-
те, реальні результати були не надто вражаючими. Так,
за результатами інспекційної перевірки харківської
міськміліції у березні–квітні 1928 р., було виявлено, що
лише трохи більше 10 % керівного складу володіло ук-
раїнською мовою [19, 276]. Це підтверджує і наявність
значної кількості помилок у звітах, рапортах, обіжни-
ках та інших офіційних документах українською мо-
вою, що складалися у міліцейському середовищі.

У середині десятиліття в освітній сфері міліції
відбулися істотні зміни. У вересні 1925 р. з’явилася
постанова ВУЦВК стосовно переводу з 1 жовтня Все-
української школи міліції до Києва. Таке рішення мо-
тивувалося недостатньою кількістю у Харкові при-
міщень, придатних для проведення занять, та кваліфі-
кованих викладачів [10, 475]. Упродовж 1926–1930 рр.
Головне управління міліції республіки основний на-
голос робило саме на навчанні кадрів та підвищенні їх
кваліфікації. Цьому сприяли такі нововведення: в
1926 р. кабінет науково-судової експертизи був реорга-
нізований у Науково-дослідний інститут судової експер-
тизи, а в травні 1927 р. у Харкові з’явився перший в
Україні кабінет з вивчення злочинності і злочинця [9,
33]. Слід згадати й наявність в Україні 1927 р. сорока
«реєстраційно-дактилоскопічних бюро» – за кількістю
округів, а в Харкові, Києві, Одесі й Дніпропетровську
реєстраційні бюро існували при міських управліннях
міліції та розшуку. Спостерігалося також деяке пол-
іпшення постачання міліції та розшуку технічними
засобами [20, 51].

У 1920-х рр. було здійснено дієві кроки у напрямі
піднесення фахового рівня працівників міліції, що
дозволило деякою мірою розв’язати проблему фахо-
вої підготовки та спеціалізованого навчання особово-
го складу харківської міліції. При цьому саме Харків,
як тодішня столиця України, виконував роль головно-
го центру професійної підготовки кадрів для всієї рес-
публіки. Спеціальні курси та школи були своєрідними
«міліцейськими університетами» для співробітників
міліції, розшуку та пенітенціарних установ.
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paper. It was found that in spite of adverse circumstances Kharkiv was
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Г. М. Георгізов

РАДЯНСЬКА ОСВІТА – ОСНОВОПОЛОЖНИЙ
ЕЛЕМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

УКРАЇНИ 1920-х рр.

У статті проаналізовано заходи радянської влади 1920-х рр.,
спрямовані на рішучу боротьбу за створення нових орієнтацій у
розвитку українського радянського суспільства, серед яких ос-
новоположними були народна культура та освіта.
Ключові слова: освіта, освітні технології, культурні перетво-
рення, освітньо-культурні програми, соціокультурне середовище

Розвиток освітньої системи в Україні має тривалу
історію. Освітні програми слугували і служать не лише
для набуття громадянами певних аморфних, абстра-
гованих від сучасності, знань, а радше – задля залу-
чення народного загалу до тієї національної парадиг-
ми, що найбільше відповідає вподобанням національ-
ної еліти. Тому вплив освіти на створення повноцін-
ного громадянина, який відповідає всім атрибутам цієї
парадигми, важко переоцінити. Освіта, вплив освітніх
технологій будуть завжди актуальними у будь-якому
суспільстві, тому їх дослідження вимагає від науковців
пильної уваги.

В історичній науці освітянським проблемам завж-
ди приділялася значна увага. Вже у 1920-х рр. з’яви-
лися перші ґрунтовні дослідження цього питання. Так,
1924 р. вийшла праця Я. Яковлєва, присвячена вив-
ченню практичного досвіду роботи партії більшовиків
в освітній галузі на селі [1]. Схожою за змістом є моно-
графія М. Фєномєнова, опублікована 1925 р., де проа-
налізовано культурну організацію тогочасного села,
вплив на сучасників освіти, театру й інших чинників
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[2]. У 1950-х рр. з’явилася ґрунтовна робота П. Баку-
менка, присвячена культурним перетворенням в Ук-
раїні 1920-х рр. і де аргументується погляд щодо пер-
шооснови народної освіти у створенні людини сучас-
ності [3]. Тоді ж написана відома книга Г. Шевчука, тісно
пов’язана з розробкою освітнього питання 1920-х рр.
[4]. Наприкінці 1980-х рр. цю тематику досліджували
такі відомі історики, як С. Лях [5], С. Кульчицький [6],
В. Марочко [7] та ін.

Серед широких заходів, започаткованих радянсь-
кою владою у 20-х рр. ХХ ст., спрямованих на рішучу
боротьбу за соціалістичне майбутнє, створення нових
орієнтацій у розвитку українського та і всього радянсь-
кого суспільства, особливої ваги набули чинники куль-
тури, основоположними елементами якої протягом
сторіч були церква та народна освіта. Радянські дос-
лідники пізніших часів обґрунтовували освітньо-куль-
турні програми того часу як антистереотипічні. «Від-
носно соціокультурного середовища, яке оточує лю-
дину, – зазначав О. Орлов, – у суспільстві життя лю-
дей характеризується певною стійкістю, адже має виз-
начену форму та втілює у собі звички, стереотипи,
традиції й інші повторювані елементи повсякденної
життєдіяльності, що, втім, не означає нерухомості
структури образу життя, довічності її елементів» [7,
33]. Принцип еластичності деяких традицій і стерео-
типів був ефективно використаний більшовицькими
ідеологами, тому в галузі освіти та культури партійна
програма ставила завдання перетворення їх на знаряд-
дя комуністичного переродження суспільства.

Однією з перших у контексті комуністичного пе-
реродження почала розроблятися проблема українсь-
кої мови та культури, що неодноразово обговорюва-
лася на засіданнях політбюро ЦК КП(б)У, опрацьова-
на на її листопадовому пленумі 1920 р. і затверджена
на Всеукраїнській нараді КП(б)У на початку 1921 р.
Дискусії на цих засіданнях щодо української мови зас-
відчили, що в КП(б)У цьому питанню відводили важ-
ливе місце. Своє відображення вони знайшли в кількох
наказах і постановах. Так, у наказі № 5 Житомирсько-
го повітревкому від 25 січня 1921 р. доводилася до
відома постанова Раднаркому України від 21 вересня
1920 р. про введення української мови в школах і ра-
дянських установах. У п. 2 наказу йшлося зокрема про
терміновість введення обов’язкового вивчення украї-
нської мови в усіх учбових закладах з неукраїнською
мовою викладання. [8, 51].

В іншому документи тієї ж пори – інструкції Рад-
наркому України від 1 квітня 1921 р. – волосним викон-
комам «Робсоцкульту» та відділам освіти щодо підне-
сення рівня шкільних робітників рекомендувалися вже
конкретні заходи, спрямовані на реалізацію освітнього
комуністичного проекту. В п. 6, крім іншого, вказувало-
ся, що кожен шкільний робітник мусить обов’язково
подати до Волосної комісії не менше ніж один рефе-
рат з політграмоти й один з трудової школи. Такі ре-
ферати мали засвідчити рівень засвоєння робітником
української мови та його політичну грамотність [8, 52].

Осторонь процесу перетворення освіти та культу-
ри на знаряддя комуністичного переродження сус-
пільств не залишився і керівник ВКП(б) В. Ленін. У
промові на VІІІ з’їзді РКП він підкреслював: «У ро-
боті з селом потрібне тривале виховання, селянинові,
який є практиком і реалістом, потрібно надавати конк-
ретні приклади того, що комунізм краще за все» [9,
17]. В іншій роботі він постулював: «Уся справа в тому,
що разом з перетворенням старого капіталістичного сус-
пільства, навчання, виховання і освіта нових поколінь,
які створюватимуть комуністичне суспільство, не можуть

бути старими... Тільки перетворюючи докорінно справу
навчання, організацію і виховання молоді, ми зможемо
досягти того, щоб результатом зусиль молодого покол-
іння було створення суспільства, не схожого на старе,
тобто комуністичного суспільства» [10, 247–248]. На
його думку, радянська освіта мала виховувати таку
особистість, яка, не пориваючи з національним корін-
ням, могла б порвати з «дрібно-буржуазним» минулим.

Не зациклюючись на одному напрямі, радянські
освітні програми започаткували й нові, не менш дієві
елементи. Стара дореволюційна освітянська програ-
ма пропагувала вузьку спеціалізацію, але з 1921 р. в ос-
нову освітньої політики було покладено принцип єдиної
трудової політехнічної школи [11, 58]. Положення про
сутність нової системи освіти обговорювалися неодно-
разово і дістали схвалення на трьох Всеукраїнських нара-
дах з питань освіти – березень 1920 р., серпень 1920 р.,
червень 1921 р. Остаточне затвердження, узгодженої
більшовицької комуністичної концепції освіти, відбуло-
ся на V Всеукраїнському з‘їзді Рад у березні 1921 р.

Законодавчо вони були оформлені в «Кодексі законів
про освіту», введеному в дію постановою ВУЦВК від
22 листопада 1922 р. У резолюції ІІІ Всеукраїнської на-
ради з питань освіти підкреслювалося, що всі загально-
освітні гуманітарні заклади як вищі, так і середні – ака-
демії, університети, вчительські семінарії, загально-
освітні середні навчальні заклади і т. п. – закриваються.
Всі колишні технічні, ремісничі, сільськогосподарські
та інші школи виробничого характеру мають бути ре-
формовані в новий радянізований тип, з таким розра-
хунком, щоб відповідали стану професійної освіти [12,
53]. На думку реформаторів з ЦК ВКП(б) та КП(б)У,
становлення нового комунізованого способу життя
селянської спільноти мало відбуватися згідно з рівнем
і закріпленням соціалістичного способу виробництва
у сільському господарстві, докорінних перетвореннях
у культурній і суспільній сферах українського села.

Постановами щодо освітньої сфери V Всеукраї-
нського з’їзду Рад ЦК КП(б)У декларувалася не лише
нова освітня політика, а й вводився важіль дієвого кон-
трасту з дореволюційною. Оскільки українську куль-
туру, мову, школу в Російській імперії пригнічували,
більшовики активно пропагували ідею створення спри-
ятливих умов для вільного розвитку національної ос-
віти. «Ці заходи мають полягати не в адміністративно-
му командуванні, – зазначав один з партійних ідеологів
О. Щусь, – а в обережному товариському роз’ясню-
ванні тотожності інтересів трудящих України і Росії;
не на словах, а на ділі дати можливість користуватись
у школі, установах рідною мовою, борючись із тими,
хто намагається перешкоджати цьому, з тим, щоб пе-
ретворити українську мову на знаряддя комуністичного
виховання трудових мас» [13, 77].

Черговий етап еволюції освітньої системи соціал-
істичного типу розпочався з головуванням у наркомат
освіти УСРР Г. Гринька (1920–1923). Основне місце,
в запропонованій ним системі освіти, посідало со-
ціальне виховання. На середньоосвітньому шкільно-
му рівні проголошувалась ідея боротьби пролетарсь-
кої науки та культури з відсталістю та приниженням
людини, виховання її таким чином, щоб вона могла
постати гордо і зухвало над недосконалістю та стихій-
ністю навколишнього світу. Ідеї Г. Гринька знайшли
підтримку й серед представників вищого ешелону ЦК
ВКП(б). Той таки М. Бухарін підкреслював: «Проле-
таріат завоював владу, щоб експлуатувати експлуата-
торів, змінити свою власну природу, змінити все сусп-
ільство і, таким чином, досягнути комунізму – з по-
гляду цієї цілі, він розглядає всі інші» [14, 182].
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Загалом, з економічних міркувань та складних
обставин, основним типом школи була визнана трудо-
ва 4-річна школа. За програмою наркома освіти УСРР,
діти від 4 до 7 років мали виховуватись у дитячих кому-
нах, від 8 до 15 – відбувати єдину 7-річну трудову шко-
лу, а з 15 – школу профосвіти [15, 64]. Така система доз-
воляла контролювати виховання підлітків з мінімальним
втручанням батьків, сім’ї та зовнішнього світу, особли-
во враховуючи, що з середині 1920-х рр. з’явилася,
конкурентна більшовицькій, ідеологія непмана.

Другим етапом освітньої програми Г. Гринька були
2-річні технікуми, 4-річні інститути, 2-річні академії.
Не правильним, на наш погляд, було б обійти увагою
позитивні моменти діяльності наркома освіти та його
попередників, завдяки яким змінився, наприклад, соц-
іальний склад ВНЗ України: вже з 1926 р. збільшилася
кількість студентів, які прибували на навчання з сільської
місцевості. В інформаційному огляді «Про роботу на
селі» за 1927 р., складеному до відкриття VI пленуму
ЦК ЛКСМУ, подані такі дані: індустріально-технічні
ВНЗ – 6733 студентів (з них 10,5 % – селяни); сільсько-
господарські – 4237 (52,2 % – селяни); соціально-еко-
номічні – 4281 (21,8 % – селяни); педагогічні – 6337
(17,9 % – селяни); медичні – 5864 (12,6 % – селяни);
мистецькі – 1543 (13 % – селяни). Загалом відсоток
сільської молоді у ВНЗ УСРР був 20,7 – 6 тис. з 28985
усіх студентів [16, 67].

Іншим позитивним явищем діяльності наркомату
освіти УСРР було різке зростання в українському селі
кількості шкіл і питомої ваги грамотних. Якщо на
1922 р. писемними були лише 15%, то 1927 р. – 50 %.
Якщо на 1921 р. у селах була лише 371 школа для не-
письменних, то в 1924–1925 рр. – вже 16857 шкіл (гра-
моті тут вчився 1 млн. селян), 1926–1927 рр. – 25 тис.
шкіл (охоплювали 1750 тис. осіб) [17, 36]. Незважаю-
чи на позитивні моменти підвищення грамотності, для
партійної еліти вони були лише засобами позанаціо-
нального, класового впливу.

Однак насамперед Програма Г. Гринька прагнула
встановлення тотального контролю більшовицької
доктрини на всіх рівнях культури й освіти. Так, філо-
софську чи історичну освіту могли здобути лише аспі-
ранти науково-дослідних кафедр, які здійснювали
роботу винятково прикладного характеру. Основна
енергія всієї гуманітарної галузі спрямовувалась у
сферу виробництва, вдосконалення якого привело б до
перемоги пролетарської революції в усьому світі та
встановлення комунізму. Політика наркомату освіти
УСРР у другій половині 1920-х рр. призвела до того,
що комуністичні ідеї піднесли до рівня, на якому ран-
іше перебувало вивчення Закону Божого, а комунізм
по суті перетворювався на нову релігією. Ідустріліза-
ція виробництва механістично впроваджувалася й у
систему освіти. Остання, попри матеріальне прагма-
тичне обґрунтування, мала суттєві недоліки, одним з
яких було намагання Наркомату освіти УСРР створи-
ти «нову людину», позбавивши її всіх, притаманних
дореволюційному часу, елементів.

Таким чином, радянські освітні програми, ліквіда-
ція неписьменності та політичні гасла, що члени РКП
на території України повинні спілкуватися з народом
його мовою, стали одними з вирішальних чинників у
завоюванні новою владою довіри народу. Цей крок
КП(б)У мав значний психологічний вплив. Селянство
відчуло бажання радянських владних структур, чи при-
наймні його імпульси, не тільки нехтувати інтересами
села, не тільки втручатись у внутрішні проблеми се-
лян, а й певну стурбованість щодо тих, кому вони так
мало довіряли. Тому зовсім не дивно, що культурне,

духовне обличчя українця доби непу, його політична
свідомість зазнали істотних змін. Навпаки, старі еле-
менти суспільної свідомості викорінювалися, зміню-
валося ставлення до релігії, традицій старого побуту,
власної долі та майбутнього, які відтепер міцно пов’я-
зувалися з радянським способом життя.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСВІТИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
У 1920 – СЕРЕДИНІ 40-х рр.

У статті розглядається розвиток освіти для дорослих, працю-
ючої молоді в довоєнний період та роки Другої світової війни.
Ключові слова: освіта для дорослих, вечірні школи, школи робі-
тничої молоді

Освіта населення, зайнятого на виробництві, як і
кожне суспільне явище, має свою історію: її витоки
слід шукати у тих організаційних формах, що почали
формуватися в країні після встановлення радянської
влади. Від створення системи освіти для дорослих, до
неї входили, перш за все, загальні школи грамоти,
школи для працюючих підлітків та дорослих, школи
для дорослих підвищеного типу, а також робітничі
факультети. Завдяки узгодженості навчальних програм,
їх учні мали можливість переходити зі шкіл нижчих
ступенів – до вищих, а закінчивши робітфак – вступа-
ти до ВНЗ. Метою цієї статті є аналіз становлення ма-
сової системи освіти для дорослих та працюючих
підлітків України в 1920 – середині 40-х рр.
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Слід зазначити, що радянський етап історіографії
означеної проблеми не був однорідним. У загальному
масиві тогочасних досліджень освітніх проблем працю-
ючої молоді можна виділити кілька змістових блоків, які
містять різноплановий матеріал з питань становлення
та функціонування шкіл працюючої молоді. Початко-
вий етап дослідження проблеми представлений пра-
цями істориків ще першого повоєнного десятиріччя.
Так, спробу проаналізувати тяжкі наслідки війни для
шкільної мережі освіти працюючої молоді через при-
зму тогочасних світоглядних орієнтирів зробила О. Ку-
рочка [1]. На дотичному рівні до окремих аспектів
проблеми зверталися також І. Газова [2], Б. Комма-
новський [3–4], Ю. Орловський [5–7], А. Шпортенко
та І. Стафєєв [8]. Проте, безпосередньо проблема функ-
ціонування шкіл робітничої та сільської молоді все ж не
стала для них спеціальним предметом вивчення.

До 1925–1926 навч. р. в Україні працювала лише 71
вечірня школа підвищеного типу для дорослих, і навча-
лися в них всього 5059 осіб. Така вкрай не чисельна
мережа не могла, звісно, задовольнити бажання, все зро-
стаючої кількості зайнятих на виробництві, отримати
освіту. Тому Політбюро ЦК КП(б)У в 1927 р. зобов’яза-
ло Наркомат освіти УСРР розширити мережу вечірніх
шкіл і курсів для робітників і селян. У розробленому
ним плані розвитку системи освіти для дорослих в рес-
публіці на 1928–1933 рр., передбачалося збільшення
кількості вечірніх шкіл другого типу. Зокрема планува-
лося, що до 1933 р. у республіці діятиме вже 320 вечірніх
шкіл другого типу, в яких буде навчатися біля 77 тис.
учнів. При цьому контингент майбутніх учнів загально-
освітніх шкіл підвищеного типу для дорослих на той час
вже був сформований, адже 1933 р. у початкових шко-
лах республіки навчалися 3,7 млн. дорослих учнів, а до
1939 р. – 4,7 млн. Значна частина робітників і селян,
отримавши початкову освіту, хотіли продовжувати нав-
чання, що спричиняло подальше зростання учнів в шко-
лах для дорослих підвищеного типу.

У 1936 р. вечірні загальноосвітні школи було под-
ілено на два типи. Перший склали неповні середні
школи загальної і технічної освіти, на базі 4-річної
школи, з терміном навчання 3 роки. Другий – середні
школи, на базі 7-річки, з терміном навчання 3 роки.
Загальноосвітні школи дорослих зіграли помітну роль
у підвищенні рівня освіченості і культури народу: за
короткий відрізок часу було ліквідовано неграмотність,
а в 1930-х рр. вони щорічно (без відриву від виробницт-
ва) надавали освіту десяткам тисяч громадян [10, 33].

Друга світова війна нанесла велетенську шкоду
господарству та культурній сфері України, загальму-
вавши розвиток освіти, порушивши зокрема планомі-
рну роботу мережі навчання дорослих. Тому, попри
колосальну напругу, зумовлену війною, радянський
уряд 1943 р. прийняв спеціальну постанову «Про на-
вчання підлітків, які працюють на підприємствах» [11,
247], що дала поштовх до створення масової мережі
вечірніх шкіл для робітничої і селянської молоді, яка
після звільнення від окупації пішла на виробництво і
не могла далі продовжити навчання у масових шко-
лах. За розробки змісту навчання для цих шкіл, були
використані попередні плани, програми і досвід робо-
чих шкіл для робітничої і сільської молоді, які функ-
ціонували у довоєнний період [12, 47]. З метою вико-
нання цієї постанови, уряд зобов’язав місцеві ради де-
путатів трудящих відновити роботу шкіл для працю-
ючої молоді вже з 1 жовтня 1943 р. [13, 312], а вже на
кінець року в багатьох населених пунктах почали пра-
цювати загальноосвітні школи для підлітків, зайнятих
на виробництві [14, 73].

Разом із тим, ще до прийняття 15 червня 1943 р.
вище зазначеної постанови, відділи народної освіти
Москви, Свердловська і Ленінграду, з власної ініціа-
тиви організували навчання біля 10 тис. підлітків, зай-
нятих на виробництві. Досвід роботи цих шкіл пока-
зав, що вони цілком себе виправдовують. Цим було
зроблено важливий внесок у прийняття урядового
рішення щодо організації вечірніх шкіл для працюю-
чої молоді та дорослого населення, яке не мало на-
лежної освіти [15, 3]. Прикладом роботи таких шкіл
був Жовтневий р-н м. Києва. Відразу після його звіль-
нення, в цьому районі розпочалась активна робота зі
створення шкіл для підлітків, зайнятих на виробництві.
Бажання навчатися виявили 370 осіб, тому було ство-
рено 2 школи. Однак відразу з’явився ряд проблем: до
вечірніх шкіл ходило мало учнів, характерними стали
великий відсів і нерегулярне відвідування занять, були
й значні труднощі з укомплектуванням цих шкіл і ква-
ліфікованими кадрами викладачів, підручниками, нав-
чальними посібниками. Тривалість навчального року
в таких школах становила 48 тижнів (9 год. на тиж-
день) [16, 4]. Вона виявилася настільки доцільною, що
проіснувала до кінця 1980-х рр.

У 1944 р. школи для підлітків були перейменовані
на школи робітничої та сільської молоді, оскільки те-
пер навчалося багато молодих людей, які вже вийшли
за межі шкільного віку [17, 247]. З 1944 р. школи для
працюючої молоді почали створювалися і в сільській
місцевості [11, 250]. У такі школи приймали підлітків
не молодше 14 років, які готові були навчатись без
відриву від сільськогосподарського виробництва [13,
315]. Впродовж 1943–1945 навч. рр. педагогічні ко-
лективи вечірніх шкіл зуміли в основному подолати
численні труднощі викликані війною. Однак ще довго
вони працювали в приміщеннях масових шкіл. Біль-
шість з них у зимовий період додатково не опалюва-
лась. Навіть лампами та гасом школи забезпечувались
з перебоями. Не вистачало зошитів, ручок, пер, чор-
нильниць, олівців, лінійок. Мало було підручників, не
вистачало і викладачів. Однак з кожним роком ці труд-
нощі успішно долалися.

Вже в перші повоєнні роки в Україні знову діяла
чітка система освіти для працюючої молоді – вечірні
школи робітничої та сільської молоді, як частина за-
гальної системи народної освіти. Вони стали важли-
вою складовою життя працюючої молоді та давали
можливість вступати до вищих навчальних закладів.
Між масовими середніми школами та вечірніми шко-
лами робітничої та сільської молоді існувала по-
слідовність у змісті освіти, завдяки чому учні могли
переходити з одного типу шкіл до іншого. Більш того
уряд встановив ряд пільг для працюючої молоді і до-
рослих, які навчалися в школах без відриву від вироб-
ництва: додаткові відпустки, зі збереженням заробіт-
ної платні на період випускних екзаменів (для учнів X
класу – 20 робочих днів, VII – 15). Учні інших класів у
дні перевідних екзаменів мали звільнятися від робо-
ти. Освіта працюючої молоді була включена в держав-
ну систему народної освіти СРСР. Найважливішими
соціальними функціями освіти працюючої молоді в той
період були ліквідація неграмотності, малограмот-
ності, підготовка професійних кадрів, підвищення
ідейно-політичного та культурного рівня.

Отже, вже наприкінці 1940-х рр. в УРСР почався
процес становлення системи вечірньої освіти для на-
селення зайнятого на виробництві. Це було пов’язано
з потребою країни у значній кількості освічених і го-
ловне – кваліфікованих робітників, без яких плани
більшовиків щодо модернізації країни були просто не
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реальними. До системи освіти для дорослих в 1920–
30-х рр. входили, перш за все, загальноосвітні, школи
грамоти для робочих підлітків і дорослих, школи до-
рослих підвищеного типу, а також робочі факультети.
Загальноосвітні школи дорослих зіграли істотну роль
в підвищенні рівня освіченості та культури народу, а
за короткий відрізок часу було ліквідовано негра-
мотність. Проте, з початком Другої світової війни, роз-
виток системи освіти для дорослого населення призу-
пинився. Новим поштовхом до становлення системи
вечірньої освіти стало виникнення в 1943 р. шкіл для
підлітків, спершу у містах, а дещо згодом й у сільській
місцевості. У 1944 р. ці навчальні заклади були перей-
меновані на школи робітничої та сільської молоді й
саме вони стали основою мережі вечірніх шкіл.
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ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА У ПОВОЄННІЙ УКРАЇНІ

Стаття розкриває специфіку організації вищої педагогічної ос-
віти в Україні 1943–1952 рр. Дослідження ілюструє проблеми
підготовки учителя середньої школи; робота демонструє вер-
тикаль педагогічних закладів країни та аналізує здобутки та
проблеми підготовки освітян.
Ключові слова: вища педагогічна освіта, педагогічний інститут,
учительський інститут, педагогічні класи, повоєнна Україна

Наступ Червоної армії на війська Третього рейха
у 1943 р. повернув не лише радянську владу на землі

України, але й евакуйовані педагогічні інститути. Од-
нак, повернувшись із необпалених війною східних
країв СРСР, педагогічні виші ще не були спроможні
вповні забезпечити післявоєнну потребу країни у вчи-
телях. У розвалених приміщеннях та розрізнених ха-
лупах бідували разом із ними учительські інститути
та педагогічні училища УРСР. Аби швидко дати шко-
лам учителів, влада вирішила з вересня 1945 р. відкри-
ти при «обраних» десятирічках так звані «додаткові
одинадцяті», педагогічні класи. Подібні експеримен-
тальні експрес-курси підготовки учителя започаткува-
ли при 6 жіночих середніх школах у Києві, Харкові,
Сталіно (Донецьку), Одесі, Дніпропетровську та
Львові. Популярність класів виявилася значною. Так,
до педагогічного класу школи № 26 Дніпропетровсь-
ка 1945 р. були подані 40 заяв (зарахували ж лише 26
дівчат) [1, 1].

У київській школі № 155 педагогічний клас скла-
дався з 25 учениць. Це були дівчата з м. Переяслава,
с. Миронівки, Васильківського та Києво-Святошинсь-
кого районів області. Держава та місцева влада нама-
галися забезпечити учениць подібних класів усім не-
обхідним. Саме ними доводилося «затуляти проріху»
у системі освіти, породжену війною та зривом навчан-
ня у системі педінститутів. Для юних освітянок при-
готували окрему класну кімнату, облаштували затиш-
ний гуртожиток, забезпечили харчуванням і дістали
зошити. Звернемо увагу на формулювання «дістали»
– у післявоєнній, зруйнованій країні зошит був цін-
ністю. Хоч матеріальне постачання не було єдиною
проблемою педагогічних класів.

Труднощі у дівчат почалися з відновленням у па-
м’яті шкільного матеріалу, що забувся в роки війни.
Педагогічні класи були тісно пов’язані з педагогічни-
ми інститутами. Так, одна з випускниць столичного
педагогічного класу Віра Романова продовжила на-
вчання на заочному відділі педінституту. Викладач
педагогічного вишу Харкова Зальденберг був безпо-
середнім керівником педагогічної практики вихованок
харківської школи № 6. Саму ж практику майбутні вчи-
тельки проходили у 1–4 класах рідної школи [2, 1]. Як
і в Одеській школі № 90, тут намагалися копіювати
хоча б приблизну програму педагогічного вишу, залу-
чаючи учениць, окрім навчання, і до позакласної ро-
боти [3, 1]. Та якщо ВНЗ давав освіту за 4 роки, готу-
ючи спеціаліста для десятирічки, жіночий педагогіч-
ний клас за рік готував учительку винятково для по-
чаткової школи.

Часом навіть педагогічні класи не могли задоволь-
нити потреб у підготовці вчителів. Причиною інколи
було просте людське небажання вступати на педагогі-
чну ниву. Так, до додаткового класу при середній школі
№ 3 за перший рік набору (1945 р.) у м. Сталіно пода-
ли заявки лише 17 із 25 потрібних учениць [4, 1].

Перші випускні іспити в експериментальних пе-
дагогічних класах розпочалися 18 червня 1946 р. То-
горіч 150 учениць 11 класів УРСР екзаменувалися з
педагогіки, української мови з методикою, психології
та методик арифметики, російської мови, природознав-
ства, географії та історії [5, 4].

Дійсно, в повоєнні роки педагогічні класи стали
порятунком для системи освіти, допоки педінститути
відновлювали науково-педагогічний склад і матеріаль-
ний потенціал. Уже 1946 р. подібні класи відкрили й
при багатьох інших десятирічках (як, наприклад, при
Кадіївській сільській жіночій середній школі № 28 та
при Ворошиловградській школі № 7). Хоча, звісно, і
вони мали свої недоліки. Передусім навчання в таких
класах починалося не 1 вересня, а 1 жовтня. Це пору-
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шувало і процес навчання, і не давало плідно поєдна-
ти його з практикою у стінах шкіл. Інша проблема по-
лягала у тому, що практику майбутні учительки про-
ходили винятково у стінах рідних жіночих шкіл (на-
прикінці 1940-х рр. у СРСР діяв розподіл на чоловічу
та жіночу шкільну освіти). Натомість дівчатам, поз-
бавленим практики й досвіду, в майбутньому доводи-
лося працювати і з хлопцями у профільних чоловічих
школах [6, 2].

Педагогічні класи 1940-х рр. були лише своєрід-
ною «передмовою» у відновленні вищої педагогічної
освіти. Післявоєнна країна потребувала вчителя не
лише для молодших класів. Тим паче, що план чет-
вертої, післявоєнної, п’ятирічки передбачав значні
зміни в освіті. Так, уряд УРСР і ЦК КП(б)У у 1946 р.
ухвалили постанову про поліпшення справи підготов-
ки вчителів для існуючих і новостворених шкіл. До
1950 р. планувалося випустити 97,8 тис. учителів. По
УРСР встановили 4 групи педінститутів, 2 групи вчи-
тельських інститутів та 3 групи педучилищ із дифе-
ренційованим прийомом студентів на перший курс.
Відтоді учительські інститути стали існувати не як
окремі установи, а як відділи при педінститутах. У
Києві, Харкові й Одесі вони виділилися у самостійні
навчальні заклади – повноцінні педінститути. Піклу-
валася влада і про наукову підготовку освітян. На ро-
боту до педінститутів направили 60 випускників аспі-
рантури 1946 р. та 45 осіб, які закінчили аспірантуру
1947 р. До того ж для поповнення кадрового складу
педінститутів Міносвіти УРСР дозволило Київському
та Харківському педінститутам залишити у себе влас-
них випускників: у 1946 р. – 60, а 1947 р. – 40 осіб [7, 1].

Повоєнні роки показали, що у різних регіонах не
вистачало учителів різних спеціальностей. Тому 1946 р.
Міносвіти СРСР вирішило організувати нові відділи
та факультети при педагогічних вишах УРСР. Так, у
Харкові відкрили відділ природознавства. У Київсь-
кому педінституті, разом із відділом природознавства,
з’явився відділ іноземних мов. У Кіровограді та Пол-
таві – історичні відділи. При вчительських інститутах
Запоріжжя, Львова і Полтави 1946 р. відкрили при-
родничо-географічні відділи. Фізико-математичні
відділи з’явилися при учительських вишах Миколає-
ва, Чернігова та Слов’янська, а у Черкасах із фізико-
математичним з’явився ще й природничо-географіч-
ний відділ [8, 1].

Потреба в освічених учителях вимагала подаль-
шого удосконалення системи їхньої підготовки. Тому
наказом від 1948 р. при педагогічних та учительських
інститутах УРСР Міносвіти утворило вечірні відділи.
Так, новостворені вечірні відділи при Київському пе-
дінституті готували вчителів на мовно-літературному,
фізико-математичному та іноземному (англійська
мова) факультетах. Термін навчання на вечірньому
відділі складав 4,5 роки, на іспити учителю-студентові
з вечірнього відділу держава щороку гарантувала 10-
денну відпустку, а на підготовку та проведення лабо-
раторних робіт – 20-денну [9, 1].

Не забарилися і з розширенням спеціальностей в
учительських інститутах. Наприклад, при Харківсько-
му учительському відкрили історичний та фізико-мате-
матичний, а при Чернівецькому – відділ мови та літера-
тури [10, 1]. Коли держава налагодила підготовку вчи-
телів точних та природничих наук, справа дійшла й до
вирішення проблеми естетичного виховання повоєн-
ного покоління. За наказом Міносвіти створювалася
мережа спеціальних факультетів. Із 1 вересня 1948 р.
учителів музики та співів почали готувати педінститу-
ти Києва, Полтави, Одеси, Львова, Сталіно, Житоми-

ра та Херсона. Учителі малювання та креслення на-
вчалися у Вінниці, Ворошиловграді, Запоріжжі та
інших 15 педінститутах по всій УРСР. Щороку кожен
ВНЗ мав випускати не менше 15 учителів музики та
співів і 15 – малювання та креслення. Протягом пер-
ших трьох років (1948–1951 рр.) підготовка цих учи-
телів відбувалася через факультативні заняття, а зго-
дом їм видавалося посвідчення на другу спеціальність.
Для посилення викладацького контингенту до педвузів
залучили працівників консерваторій, викладачів ху-
дожніх і музичних училищ, а музично-клавішний фонд
та Укршкілпостач почали забезпечувати виші музич-
ними інструментами та навчальним приладдям з ма-
лювання та креслення [11, 2].

У ході цих перетворень народилася нова пробле-
ма, яку помічали самі ж реформатори, – багатофакуль-
тетності педагогічних ВНЗ. В окремих випадках, ра-
зом з учительськими інститутами, залежними від них,
педінститути готували учителів до десяти різних спец-
іальностей. Так, Ворошиловград випускав учителів 13
спеціальностей (хоч з погляду сучасності – це норма).
Проте, у 1940-х рр. ситуація була інакшою. Це нега-
тивно позначалося на якості навчання. Керівники не
приділяли достатньої уваги кожній спеціальності. Ут-
ворювалися карликові факультети. Наприклад, учи-
телів історії готували 13 інститутів, а учителів приро-
дознавства та географії – 15. По республіці ж щороку
набирали 475 та 450 абітурієнтів на ці дві спеціаль-
ності відповідно. Середня кількість студентів в одно-
му інституті у такому випадку була менше 100 осіб.
Так, у Ворошиловграді на історичному відділі навча-
лися 60 осіб, Херсоні – 57, Кривому Розі – 56, Мико-
лаєві – 50. Причому дані стосуються контингенту всіх
4 курсів кожного з цих закладів.

Наприкінці 1940-х рр. з’явилася також і проблема
«пересичення ринку кадрів». Так, 1948 р. істориків
готували стільки ж, скільки математиків та філологів.
Хоча потреба була наступна: істориків – 8 %, філологів
– 19 %, випускників фізмату – 24 %. Однак і така роз-
становка не говорила на користь існування фізико-ма-
тематичних відділів при більшості педінститутах, адже
у більшості з них на цьому етапі не було кваліфікова-
них професорів, доцентів, не вистачало лабораторій,
майстерень і обладнання. До того ж у всіх педінститу-
тах студенти-фізики відділялися від студентів-матема-
тиків на ІІІ курсі навчання. Це дрібнило академічні
групи, утворювало малі, за тогочасними мірками, гру-
пи з 18 студентів. З погляду ж центральної влади, це
вважалося нераціональним використанням аудиторій
і зарплат. Не дивно, що у таких умовах існували про-
позиції залишити фізико-математичні відділи лише у
великих ВНЗ, де була наявна матеріально-технічна та
кадрова бази, а набір у педвузи пропонували встано-
вити не менше 50 осіб. До того ж цілком живучою стала
ідея спеціалізованого педінституту, який би був цент-
ром історії, чи то фізики, чи то мови.

Інша проблема кінця 1940-х рр. – це наявність учи-
тельських інститутів як таких при педагогічних інсти-
тутах. У післявоєнний час їхнє існування було виправ-
даним. Треба було швидко забезпечити освіту для учнів
5–7 класів. Однак невдовзі вони вже ускладнювали
роботу педагогічних вишів. Навчання в учительсько-
му інституті, як правило, було гіршим. Та й термін
навчання – 2 роки – був замалим для повноцінної пе-
дагогічної підготовки. Проблемним учительський
інститут був навіть тоді, коли не «висів на шиї» педа-
гогічного. У ньому зазвичай діяла лише 1 академічна
група на потоці! Так, на трьох відділах учительського
інституту в Херсоні 1948 р. навчалися всього 97 осіб,
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у Миколаєві на чотирьох факультетах – 92 (у середнь-
ому по 23 на кожному) [12, 2].

Проте, ліквідовувати систему учительських інсти-
тутів і заміщувати її системою педінститутів керівниц-
тво не збиралося. У повоєнній країні були регіони, де
радянська освіта лише починала пускати коріння. Так,
1940 р. в Ужгороді відкрився перший у Закарпатті
Державний учительський інститут із двома факульте-
тами: фізико-математичним та факультетом російсь-
кої й української мови та літератури [13, 1], а 1951 р.
рішенням уряду Лебединський учительський інститут
перевели до м. Коломиї Станіславської обл. [14, 4].

Станом на 1950 р. діяли 23 педагогічних та 34 учи-
тельських інститути. У них навчалося 26 тис. осіб
(2 % від усієї мільйонної армії студентів УРСР) [15,
2]. Система змінювалася поступово. Якщо 1951 р. ре-
форми проходили повільно (діяли 25 педінститутів),
то 1952 р. в УРСР працювали вже 27 педагогічних ВНЗ,
а з 34 учительських, шляхом закриття чи укрупнення,
залишилося 20 педагогічних інститутів. Перші випус-
ки дали Ужгородський учительський, Київський, Жи-
томирський, Білоцерківський та Дніпропетровський
педінститути іноземних мов [16, 1]. До початку доби
«відлиги» система підготовки вчителів почала набува-
ти чіткіших обрисів. У другій половині 1950-х рр.
кількість педінститутів стабілізувалася і не перевищу-
вала 33 закладів, одночасно з якими підготовку педа-
гогічних кадрів проводили й педучилища. Відійшли у
минуле і педагогічні класи, і вчительські інститути.
Освітяни уже стали звикати до існуючої ситуації, але
десятиліття десталінізації лише посилило реформуван-
ня освітянської галузі.

Підсумовуючи, можемо виокремити такі риси си-
стеми підготовки учителів повоєнної України: 1) від-
новлення мережі педінститутів УРСР у 1943 р. для
підготовки учителів для десятирічки; 2) матеріально-
побутова та кадрова криза повоєнного педінституту як
загальнореспубліканське явище; 3) існування дворіч-
них учительських інститутів для підготовки учителів
5–7 класів; 4) «паразитування» окремих малокомплек-
тних учительських інститутів як підрозділів педагогі-
чних ВНЗ; 5) введення екстреної системи підготовки
вчителя початкової школи – «педагогічних класів» на
базі додаткового 11 класу жіночих шкіл; 6) криза пе-
риферійної педагогічної освіти та відкриття «карли-
кових» факультетів у кілька десятків слухачів; 7) ре-
формування системи педагогічної освіти у бік злиття,
ліквідації та реорганізації учительських інститутів до
початку «відлиги».
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НАУКА І ОСВІТА УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ
ПЕРІОД (1944–1956 рр.)

У статті проаналізовано розвиток української освіти та науки
в повоєнний період (1944–1956 рр.).
Ключові слова: освіта, наука, командно-адміністративний ме-
тод управління, повоєнний період

У сучасних умовах дуже важливо дослідити, яким
чином вирішувалися проблеми відродження освіти та
науки повоєнної України. Сьогодні відчувається по-
треба підсумувати діяльність учених і педагогів повоє-
нного десятиліття, коли зі всією очевидністю вияви-
лися суперечності розвитку радянського суспільства.
Частково ця тема знайшла висвітлення вже у радянсь-
кий час [1–2]. Так, у працях В. Юрчука особлива роль
відведена основним тенденціям культурного життя в
Україні у повоєнний час, показані як здобутки, так і
шкода, завдана культурі сталінським тоталітаризмом
[3]. До проблем розвитку української культури 1940–
60-х рр. зверталися В. Король [4] і Л. Шевченко [5].
Розширюють уявлення про духовне життя тієї доби
також студії В. Литвина [6–7]. Помітне місце в істо-
ріографії проблеми належить доробку О. Прохоренка,
який приділив значну увагу дослідженню науково-пе-
дагогічної інтелігенції України 1945–1955 рр., політи-
ко-адміністративному тиску на неї. Мета цієї статті
полягає в аналізі розвитку української науки й освіти
1944–1956 рр.

Друга світова війна та, породжені нею жорстокість
і бездуховність, покалічили душі мільйонів людей,
деморалізували суспільство, нанесли глибокі рани його
духовності, негативно позначились на всіх сферах куль-
тури – мистецтва, виробництва, побуту, спілкування, але
не вбили споконвічний потяг українського народу до
освіти та науки. Вже в ході звільнення міст і сіл від оку-
пантів, підіймалися з руїн школи, хати-читальні, бібліо-
теки, клуби, відновлювалася діяльність кінотеатрів,
музеїв, друкарень, майстерень художників [1, 398].
Перед закладами освіти і культури ставилось завдання
комуністичного виховання трудящих і боротьби з «ук-
раїнським націоналізмом». Тимчасові школи і окремі
класи влаштовувалися в уцілілих від пожеж громадсь-
ких будівлях, сараях, а подекуди – навіть у землянках,
заняття ж проводилися у декілька змін. У республіці
розгорнувся рух з відбудови та ремонту шкіл власними
засобами – «методом народної відбудови», що заро-
дився ще під час війни, з ініціативи жителів с. Верхів-
ця Вчорайшанського р-ну на Житомирщині [2, 410].
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Для підготовки вчителів створювалися коротко-
часні курси, відкривалися педагогічні класи, училища
й учительські інститути. Вже в першому повоєнному
році в Україні працювали 156 шкіл робітничої та 575
– сільської молоді, переважно вечірніх й заочних. На
початку 1950-х рр. майже всіх дітей шкільного віку
було охоплено семирічним навчанням, зросла кількість
учнів у 8–10 класах [3, 167]. Втім, розвиток освіти як
основа всієї культури мав суперечливий характер. З
одного боку, на підставі Закону СРСР про зміцнення
зв’язку школи з життям (1958 р.) семирічка була замі-
нена восьмирічкою, стимулювалось здобуття середньої
освіти, було відкрито понад 80 шкіл-інтернатів, де на-
вчалися 20 тис. учнів переважно з багатодітних або
неповних сімей. З іншого – відбувалася профанація ідеї
політехнізації освіти, що призвело на практиці до зміни
пріоритетів освіти: акцент робився на підготовку учнів
до виробництва. Посилювалась ідеологізація навчаль-
ного процесу, запроваджувалось обов’язкове вивчення
російської мови. До того ж у містах і селищах міського
типу, населення яких швидко зростало за рахунок села,
масово відкривалися школи з російською мовою навчан-
ня, в яких під виглядом «двомовності» фактично утвер-
джувалась російська одномовність [4, 35].

Зазначені суперечності були характерні і для
вищої, і для середньої спеціальної освіти, мережа зак-
ладів якої після реевакуації та відновлення довоєнних
ВНЗ і технікумів помітно розширилась. Уже 1945 р. в
Україні діяли 150 вищих закладів освіти (14 у захід-
них областях), де навчалися 137 тис. студентів, 532
технікуми із загальною кількістю учнів 164 тис. До
середини 50-х рр. кількість ВНЗ збільшилася до 160,
технікумів – до 584, а кількість студентів і учнів зрос-
ла, відповідно, до 200 і 228 тис. [5, 14]. Визначними
подіями у культурному житті республіки стали віднов-
лення роботи Київського, Харківського, Одеського
державних університетів, а також відкриття 1945 р.
Ужгородського університету [6, 98].

Помітні зміни відбувалися у змісті та методах ос-
віти. Посилювався курс на марксистсько-ленінську
підготовку молоді, ігнорувався досвід західних країн, а
заодно насаджувався сталінізм як останнє слово марк-
сизму. З боку партійних і державних органів, спецслужб
посилювався контроль за діяльністю шкіл, училищ, тех-
нікумів і ВНЗ, за ідейною спрямованістю навчально-
виховного процесу [7, 117]. Ситуація ускладнилася з
призначенням Л. Кагановича в березні 1947 р. першим
секретарем ЦК КП(б)У. Він розгорнув активну діяль-
ність зі звинувачення багатьох діячів української куль-
тури в «буржуазному націоналізмі». Зокрема у серпні
Центральний Комітет компартії України прийняв поста-
нову «Про політичні помилки і незадовільну роботу
Інституту історії України Академії наук УРСР», діяль-
ність якого він взяв під персональний контроль [8, 210].
Безпосередньо за його участю проходило обговорен-
ня рукопису нового видання «Історії Української РСР».

Особлива неприязнь у Л. Кагановича проявлялася
в ставленні до інтелігенції. З метою тотального насад-
ження сталінської ідеології посилилася моральна об-
робка, насамперед професорсько-викладацького скла-
ду ВНЗ та науковців. Ідеологічні кампанії носили в
основному загальносоюзний характер. Неухильному
контролю підлягали навчальні плани, програми, підруч-
ники. В практику вводилося постійне стенографування
лекцій [9, 53]. Старі штампи тоталітарної ідеології ста-
ли основою критичних зауважень на адресу інститутів
історії й мистецтвознавства, фольклору та етнографії.
Їх звинувачували в наслідуванні концепції М. Грушевсь-
кого, що в той час вважалося неприпустимим [10, 69].

У повоєнні роки матеріальна база установ науки в
Україні, зміцнювалась перш за все, в галузях, що були
пов’язані з військово-промисловим комплексом. Зусил-
ля українських учених зосереджувались переважно на
розробці загальносоюзних проблем у галузі технічних,
фізико-математичних, хімічних, медичних, біологічних
проблем. Саме в Україні було розроблено і виготовле-
но першу в Європі універсальну малу електронно-об-
числювальну машину «МЕОМ», в інституті електроз-
варювання розроблялись унікальні технології і модерна
зварювальна апаратура з використанням електроніки
[11, 103].

Ідеологічні кампанії, які розгорнуло сталінське
керівництво, боротьба проти схиляння перед західною
наукою і культурою, гоніння на генетику, кібернетику,
так звана «лисенківщина» – все це вкрай негативно
позначилось як на долях окремих учених, так і на роз-
витку української науки взагалі [12, 210]. Нищівна
критика нових напрямів науки, зокрема генетики і
кібернетики, супроводжувалась утвердженням сталі-
нізму як методологічної основи усіх наук і насампе-
ред суспільних. Однак, попри всі морально-психологіч-
ні труднощі, некваліфіковане втручання партійних і
державних чиновників, репресії українські вчені зба-
гатили науку фундаментальними розробками, винахо-
дами й відкриттями. Зокрема чимало було зроблено
для розвитку ракетної техніки, космонавтики, викори-
стання атомної енергії [13, 73].

Українські вчені взяли активну участь у підготовці
до запуску першого штучного супутника Землі та по-
льоту в космос першої людини. Генеральним конст-
руктором космічних кораблів був український вчений
С. Корольов [14, 24]. Широке визнання як конструктор
турбореактивних двигунів здобув і академік А. Люлька,
а одним із творців танка Т-34 був генерал-лейтенант
М. Духов [15, 91]. З 1949 р. в Інституті фізики, під ке-
рівництвом М. Пасічника, розгорнулися дослідження
щодо фізики атомного ядра. В Інституті електрозва-
рювання успішно досліджувався і впроваджувався у
виробництво новий метод електрошлакового зварю-
вання кожухів доменних печей, суцільнозварених
мостів, суден тощо.

Отже, в міру звільнення українських земель від
окупантів, у селах і містах дедалі ширших масштабів
набували відбудова і спорудження нових установ осв-
іти й культури, відновлювалась діяльність шкіл, клубів,
бібліотек, музеїв. Відновлення культурного життя Ук-
раїни відбувалося вкрай важко і неоднозначно. Знач-
ний внесок у відбудову зробили науково-педагогічні
працівники та студенти навчальних закладів. Спосте-
рігалося збільшення наукових досліджень, зростання
їхньої науково-практичної цінності, хоча щороку в
звітах про результати наукової роботи вища школа
піддавалася критиці, в тому числі за невиконання
планів наукових досліджень. Відставання від планів
пояснювалося значною завантаженістю науковців, не-
достатнім матеріальним заохоченням, невирішеністю
соціально-побутових проблем. Однак система освіти
в УРСР, окрім позитивних моментів (високий рівень
освіченості, спеціальної наукової та практичної підго-
товки випускників ВНЗ), зосереджувалася на поси-
ленні бездуховної комуністичної ідеології, утисків де-
мократизму й інакомислення, особистої свободи, нау-
кової та творчої думки, ставши невід’ємною складо-
вою тоталітарного радянського режиму.
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НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
I ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
ПАВЛА ПШЕНИЧНОГО

У статті досліджено основні засади науково-організаційної
діяльності та вплив П. Пшеничного на становлення Української
сільськогосподарської академії, його педагогічна та ректорська
робота. Зроблено узагальнення проблем професійної підготовки
як фундаменту для людського розвитку та прогресу суспільства.
Ключові слова: П. Пшеничний, Українська сільськогосподарська
академія, зоотехнія, професійна підготовка

Кінець XIX ст. у Російській імперії характеризу-
вався швидким розвитком промисловості, залізнично-
го, водного транспорту, торгівлі, а також сільськогос-
подарської галузі в багатій чорноземами Україні. Де-
далі гостріше відчувалася потреба в спеціалістах з ви-
щою технічною і сільськогосподарською освітою. Пер-
шим ВНЗ на теренах України, який мав вирішити про-
блему професійних кадрів став КПІ, з якого виділили-
ся Київські сільськогосподарський та лісогосподарсь-
кий інститути. На їхній базі, відповідно до постанови
Ради Міністрів СРСР від 1 липня 1954 р., була утворе-
на Українська сільськогосподарська академія, а пер-
шим її ректором став Павло Дмитрович Пшеничний.

Вища освіта в Україні має довгу і багату історію.
Українських випускників та вчених вже давно знають

і цінують у всьому світі. Сьогодні основною метою
освіти, відповідно до Закону України «Про освіту» – є
всебічний розвиток людини як особистості та найви-
щої цінності суспільства, розвиток її талантів, розу-
мових і фізичних здібностей, виховання високих мо-
ральних якостей, формування громадян, здатних до
свідомого суспільного вибору, збагачення на цій ос-
нові інтелектуального, творчого, культурного потен-
ціалу народу, забезпечення народного господарства ква-
ліфікованими працівниками. Саме ці людські цінності
намагався прищепити своїм студентам і П. Пшенич-
ний більше ніж півстоліття тому.

Здійснюючи огляд останніх публікацій та дослід-
жень зазначеної проблеми, слід відмітити незначну
різноманітність наукових праць. За роки незалежності
П. Пшеничному присвячені лише дві статті та збірник
наукових праць, випущений у 2003 р. до 100-річчя від
дня народження академіка. Окрім того, в 2013 р. відбу-
лося святкування 115-ї річниці від моменту заснуван-
ня НУБіП, під час якого неодноразово згадувалося ім’я
П. Пшеничного. Дослідниками його життя та діяль-
ності є І. Ібатуллін, В. Столюк, І. Березюк, Г. Танцу-
ров, В. Кононенко, В. Отченашко, М. Сичов, Н. Сло-
бодянюк (більшість з них є учнями великого зоотехн-
іка). Втім, цими науковцями тема розкрита дотично, а
отже, потребує подальшого поглибленого досліджен-
ня, оскільки П. Пшеничний є одним із фундаторів
вітчизняної зоотехнії [12, 87]. Метою цієї статті є дос-
лідження історії створення УСГА та впливу П. Пше-
ничного на становлення та розвиток зоотехнії на тере-
нах СРСР, а крім цього, аналіз основних засад його
науково-організаційної діяльності на посаді ректора
Української сільськогосподарської академії.

Освіта та професійна підготовка є фундаментом
людського розвитку та прогресу суспільства. Вони та-
кож виступають гарантами індивідуального розвитку,
плекають інтелектуальний, духовний і виробничий
потенціал суспільства. Надважливе значення освіти та
професійної підготовки у розвитку людських ресурсів,
визнання їх високими цінностями зумовило прийнят-
тя Міжнародною організацією праці у 1975 р. Кон-
венції про розвиток людських ресурсів [11, 58]. Для
отримання ж кращого уявлення про створення та роз-
виток Української сільськогосподарської академії, су-
часний Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України (НУБіП), варто звернути-
ся до витоків їх утворення.

Першим висунув пропозицію про організацію по-
літехнічного інституту в Києві професор хімії Київсь-
кого університету М. Бунге, який очолював Київське
відділення Російського технічного товариства. Цю
пропозицію підтримали промисловці, цукрозаводчи-
ки, банкіри, купці, професори Київського університе-
ту, інтелігенція [3, 6]. Згодом, 1 жовтня 1896 р. Київ
відвідав міністр фінансів Російської імперії, статс-сек-
ретар С. Вітте, який у відповіді на привітання деле-
гації від міського управління зауважив, що «зростан-
ня промисловості та потреби сільського господарства
Краю, який бурхливо розвивається, висувають на пер-
ший план питання організації на Півдні Росії Вищої
технічної школи і міська влада повинна прагнути, щоб
вона була відкрита в Києві» [10, 25,27].

Через потреби забезпечення економічного вироб-
ництва відповідними фахівцями, 11 березня 1987 р.
імператору Миколі ІІ подали доповідну записку про
необхідність створення у Києві політехнічного інститу-
ту. 30 січня 1989 р. відбулося «височайшеє» повеління
«відкрити перші курси політехнічного інституту в Києві
з осені поточного року в тимчасовому приміщенні та
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призначити директором і викладачем цього інституту
таємного радника Віктора Кирпичова» [5, 127]. Орга-
нізована при міністерстві фінансів комісія, головну роль
в якій відігравав директор новоствореного ВНЗ Віктор
Львович Кирпичов, розробила положення про Київсь-
кий політехнічний інститут. Цей документ містив 75
статей, що визначали завдання інституту, порядок його
фінансування, формування кадрів, права і обов’язки
студентів, службовців, структуру управління. 8 черв-
ня 1898 р. Микола ІІ ствердив положення, написавши
на документі: «Быть по сему» [6, 1].

12 вересня 1898 р. у Києві відбулося урочисте від-
криття нового освітнього закладу з офіційною назвою
Київського політехнічного інституту імператора Олек-
сандра II. КПІ був першим у Російській імперії бага-
топрофільним ВНЗ із чотирма відділеннями – механі-
чним, хімічним, інженерним і сільськогосподарським.
Фактично інститут являв собою поєднання трьох на-
вчальних закладів, які відповідали технологічному,
сільськогосподарському та залізничного транспорту інс-
титутам. Так, сільськогосподарське відділення стало ос-
новою формування в майбутньому Української сільсько-
господарської академії. Нині це – Національний універ-
ситет біоресурсів і природокористування України
(НУБіП України) – флагман аграрної освіти в Україні,
один з провідних навчальних закладів аграрного проф-
ілю у світі. Відділення готувало фахівців зі спеціальнос-
тей: часткове землеробство, пов’язане з вивченням сіль-
ськогосподарських машин і знарядь; часткова зоотехнія;
сільськогосподарська економіка і статистика [4, 97].

На сільськогосподарському відділенні, яке очолив
професор Микола Петрович Чирвинський, були створені
лабораторія загальної зоотехнії та зразкова вівчарня (100
голів курдючних, волоських, цигайських, чушок та
інших порід) [3, 14]. До речі, цей вчений у 1905 р.,
після відновлення автономії ВНЗ, став першим вибор-
ним директором КПІ. Для роботи на сільськогосподарсь-
кому відділенні В. Кирпичов запросив відомих вчених,
які в різний час працювали у відомих навчальних закла-
дах Російської імперії, зокрема аграрного профілю. Тому
тут стали працювати Є. Вотчов, П. Сльозкін, М. Чир-
винський, Ю. Вагнер, В. Колкунов, які завідували
відповідними кафедрами: землеробства, зоотехнії та
зоології, активно поєднуючи педагогічну і наукову
роботу. До інституту запросили і спеціаліста у галузі
сільськогосподарської техніки – К. Шіндлера [4, 97].

Важливим етапом у розвитку української аграр-
ної науки та сільськогосподарської освіти стали 1950–
80-і рр. Ще в 1926 р., як засвідчують офіційні доку-
менти, Народний Комісаріат Освіти УСРР планував
розгорнути КСГІ у Всеукраїнську сільськогосподарсь-
ку академію, або, як її тоді називали, «Українську
Тімірязівку», але суб’єктивні причини і колективіза-
ція цьому завадили. Лише в 1954 р. (постанова Ради
Міністрів СРСР від 1 липня 1954 р.) Київський
сільськогосподарський інститут об’єднали з Київським
лісогосподарським інститутом в один навчальний зак-
лад – Українську сільськогосподарську академію (од-
ним із ініціаторів її створення і в. о. ректора був до-
цент В. Пересипкін), яка відіграла істотну роль у по-
дальшій організації сільськогосподарської та лісогос-
подарської освіти і науки в Україні.

Першим ректором академії (1954–1957 рр.) став
професор П. Пшеничний – відомий учений у галузі
годівлі сільськогосподарських тварин і технології
кормів. У 1950-х рр. УСГА була не тільки одним з го-
ловних центрів підготовки кадрів сільського господар-
ства України, а й центром його наукового забезпечен-
ня. З ініціативи провідних учених цього навчального

закладу, Рада Міністрів УРСР 20 грудня 1956 р. прий-
няла постанову про створення Української академії
сільськогосподарських наук (УАСГН). Її першим пре-
зидентом став академік П. Власюк. УСГА увійшла до
її структури як учбова частина, а її керівниками були
віце-президенти УАСГН В. Крамаров (1957–1959 рр.)
і С. Лебедєв (1959–1962 рр.). Учбова частина УАСГН
була підпорядкована Президії Академії, а сама Акаде-
мія перебувала у підпорядкуванні Міністерства
сільського господарства УРСР. Однак цей нетривалий
період функціонування ВНЗ в одній структурі з Ака-
демією був одним із найпродуктивніших, оскільки
існувала реальна можливість інтеграції освітянської й
наукової діяльності, що дало змогу завоювати навчаль-
ному закладу славу одного з найкращих у колишньо-
му Радянському Союзі. Це був прообраз потужних
навчально-наукових університетських центрів високо-
розвинених країн Заходу.

Впродовж 1954–1962 рр. Академія діяла у складі
таких факультетів: агрономічного, агрохімії та ґрунтоз-
навства, зоотехнічного, ветеринарного, механізації
сільського господарства, електрифікації сільського гос-
подарства, лісогосподарського, економіки та організації
сільського господарства, лісоінженерного, механічної
технології деревини. У 1957 р., на підставі наказу Міні-
стерства сільського господарства УРСР, до складу
УСГА увійшов Київський ветеринарний інститут, на
базі якого створили два факультети – ветеринарний і
зоотехнічний. Усі факультети здійснювали також підго-
товку фахівців і на заочному відділенні [9, 52–54].

П. Пшеничний (1903–1985) – перший ректор УСГА,
починаючи з 1930 р. і до виходу на пенсію 1978 р., при-
святив себе науковим дослідженням у галузі тварин-
ництва та науковій діяльності, працюючи в багатьох
науково-дослідних і навчальних закладах СРСР. На
основі розроблених принципів і методів спрямовано-
го виховання молодняку сільськогосподарських тва-
рин, у 1948 р. на вченій раді Всесоюзного НДІ тва-
ринництва Павло Дмитрович захистив докторську ди-
сертацію на тему – «Матеріали до вивчення вихован-
ня молодняку сільськогосподарських тварин» [7, 17],
а 1949 р. отримав звання доцента за спеціальністю
«Годівля сільськогосподарських тварин». Того ж року,
18 червня, рішенням Вищої атестаційної комісії йому
був присуджений вчений ступінь доктора сільськогос-
подарських наук [1, 11] і звання професора за фахом
«Годівля сільськогосподарських тварин».

У 1953 р. П. Пшеничного призначили завідуючим
кафедрою годівлі КСГІ, а в наступному – ректором
УСГА. На цій посаді вчений працював до 1957 р. З
його ініціативи, в КСГІ була відновлена кафедра зоо-
технії. У той час народилася й ідея відкриття зоотехн-
ічного факультету. У розмові з кореспондентом жур-
налу «Україна» на початку 1955 р. проректор з науко-
вої роботи, професор М. Зеленський зауважив: «Наш
ректор – один із знавців питань розвитку і вдоскона-
лення породності тваринництва. Його вже давно за-
хоплює ідея створення вітчизняних порід корів, що
давали б за лактацію по 5–6 тис. кг молока. Можна
собі уявити, як ця справа посунеться вперед, якщо ми
матимемо зоотехнічний факультет» [3, 88].

Будучи першим ректором Академії, йому довело-
ся докласти чимало зусиль у її формуванні, створенні
необхідних умов для підготовки висококваліфікованих
фахівців сільського господарства. У грудні 1956 р.
Павла Дмитровича обрали дійсним членом, академі-
ком УАСГН, де з грудня 1959 р. він працював віце-
президентом й одночасно з липня 1959 р. до травня
1962 р. – займав посаду академіка-секретаря відділу
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тваринництва. За сумісництвом П. Пшеничний працю-
вав доцентом Всесоюзних вищих зоотехнічних курсів
у м. Біла Церква, доцентом кафедри годівлі сільськогос-
подарських тварин Оренбурзького СГІ та кафедри тва-
ринництва Оренбурзької ВКСГШ, завідуючим відділу
годівлі сільськогосподарських тварин Башкирської рес-
публіканської дослідної станції тваринництва (м. Уфа),
завідувачем відділу годівлі сільськогосподарських тва-
рин Українського науково-дослідного інституту тварин-
ництва (м. Харків) та завідувачем сектора тваринниц-
тва АН УРСР (м. Київ). Результати його наукових дос-
ліджень опубліковані в 280 книгах, монографіях, стат-
тях. У співавторстві з академіком О. Дмитроченком
(Ленінградський СГІ), він підготував 3 підручники
щодо годівлі сільськогосподарських тварин.

Іншою важливою ділянкою життя Павла Дмитро-
вича була підготовка фахівців для сільського господар-
ства. За 45 років педагогічної діяльності він підготував
близько 5 тис. агрономів, вчених зоотехніків, ветеринар-
них лікарів, а отже, приділяв значну увагу вихованню
наукової зміни. За роки роботи у ВНЗ і науково-досл-
ідних установах, він підготував 22 докторів і 138 кан-
дидатів наук, з яких 19 – для зарубіжних країн [2, 286].

П. Пшеничний був також громадським діячем,
організатором і керівником багатьох з’їздів і конфе-
ренцій з тваринництва. Приділяючи увагу поширен-
ню знань щодо тваринництва, він часто виступав з
доповідями і лекціями на всесоюзних, республікансь-
ких, обласних і районних нарадах, семінарах та кон-
ференціях. Учений був членом правління Республі-
канського Товариства «Знання», Українського правлі-
ння радянсько-чехословацької дружби, Ради техніко-
економічної експертизи Держплану і колегії Міністер-
ства сільського господарства України, членом редко-
легії журналів «Вісник сільськогосподарської науки»
та «Тваринництво України», «Української сільськогос-
подарської енциклопедії». Входив до складу вчених рад
низки інститутів. З 1964 р. – засновник і відповідаль-
ний редактор, а з 1968 р. – член редколегії збірника
наукових праць «Корми і годівля сільськогосподарсь-
ких тварин», здійснивши 38 видань [8, 160].

Велика наукова ерудиція, енергійна практична
діяльність, прекрасні людські якості – сердечність,
доброзичливість, порядність, чуйність, нетерпимість
до недоліків – створили Павлу Дмитровичу незапереч-
ний авторитет і повагу з боку вчених, агрономів, зоо-
техніків, ветлікарів і широких верств населення. Він
любив молодь, ставився до учнів з повагою і турбо-
тою, а щодо навчання студентів неодноразово підкрес-
лював: «Студент не ящик, щоб його напаковувати, а
факел, який слід запалити».

За значні заслуги в підготовці висококваліфікова-
них фахівців сільськогосподарського виробництва та
фахівців вищої кваліфікації, науково-виробничу
діяльність, громадську роботу П. Пшеничний був на-
городжений орденами Леніна і Знак Пошани, а також
багатьма медалями, грамотами, 4 великими срібними
медалями ВДНГ. У 1969 р. йому було присвоєно по-
чесне звання «Заслуженого діяча науки УРСР». Він
дійсно залишив за собою найвище звання – всенарод-
ного зоотехніка. Будучи на посаді ректора УСГА з 1954
до 1957 рр., учений заклав основні засади автономно-
го існування академії та скоординував роботу всього
інститутського організму. Його наукові досягнення не
втратили своєї актуальності й у наш час, а тому потре-
бують подальшого вивчення та систематизації.
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Polyvach М.А. Pavlo Pshenychnyy Scientific and organizational
activities and impact on the Ukrainian agricultural Academy
formation. Main bases of the scientific and organizational activity and
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Agricultural Academy, his pedagogical and rector activity are researched
in the article. Generalization of the problem of professional training, as
the background for human’s development and social progress was made.
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Г. В. Муляр

ПЕТРО РИЧКОВ – ПОДВИЖНИК
ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ СПРАВИ

У статті висвітлюються теоретичні напрацювання та прак-
тична діяльність у галузі охорони пам’яток історії та культу-
ри, насамперед архітектурно-містобудівної спадщини Волині,
відомого в Україні та за її межами пам’яткознавця, доктора
архітектури П. Ричкова.
Ключові слова: П. Ричков, пам’яткознавство, пам’яткоохорон-
на діяльність, Волинь, архітектурна старовина, наукові праці

Сучасній Україні, не дивлячись на серйозні про-
блеми у фінансуванні культурної сфери та суперечливі
тенденції духовного життя, притаманна різновектор-
на робота щодо вивчення, збереження та належного
представлення на загальноукраїнському та міжнарод-
ному рівнях пам’яток історії й культури. У цій діяль-
ності вагому роль відіграють пам’яткознавчий досвід,
ініціатива, самовідданість та чимало інших професій-
них набутків, суто людських позитивних рис фахівців
пам’яткоохоронної справи, значної кількості шануваль-
ників національної культурної спадщини. До їх числа
належить і Петро Анатолійович Ричков – знаний в Ук-
раїні та за її межами пам’яткознавець, фахівець із архі-
тектурно-містобудівної спадщини Волині й західного
регіону України загалом, доктор архітектури, професор,
завідувач кафедри архітектури та середовищного ди-
зайну Національного університету водного господар-
ства та природокористування (м. Рівне). Життєвий
шлях та науково-теоретичний і практичний доробок
П. Ричкова в галузі пам’яткоохоронної справи ще не став
предметом спеціального наукового дослідження. Тому
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у статті поставлена мета охарактеризувати теоретичні
напрацювання та практичну діяльність у сфері охорони
культурної, насамперед архітектурно-містобудівної
спадщини Волині, західного регіону України відомо-
го в нашій державі та за кордоном пам’яткознавця.

П. Ричков народився 29 вересня 1952 р. у селищі
Дворічна Харківської обл. У 1976 р. закінчив Харкі-
вський інженерно-будівельний інститут за спеціальні-
стю «Архітектура». Впродовж 1975–1978 рр. – асис-
тент кафедри промислового та цивільного будівницт-
ва Бєлгородського технічного інституту будівельних
матеріалів (Росія). Впродовж 1978–1981 рр. – аспірант
кафедри радянської архітектури Московського архітек-
турного інституту. У 1981 р. захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата архітектури [1].
У 1982–1983 рр. – старший викладач кафедри архі-
тектурного проектування Дніпропетровського інже-
нерно-будівельного інституту.

Як засвідчує вищезгадана кандидатська дисертація,
вже на межі 1970–80-х рр., завдяки відчуттю вимог часу
і вмінню виявляти ще не досліджені теми, П. Ричков, чи
не вперше в радянському архітектурознавстві, здійснив
вдалу спробу наукового аналізу, інтерпретації ідеології,
ідеологем, світоглядних засад творчості в архітектурі
постмодернізму як цілісного явища в культурному
просторі ХХ ст., а також систематизації його основ-
них напрямів і течій. Робота з оригінальними текста-
ми класиків постмодернізму втілилася перед захистом
дисертації в цикл статей, що відкривали для читача-
професіонала незнану сторону архітектурної твор-
чості, освячену неприйнятними в радянському соціумі
індивідуалізмом та контроверсійністю [2, 3; 3–6].

У 1983 р. доля пов’язала П. Ричкова з містом Рівне.
Тут науковець продовжив трудову діяльність в Украї-
нському інституті інженерів водного господарства
(нині – Національний університет водного господар-
ства та природокористування), де працює і сьогодні.
У стінах цього ВНЗ він пройшов шлях від старшого
викладача – до професора (2003 р.), завідувача кафед-
ри архітектури та середовищного дизайну. Після пе-
реїзду на історичну Волинь предметом зацікавлення
П. Ричкова стала (й ось уже три десятиліття залишаєть-
ся провідною) архітектурно-містобудівна спадщина краю
та західного регіону України загалом [7–27]. Такий дос-
лідницький ракурс зумовив те, що, після перебування у
докторантурі Науково-дослідного інституту теорії архі-
тектури та містобудування (м. Москва), П. Ричков
1994 р. успішно захистив дисертацію на здобуття нау-
кового ступеня доктора архітектури, в якій ішлося про
містобудівне мистецтво західноукраїнських земель
доби пізнього середньовіччя та нового часу [28].

Дослідження науковця, присвячені архітектурним
пам’яткам і просторово-планувальному розвитку міст
регіону, є не тільки самодостатнім науковим продук-
том, а й авторитетним базисом для будь-якого поваж-
ного видання в Україні та за кордоном, а прізвище ав-
тора – гарантією достовірності викладених факторів і
відповідних висновків [2, 3]. Першою масштабною
працею П. Ричкова у цьому переліку слід вважати,
видану у Москві 1989 р., книгу – «Дорогами южной
Ровенщины», написану в стилі мандрівних нотаток
сучасника [8]. У праці розповідається про такі міста
як Корець, Рівне, Острог, Дубно, Боремель, низку
сільських населених пунктів.

Під час опису кожного з міст і сіл, науковець звер-
тав увагу на світські й культові архітектурні пам’ятки.
Так, розповідаючи про м. Корець, П. Ричков виділив та
дослідив основні храми, якими стали церква Козьми і
Даміана, Миколаївська церква (споруджені 1834 р.

І. Чарторийським), костел Св. Антонія (заснований
1533 р., перебудовувався в 1706 та 1916 рр.), домінікансь-
кий костел (споруджений 1807 р. Я. Стецьким), жіно-
чий Свято-Троїцький монастир (заснований 1620 р.
К. Корецьким). Автор зазначив, що від Корця, при до-
розі в бік Києва, розташована цвинтарна Георгіївська
церква (про дату спорудження свідчень немає, відомо
лише, що вона була перебудована 1877 р.). Дослідник
виділив також 2 дерев’яні церкви – Вознесенську в
Жадківці (споруджена 1887 р.) та П’ятницьку в Ново-
му Корці (1911–1914 рр.). Помітну увагу П. Ричков
звернув і на м. Гощу, де він дослідив кам’яну Михайл-
івську церкву (споруджена у середині ХVІ ст.). Пере-
буваючи в Дорогобужі, він описав Успенську церкву, а
у м. Тучині – Преображенську церкву [8, 16–47].

У м. Рівне П. Ричков виділив такі сакральні пам’ят-
ки, як Успенську церкву (споруджена в 1756 р.), Воскре-
сенський собор (1895 р.). У Городку він описав кам’я-
ну Миколаївську церкву (споруджена 1740 р., за нака-
зом А. Шептицького). У Клевані П. Ричков подав опис
місцевого замку та Благовіщенського костелу (споруд-
жений упродовж 1590–1610 рр.), церкви Різдва Пре-
святої Богородиці (1777 р.). У Тайкурах він вивчав кос-
тел Св. Лаврентія (споруджена в 1710 р.) та Покровську
церкву (1730 р.). У Великому Житині автор дослідив
Михайлівську церкву (споруджена 1767 р.), а в Заборолі
– Іоанно-Предтеченську церкву (1762 р.) [8, 48–73].

Перебуваючи в Острозі та його околицях, П. Рич-
ков звернув увагу на замок князів Острозьких та куль-
тові архітектурні пам’ятки. З-поміж них, він виділив
Богоявленську церкву (споруджена в ХV–ХVІ ст.), Ус-
пенський костел (побудований наприкінці ХІХ ст.). У
с. Межиріч, поблизу Острога, він дослідив Троїцький
францисканський монастир та Троїцьку церкву (побу-
довані в ХV–ХVІ ст.). У Дермані науковець описав
Троїцький монастир-фортецю (ХVІІ–ХІХ ст.). Пере-
буваючи у с. Розваж, учений змалював церкву Козьми
і Даміана (побудована у ХVІІІ ст.), а у с. Хорів – Пет-
ропавлівську церкву (споруджена 1781 р.) [8, 74–119].

Щодо м. Дубно, то дослідник виділив замок, спо-
руджений у ХV–ХVІІІ ст., Бернардинський костел (по-
будований у ХVІІ ст.), Спасо-Преображенську церкву
(перша половина ХVІІ ст.), Іллінську церкву (1907 р.),
монастир кармеліток (1686 р.), Георгіївську церкву
(споруджена на початку ХVІІІ ст.). У с. Смордва автор
дослідив церкву Різдва Христового (1787 р.); у м. Млинів
звернув увагу на Покровську церкву (споруджена в
1836–1840 рр.) рр.) [8, 120–149]. Перебуваючи в Бо-
ремлі, П. Ричков виділив такі пам’ятки, як Георгіївсь-
ка церква (побудована 1777 р.) та Військовий меморіал.
Торкаючись культурної спадщини с. Пляшева, поблизу
якого відбулася відома Берестейська битва 1651 р., він
розповів про храм-пам’ятник «Козацькі могили» та
Михайлівську церкву (споруджена 1650 р.) [8, 150–164].

Не можна не згадати й монографії дослідника, які
вже стали класикою українського архітектурознавства.
Вони зокрема присвячені шедеврам архітектури баро-
ко світового рівня – ансамблеві Почаївської Свято-Ус-
пенської Лаври та собору Св. Юра у Львові [15; 21],
архітектурно-мистецькій спадщині князів Острозьких
[16; 26], пам’яткам Володимира-Волинського [18].

В радянський період серед масиву вітчизняної ар-
хітектурної спадщини часто недооцінювалися, а відтак,
за умов незалежної України потребували нового по-
гляду та ретельного наукового аналізу потужні пласти
монументальної і народної архітектури західного ре-гіо-
ну України й Волині зокрема. Тому справжнім інфор-
маційним відкриттям і невід’ємною частиною архітек-
турної історії регіону й держави загалом стали, впер-



   151Історія науки та освіти

ше відкриті, опрацьовані й представлені П. Ричковим
на сторінках багатьох публікацій для наукової гро-
мадськості, любителів архітектурної старовини Волині,
численні документи, кресленики фіксаційних і гене-
ральних планів міст, замків, фортець, палаців, храмів
і монастирів, виконані за часів Першої Речі Посполи-
тої та Російської імперії [29–37].

До заслуг пам’яткознавця належить також повер-
нення із забуття імен художників, архітекторів, пов’я-
заних творчістю з населеними пунктами Волині [38–
42]. Матеріали означеної теми, що їх ввів П. Ричков
до наукового обігу, стали приводом до переосмислення
цінності та суттєвим кроком для інтеграції волинських
пам’яток в європейський архітектурний контекст. Мож-
на також стверджувати, що праці професора П. Рич-
кова (їх перелік нараховує майже 200 позицій, у т. ч.
7 книг), вирішують, з одного боку, значну кількість по-
передніх наукових дискусій, а з іншого – відкривають
нові теми та окреслюють дослідницьку проблематику,
яка потребує подальшої розробки. Варто зауважити, що
науковий доробок подвижника пам’яткоохоронної спра-
ви з Рівного став можливим, завдяки здобутим ним нау-
ково-дослідницьким грантам Віденського технічного
університету (1993–1994 рр.), Центральноєвропейсь-
кого університету (Фонд Сороса, Інститут відкритого
суспільства, 1994–1996 рр.), Каси ім. Ю. Мяновського
(Інститут мистецтв Польської академії наук, 2010 р.).

Практичний внесок П. Ричкова в пам’яткоохорон-
ну діяльність полягає у його багаторазових виїздах на
натурні обстеження архітектурно-містобудівних па-
м’яток Західної України, наданні відповідних фахових
консультацій стосовно їх реставрації або реконструкції,
складанні 12 архітектурних моделей та макетів міст,
які сьогодні експонуються у музеях Рівного, Івано-
Франківська, Білої Церкви, Клагенфурта (Австрія)
тощо. Його здобутки у царині пам’яткоохоронної ро-
боти знайшли високу оцінку в середовищі пам’ятко-
знавців, громадськості України та Європи. З 1983 р. він
є членом Національної спілки архітекторів України, з
2006 р. – членом-кореспондентом Української академії
архітектури, з 2009 р. – дійсним членом ІСОМОS –
Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць,
членом багатьох освітніх комісій, спеціалізованих вче-
них рад, державних структур архітектурно-містобуді-
вного спрямування.

Таким чином, вагомим є внесок у вітчизняну па-
м’яткоохоронну справу доктора архітектури, професо-
ра рівненського Національного університету водного
господарства та природокористування Петра Анатолі-
йовича Ричкова. Його наукові здобутки останніх трьох
десятиліть по праву можна вважати класикою украї-
нського архітектурознавства, що стосується насампе-
ред дослідження, гідного представлення в Україні та
за її межами архітектурно-містобудівної спадщини Во-
лині і західного регіону нашої держави загалом, пос-
тійного звернення уваги на потребу її повсякденної охо-
рони. За вивчення в подальшому теоретичних і прак-
тичних напрацювань П. Ричкова у пам’яткоохоронній
галузі, доцільно звернути увагу на з’ясування особли-
востей творчої лабораторії вченого, його внесок у на-
турне обстеження архітектурних пам’яток Волині, за-
хідних областей України, здобутки у творенні власної
наукової школи, успіхи її представників у розвитку
вітчизняного пам’яткознавства.
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Muliar H.V. Petro Rychkov – the devotee of the artifacts protection
activity. In the article the theoretical research and practical work in
the sphere of the historical and cultural artifacts protection, mainly
the architectural and city building heritage of Volyn, by the known in
Ukraine and other contries famous doctor of architecture P.Rychkov.
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Л. П. Лановюк

МУЗЕЙНА КУЛЬТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ТА ЙОГО ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

У статті розкрито процес складання музейної культури в одно-
му із провідних вищих навчальних закладів України аграрного
профілю – Національному університеті біоресурсів і природоко-
ристування України. Акцентовано увагу на музейних традиціях
його відокремлених підрозділів, що географічно охоплюють ши-
рокий ареал території України. Показано роль музеїв навчаль-
них закладів у навчально-виховному процесі.
Ключові слова: Національний університет біоресурсів і приро-
докористування України, відокремлені підрозділи, музеї навчаль-
них закладів, музейна культура, експозиція

Розуміння мінливості не лише матеріальних цінно-
стей, але й ідеалів, усвідомлення об’єкту в його зв’язках
з минулим і сьогоденням, збереження соціозначимої
інформації, пізнання, і передача знань і емоцій посе-

редництвом музейних предметів складають музейну
культуру. Історично склалося, що музейна культура по-
в’язана з так званою «суспільною музейною потре-
бою», яка з’явилася вже в ранні періоди розвитку сусп-
ільства. Якщо дослідити, що являло собою «музейне»
ставлення до об’єктів навколишнього світу на ранніх
етапах, то з’ясується, що зберігали, швидше за все, ті
предмети, які слугували каталізатором людської па-
м’яті.

Музеї, буквально із грецької («mouseіon») означає
«святилище муз» (музи, дочки богині пам’яті Мнемо-
зіни, покровительки наук і мистецтв) – культурно-
освітні та науково-дослідні заклади, які збирають, вив-
чають, зберігають і популяризують пам’ятки природ-
ничої історії, матеріальної і духовної культури – пер-
шоджерела знань про розвиток природи й людського
суспільства [1, 115]. До проблем історії виникнення та
діяльності музеїв у різнопланових аспектах, ролі музей-
них фондів та місця музейних зібрань у реконструкції
минувшини зверталися у своїх роботах А. Баукова,
Т. Гребінник [2], О. Кащук, І. Ситий, Ю. Павленко,
Н. Радченко, О. Супруненко [3], М. Ткаченко, А. Хве-
дась [4], Л. Федорова, О. Черненко [5, 80–85]. На жаль,
практично відсутні ґрунтовні дослідження про специф-
іку функціонування музеїв навчальних закладів.

Історична ретроспектива свідчить, що перші му-
зейні колекції наукового характеру з’явилися саме в
університетах. Ще на початку XIX ст. в університетах
почали формуватися кабінети рідкісних мінералів,
палеонтологічних знахідок, збірки приладів і моделей,
необхідні для ведення освітнього процесу, його наоч-
ності. Перші університетські музеї являли собою ком-
плексні збірки природної та суспільної історії, техніч-
них досягнень людини. З другої половини XIX ст. ди-
ференціація наукового знання привела до виділення
профільних університетських музеїв природничого
(зоологічні, ботанічні, мінералогічні) і гуманітарного
(нумізматичні, образотворчого мистецтва і старожит-
ностей) напрямів. Університетські музеї України ство-
рювалися відповідно до університетських статутів, а
також з ініціативи приватних осіб, меценатів, учених,
в результаті виставкової діяльності [6, 57–66].

У структурі Національного університету біоре-
сурсів і природокористування України (НУБіП) виді-
ляємо музеї як територіального центру (м. Київ), так і
його регіональних відокремлених структурних підроз-
ділів (ВП НУБіП). У територіальному центрі (м. Київ)
функціонують такі музеї: історії, лісових звірів і птахів
ім. О. Салганського, ґрунтів ім. М. Годліна, анатомії,
історії факультету інженерії агробіосистем, паразито-
логії, патологічної анатомії, а також 14 музеїв відок-
ремлених структурних підрозділів [7, 11].

Музей історії ВП НУБіП Бережанського агротех-
нічного інституту заснований у 2010 р. Його експози-
ція складається з 5 стендів, на яких показано шлях роз-
витку навчального закладу від технікуму до інституту
у структурі університету. Частина інформації розміще-
на на експозиційних вітринах і стелажах [7, 71]. Істори-
ко-краєзнавчий музейний комплекс ВП НУБіП Ніжинсь-
кого агротехнічного інституту працює з 1970 р. У його
кімнатах регулярно здійснюються екскурсії, прово-
дяться тематичні заняття, що сприяє утвердженню ук-
раїнознавчої моделі національно-громадянського ви-
ховання студентської молоді, формуванню у неї націо-
нальної свідомості, пошани до пам’яток минулого,
потягу до знань історії свого народу, рідного краю. До
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складу музейного комплексу входять: кімната історії
інституту; кімната бойової та трудової слави; кімната-
музей академіка М. Нечкіної; етнографічна кімната
«Українська минувшина». Важливою частиною музею
є діорама «Бій за Ніжин», автор – член спілки худож-
ників України А. Мордовцев [7, 73–74].

Кімната-музей історії ВП НУБіП Бобровицького
коледжу економіки та менеджменту ім. О. Майнової
була створена у 1978 р. Функціонує кімната-музей на
громадських засадах. Художнє оформлення експозиції
музею здійснюється силами педагогічного колективу,
працівників і студентів коледжу. Кожна експозиція
наповнена оригінальними документами, фотоматері-
алами, спогадами свідків. Різнопланова й тематика
експозицій: «Заснування, становлення та історія роз-
витку навчального закладу»; «Подвиг безсмертний»;
«Шануймо славу наших знамен». На базі музею про-
водяться екскурсії, виховні години, презентація колед-
жу, зустрічі ветеранів праці тощо [7, 77].

Музей історії ВП НУБіП Боярського коледжу еко-
логії і природних ресурсів відкрито у 2002 р. До 2012 р.
він розміщувався в одному із залів навчального корпусу,
спорудженого ще 1914 р. Нині музей переведено у нове
приміщення, що поділене на 3 експозиційні частини,
кожна з яких охоплює відповідний етап функціонуван-
ня навчального закладу. Нині в музеї проводиться ре-
ставрація експонатів, впорядковується експозиція, за-
вершується робота над оформленням панно [7, 78].

Громадський музей історії ВП НУБіП Заліщиць-
кого аграрного коледжу ім. Є. Храпливого урочисто
відкрили 15 травня 2008 р. Його експозиція представ-
ляє історію м. Заліщики, висвітлює життєвий шлях та
наукову діяльність Є. Храпливого, розкриває сторінки
історії навчального закладу. За роки існування музею
створено експозицію, яка регулярно поповнюється
новими матеріалами. На їхній основі щорічно видаєть-
ся альманах навчального закладу. Крім цього, кожною
випускною групою коледжу виготовляється і пере-
дається на зберігання до музею фотолітопис групи.
Частина експонатів присвячена співробітництву колед-
жу з навчальними закладами та громадськими органі-
заціями польського міста Намислів. У фойє другого
поверху навчального корпусу № 1 розміщено експо-
зицію, присвячену Є. Храпливому [7, 79–80].

У структурі ВП НУБіП Ірпінського економічного
коледжу функціонує 2 музеї – історії ВП НУБіП
«Ірпінський економічний коледж» та музейна кімната
«Українська світлиця». Музей історії відкрито 1 верес-
ня 1995 р. У ньому представлено експозиції від часу
заснування та становлення, етапи розвитку, досягнен-
ня у спортивно-масовій, культурно-виховній та пошу-
ково-дослідній роботі колективу навчального закладу.
Музейна кімната «Українська світлиця» створена з
ініціативи педагогічного та студентського колективу і
була відкрита у травні 2000 р. Експозиція оформлена
за участі членів колективу коледжу, батьківського ко-
мітету. Музейна кімната «Українська світлиця», роз-
ташована у двох залах, об’єднує народознавчий відділ
з експозиціями «Українська вишивка», «Українські
рушники», «З історії українського костюма», «Вироби
гончарства і різьбярства», представляє колекцію пи-
санок [7, 81–82].

Історико-краєзнавчий музей ВП НУБіП Мукачівсь-
кого аграрного коледжу створений за ініціативи педа-
гогічного і студентського колективів та підтримки ад-
міністрації у 2007 р. З 2010 р. музей є структурним

підрозділом відділення туризму. Він містить одну екс-
позиційну залу загальною площею 36 м кв., у якій зо-
середжені біля 400 музейних предметів основного
фонду (стенди з історії навчального закладу, докумен-
ти, етнографічний, краєзнавчий матеріал, книги, куб-
ки за спортивні досягнення та інше) [7, 86–87].

Історико-краєзнавчий музей ВП НУБіП Немішаї-
вського агротехнічного коледжу, відкритий у 1968 р.,
розпочинав роботу як кімната-музей В. Леніна. У
1998–1999 рр. музей було розширено та докорінно
реконструйовано. Зараз він нараховує понад 2 тис. ек-
спонатів. В експозиції оригінальні колекції українсь-
ких рушників, предметів побуту, фототехніки, кальку-
ляторів, друкарських машинок, технічних засобів на-
вчання тощо [7, 88–89].

Музейну кімнату при ВП НУБіП Бахчисарайський
коледж будівництва, архітектури та дизайну було відкри-
то у 1985 р. Основна спрямованість експозицій – ста-
новлення і розвиток технікуму, серед яких: «Ось так ми
починали», «Вони були першими», «Ми – бійці ССО»,
краєзнавчий куточок. У музейному фонді понад 200
фотографій різних років, 16 випускних альбомів, 15
стендів, обладнання періоду 50-х рр. ХХ ст., грамоти,
дипломи, призи за спортивну, культурно-просвітницьку
діяльність, предмети періоду Великої Вітчизняної війни.
Сьогодні музейна кімната входить до Державного реє-
стру національного та культурного надбання [7, 75–76].

Народний музей історії ВП НУБіП Кримського
агропромислового коледжу засновано до 150-річчя
навчального закладу у 1978 р. Експозиція музею по-
етапно розкриває історію становлення та розвитку
навчального закладу та налічує 3 зали. Перша присвя-
чена витокам коледжу, його засновникам, міжнарод-
ним зв’язкам, культурному та спортивному життю сту-
дентів, унікальним традиціям і сьогоденню. Друга –
це виставка творчості викладачів і студентів, етногра-
фічна композиція культури і побуту народів Криму.
Третя – «Патріот» – розповідає про видатних випуск-
ників коледжу, ветеранів Великої Вітчизняної війни.
Музей коледжу неодноразово посідав призові місця на
оглядах-конкурсах [7, 83–84].

Музей Бойової слави ВП НУБіП Прибрежненсь-
кого аграрного коледжу відкрито у 1975 р., з нагоди
30-річчя визволення с. Прибережне від фашистських
загарбників. Музей має 6 тематичних експозицій: го-
ловні етапи Великої Вітчизняної війни; Велика Вітчиз-
няна війна і Крим; ніхто не забутий, ніщо не забуте
(жителі с. Прибережне, які загинули у боях за Батьків-
щину); Новоросійський нічний бомбардувальний аві-
аційний полк в боях за Батьківщину (розміщувався у
часи війни на території навчального закладу); зв’язок
поколінь (творча та пошукова робота студентів, педа-
гогічних працівників-співробітників коледжу, жителів,
зустрічі, виставки, диспути тощо). Філія музею – сто-
янка первісної людини в урочищі Кара-Тобе (у районі
с. Прибережне). З метою формування у молоді соц-
іально-громадського досвіду, на прикладі історичного
минулого України, в урочисті дні проводяться мітин-
ги та покладання квітів до обеліску воїнів, загиблих
при визволенні с. Прибрежне, до меморіальної дошки
Героя Радянського Союзу Д. Кудрявицького, випуск-
ника технікуму. Постійно ведеться шефська робота з
ветеранами та дітьми війни [7, 90–91].

Біля витоків створення музею історії ВП НУБіП
Кримського технікуму гідромеліорації та механізації
сільського господарства (1968 р.) стояли колишній
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директор П. Шурхал та викладачі Г. Корчак й І. Антю-
феєв. Завдяки їхній клопіткій пошуковій роботі було
зібрано важливий матеріал. Тематично експозиція
включає у себе такі розділи: становлення технікуму у
30-х рр. ХХ ст.; Ічкінський партизанський загін; воєн-
не лихоліття (матеріали про евакуацію матеріальної
бази технікуму до Саратовської обл.); перший повоєн-
ний набір – 1944 р.; 1952 р. – відкриття відділення
«Гідромеліорації», у зв’язку з початком будівництва
Північно-Кримського каналу; випускники технікуму,
які брали участь у будівництві каналу та водосховищ
Криму; відкриття спеціальності «Землевпорядкуван-
ня»; 2005 р. – відокремлений підрозділ НУБіП
«КТГМСГ» [7, 92–93]. Музей ВП НУБіП Кримського
агротехнологічного університету (м. Сімферополь)
розпочав свою роботу як музей історії сільського гос-
подарства Криму і КСГІ (ПФ НУБіП України «КАТУ»)
з 31 січня 1976 р. Нині відбувається його реконструк-
ція у новому форматі – історія сільського господар-
ства Криму і університету [7, 69–70].

Головна особливість музеїв навчальних закладів
полягає в тому, що вони є не лише культурно-про-
світницькими установами, але й рівноправними скла-
довими частинами навчально-виховного процесу. За
час свого існування музеї накопичили фонди, які доз-
воляють проводити спільну діяльність із педагогічним
колективом і студентським самоврядуванням у системі
«Музей – навчально-виховному процесу». На базі му-
зеїв проводиться дослідницька та наукова робота. Важ-
ливим надбанням музеїв є традиційні зустрічі з випус-
книками навчальних закладів. Для багатьох поколінь
студентів музей став школою громадянського вихован-
ня, патріотизму, любові до обраної спеціальності.

1. Івахненко Т.П., Мельник О.П. Історія розвитку музей-
ної справи у Національному аграрному університеті

України // Збірник праць наукового природничо-істо-
ричного музею Національного аграрного університету
/ Редкол.: О. Мельник та ін. – К., 2004. – Вип. 1.

2. Гребінник Т.О. Земські природничо-історичні музеї
Півдня України: організація та природознавча
діяльність (60-і рр. XIX – початок XX ст.): Автореф.
дис. ... канд. іст. наук. – К., 2002.

3. Супруненко О.Б. Археологія в діяльності першого при-
ватного музею України (Лубенський музей К. Скар-
жинської). – К.; Полтава, 2000.

4. Хведась А.О. Розвиток краєзнавчих музеїв в західній
Україні в кінці XIX – першій половині 40-х pp. XX ст.
Джерела і література (на матеріалах Волинської,
Рівненської та Тернопільської обл.): Автореф. дис. ...
канд. іст. наук. – Дніпропетровськ, 1997.

5. Черненко О.Є. Археологічне зібрання Музею українсь-
ких старожитностей ім. В. Тарновського // Скарбни-
ця української культури. – Вип. 3. – Чернігів, 2002.

6. Горбачова Л.В. Із історії становлення і розвитку му-
зейництва в НУБіП України // Проблеми історії Украї-
ни: факти, судження, пошуки: Зб. наук. пр. – Спец. вип.
– К., 2010.

7. Рідей Н.М., Лановюк Л.П. Музейна культура Національ-
ного університету біоресурсів і природокористування
України. – К., 2013.

Lanovyuk L.P. Museum’s Culture of the Ukranian National University
of Life and Environmental Sciences and some it’s departament. In
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В. В. Карпенко

РОДИНА СИМИРЕНКІВ У СВІТЛІ
«СІМЕЙНОЇ ІСТОРІЇ»

На великому джерельному комплексі вивчено походження та
структуру роду Симиренків, його соціальну динаміку, а також
суспільно-політичну і культурно-інтелектуальну діяльність. З’я-
совані чинники, що сприяють накопиченню і трансляції культур-
них надбань нації поколіннями роду, а сам рід показаний як ланка
національно-культурної тяглості в умовах бездержавності. До
наукового обігу введені архівні матеріали з інтелектуальної та
соціокультурної історії роду.
Ключові слова: рід, покоління, Симиренки, реконструкція роду,
соціальний статус

У сучасній українській історіографії активізували-
ся генеалогічні дослідження, окремі теми соціальної
історії, її представників, розуміння та пояснення взає-
мовідносин людей певної доби. Результати генеалогіч-
них досліджень широко залучаються до історико-біо-
графічних досліджень, даючи змогу наблизитися до
розуміння ролі особи, родини, роду в історії. Активно
вивчається їхній внесок у розвиток України. До відо-
мих родин ХІХ – початку ХХ ст. можна віднести ро-
дини Терещенків, Тарновських, Галаганів, Білозерсь-
ких, Ханенків та ін. Значну увагу сучасні дослідники
приділяють і родині Симиренків. Її представники були
козаками, кріпаками, купцями Першої гільдії, підприє-
мцями, технологами, науковцями, меценатами, «воро-
гами народу».

Тривалий час радянська історіографія обходила
увагою тему дослідження роду Симиренків та їх вне-
ску в економічне, культурне і наукове життя суспіль-
ства. Ситуація змінилася з посмертною реабілітацією
Володимира Левковича Симиренка у грудні 1957 р. З
того часу виходять друком праці, присвячені діяльності
Лева Платоновича та Володимира Левковича Сими-
ренків [1–5]. Тема родини висвітлюється у наукових
розвідках О. Кекуха [6–9], В. Коломійця [10], А. Пав-
лова, Д. Чухна [11–12], М. Артеменка [13], В. Зайця,
П. Вольвача [1], В. Жука [2–3, 14]. У середині ХХ ст.
з’явилися й перші генеалогічні дослідження родини
Симиренків [15–23]. До вагомих праць з цієї пробле-
матики слід віднести дослідження П. Вольвача [24–
26] та Ю. Ковтуна [27].

У дослідженнях генеалогічного дерева родини Си-
миренків не знайдемо жодного представника гілки «Лев
Симиренко – Софія Хорішман», адже в родинному фонді
не зберігається жодної інформації щодо цього. Діти від
першої дружини Лева Симиренка – Альдони Гружевсь-
кої – не бажали про це розповідати та не спілкувалися
з родичами по цій лінії. Тому на сьогоднішній день вона
представлена лише у науково-популярній праці Ю. Ков-
туна, рецензентом якої стала саме донька Л. Симиренка
від третього шлюбу – Софія [27]. Зазначені праці хибу-
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ють слабкою джерельною базою та не надають вичер-
пної інформації про всіх представників роду.

Значний пласт інформації про Симиренків, якій
варто довіряти, відклався в архівних родинних фон-
дах, що знаходяться на збережені в Держархіві Чер-
каської обл., Черкаському обласному краєзнавчому
музеї та Меморіальному музеї родини Симиренків.
Значне доповнення у відстеженні розвитку роду Си-
миренків надає родова легенда, яка створювалася і
передавалася від покоління до покоління. [28, 7]. Втім,
дотепер без відповіді залишаються питання щодо по-
ходження роду Симиренків, його структури, форму-
вання горизонтальних і вертикальних гілок, династич-
них зв’язків з іншими родами, що й визначає акту-
альність пропонованого дослідження. Відтак, мета
статті полягає в критичному аналізі джерел, що містять
інформацію про родинні зв’язки Симиренків. Для цьо-
го необхідно дослідити стан історіографічних розро-
бок з історії цього роду, охарактеризувати джерельну
базу з його історико-генеалогічної еволюції, інтерпре-
тувати принципи «сімейної історії» щодо вивчення
структури та динаміки роду Симиренків, узагальнити,
внести корективи, доповнити та «відтворити мережу»
родинно-дружніх взаємин.

Історія цієї родини надзвичайно трагічна, хоча її
ім’я відоме в історії цукроваріння, помології, меценат-
ства. Спроби вшанування пам’яті про окремих пред-
ставників роду Симиренків у незалежній Україні по-
чали здійснюватися з середини 1990-х рр. [29]. На по-
чатку ХХІ ст., у зв’язку з відзначенням 150-ї річниці
від Дня народження Лева Платоновича Симиренка,
провели ряд заходів, що стосувалися родини загалом.
У Києві на вул. Десятинна, 9, було встановлено мемо-
ріальну дошку на честь Василя Симиренка, який тут
мешкав у 1899–1915 рр. [30, 1]. У. Сімферополі, де
часто бував Лев Симиренко, перейменовано одну з
вулиць на його честь. На Черкащині у с. Мліїв відкри-
то Меморіальний музей родини Симиренків, віднов-
лено родинну церкву й упорядковано родинний цвин-
тар. У 2004 р. випущено документальний фільм про
життя і творчий шлях Л. Симиренка та марку, на якій
зображено Василя Федоровича, Лева Платоновича та
Володимира Левковича. Було здійснено перевидання
праці Л. Симиренка – «Кримське промислове плодів-
ництво», організовано книжкові виставки, проведено
конференції. 2010 р. на Черкащині був оголошений
роком родини Симиренків [24, 152–154].

У родинному фонді Симиренків знаходимо відо-
мості про перших представників роду – Федора і Ва-
силя Симиренків, імена яких були занесені до Козаць-
кого реєстру 1649 р. [24, 162]. За родинним перека-
зом, вони походили з козацького роду Семиренких,
тобто «Семируких», від старовинного слова «ренка» –
рука. [28, 7]. Надалі прізвище звучало як «Симерен-
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ко», «Семеренко» і в досліджуваний період звучить як
«Симиренко». Походження роду, за родовою легендою,
можна прослідкувати від останнього вільного запорізь-
кого козака Андрія, який народився не пізніше 1744 р.
За участь у козацьких повстаннях та відмову присягну-
ти імператриці Катерині ІІ, його було позбавлено по-
містя, козацьких вольностей і привілеїв. Дружину, ра-
зом з дітьми, записали у кріпаки [28, 7]. Подальша доля
Андрія невідома.

Перші документальні відомості про рід Симиренків
містяться у «Ревізійному реєстрі» за 1811 р. і пов’язані
вони з тим, що Степан Андрійович (1765 р. н.) та діти
Хома (1787 р. н.), Федір (1790 р. н.), Авксентій (1792 р. н.)
належали до кріпаків графині О. Браницької у містечку
Городище Черкаського повіту, Київської губ. Степан
Андрійович народився на Платоновому хуторі, який
знаходився між Млієвом і Городищем. Був одружений
з Василиною Марчевською, з якою мав 8 дітей: Хома,
Федір, Авксентій, Микита, Олександра, Мелантія,
Хотина, Параска. Окрім Федора доля решти дітей не-
відома [29, 4]. Не бажаючи бути кріпаком і щоб якось
прогодувати сім’ю, подався чумакувати. Подальша
його доля невідома. В родовій легенді лише зазначаєть-
ся, що він помер в кінці ХVIII ст., місце поховання
встановлено не було [28, 7].

Його син Федір Степанович одружився з донькою
кріпака з роду смілянських козаків Яхно, Михайла
Яхненка – Анастасією. Дата народження останньої та
рік укладення з нею шлюбу невідомі. Відомо тільки,
що вона померла у 1868 р. У цьому шлюбі народилося
22 дітей, з яких 4 пари були двійнятами. До повноліття
дожили 8: Платон (1820–1863), Параска, Антон (помер
у 1865), Терентій, Іван (1825–1853 р.), Наталя (1828–
1856), Василь (1835–1915), Андрій (1840–1840), Михай-
ло (1840–1873) [29, 2]. До нащадків Федора Степано-
вича і Анастасії Михайлівни доля не була прихильною.
Померли вони молодими, в більшості від поширеної на
той момент хвороби – сухот. У документах збереглися
відомості лише про життя і діяльність Платона Федо-
ровича, Василя Федоровича і Михайла Федоровича.

У першій половині ХІХ ст. інтенсивно відбувався
розпад феодально-кріпосницької системи, що було
спричинено насамперед розвитком товарно-грошових
відносин. Провідною галуззю економіки України зали-
шалося сільське господарство. Налагоджуючи товарно-
грошові відносити, поміщики збільшували виробницт-
во та продаж хліба (особливо пшениці). Основна части-
на товарного хліба йшла на внутрішній ринок, але
збільшувалися обсяги вивозу за кордон, в основному,
через чорноморсько-азовські порти – Одесу, Бердянськ,
Миколаїв, Маріуполь, Таганрог. Значну кількість товар-
ного хліба давали Правобережні губернії – Київська,
Волинська і Подільська. Наприкінці першої половини
ХІХ ст. 40 % усього хліба, що експортувався з Одеси,
давала саме Правобережна Україна.

Відбувався повільний процес первісного нагро-
мадження капіталу. Українська буржуазія лише зарод-
жувалася, національних капіталів практично не було.
В 1832 р. серед промисловців було 28,7 % українців,
але не було купців першої гільдії. Українські підпри-
ємці Яхненки, Симиренки, Терещенки почали опано-
вувати цукрову промисловість. За умов кріпосного
права, ринок вільнонайманої робочої сили не склався.
Найманими робітниками на купецьких мануфактурах
були переважно кріпосні селяни на грошовій ренті, що
становила частину їх заробітної плати [31, 354].

У цей час Федір Степанович, спільно з тестем та
його синами Степаном, Кіндратом і Терентієм, орен-
дували, а згодом побудували млини на р. Вільшанка,

біля рідного Платонового хутора у с. Мліїв (Черкащи-
на). Між 1815–1820 рр. вони заснували фірму «Брати
Яхненки та Симиренко». За позичені гроші, вона взяла
в оренду два млини у Смілі, вдало торгувала борошном,
зерном та полотном. Федір Симиренко і Степан Яхнен-
ко були писемними, тому вели діловодство і бухгалте-
рію. Кіндрат і Терентій Яхненки займалися практични-
ми справами – купівлею-продажем. Поступово з’яви-
лися успіх і прибутки, відкрили 6 магазинів в Одесі,
мали склади у Миколаєві та Севастополі. Стали куп-
цями першої гільдії [33]. За сприятливих економічних
умов, Федір Степанович викупив себе і двох синів з
кріпацтва та відправив їх на навчання до Політехніки
в Париж [34, 2].

Син Федора Степановича – Платон – був одруже-
ний з Тетяною Іванівною О[А]вчінніковою (1829–
1899). У їх шлюбі народилися 22 дитини, з яких лише
6 дожили до дорослого віку: Наталя (1851–1877), Левко
(Лев) (1855–1920 ), Платон (1856–192[2]9), Микола
(1858–1919), Олексій (1860–1919), Марія (1862–1943).
Батько Тетяни Іванівни був міським головою, а згодом
– головою Одеської міської думи, купцем першої
гільдії і мільйонером, а дід – кріпаком-втікачем. Після
смерті Платона Федоровича, Тетяна Іванівна була при-
значена Черкаським сирітським судом опікуном над
своїми дітьми та майном покійного. Діти отримали
ґрунтовну домашню освіту, навчалися у кращих на-
вчальних закладах, здобули вищу освіту.

Брат Платона Федоровича – Василь – був одруже-
ний з Софією Іванівною Альбрант, яка походила з ро-
дини французьких аристократів, що емігрували в Ук-
раїну після Французької революції кінця XVIII ст. Вона
захоплювалася літературою, музикою, цікавилася сус-
пільним життям. Дітей подружжя не мало.

Молодший із синів Федора Степановича – Михай-
ло (1840–1873) – був студентом медичного факульте-
ту Київського університету, членом Громади з 1865 р.
[30, 3]. Донька – Наталія Федорівна – у 1850 р. вийш-
ла заміж за Олексія Івановича Хропаля (1813–1886).
Укладення цього шлюбу поклало початок новій гілці
родини по жіночій лінії – родині Симиренків–Хро-
палів. Це подружжя мало троє дітей: доньки Марія й
Анастасія померли від сухот – перша ще немовлям, а
інша – вже в дорослому віці й лише Катерина дожила
до похилого віку.

Старший син Платона Федоровича і Тетяни Івані-
вни – Лев – відомий український селекціонер-плодів-
ник, помолог офіційно був одружений лише раз, нео-
фіційно – тричі. Першою дружиною Левка Платоно-
вича була відома польська революціонерка Альдона
Емилівна Гружевська (за першим чоловіком Глаз[с]-
ко), з якою він познайомився на етапі з Мценської в’яз-
ниці до Сибіру. Молоді одружилися 1883 р. у Красно-
ярську, повінчалися у тюремній церкві. Про Альдону
відомо, що народилась вона 25 квітня 1857 р. у знатній
польській сім’ї у Млядово Ковельської губ. Навчалася
в монастирському пансіоні, елітному жіночому Марі-
їнському інституті у Вільно та Петербурзькій військо-
вій медико-хірургічній академії. Альдона Емилівна
була ватажком дівочої групи Польської соціалістичної
комуни. З кінця 1880-х рр. жила у Києві, померла
26 березня 1934 р. [35, 57–58]. У неї з Левом було 4 дітей:
Платон (1886–1886), Тетяна (1887–1973), Платон
(1888–1952), Володимир (1891–1938). Первісток Пла-
тон народився у Сибіру і помер ще немовлям. Його
смерть зумовила затяжну депресію у матері [36, 19].

Мати Лева Платоновича – Тетяна Іванівна – завж-
ди була категорично налаштована проти розлучення
сина, вважаючи, що це зашкодить вихованню дітей,
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їхньому майбутньому. Будучи людиною, яка шанує
матір, Левко офіційно більше не одружувався, навіть
тоді, коли в нього з’явилася інша родина. Вдруге він
одружився з Оленою Олександрівною Уваровою, яка
переїхала до садиби лише після смерті Тетяни Іванів-
ни, в січні 1899 р. [27, 185]. Дітей у цьому шлюбі Лев
Платонович не мав. Олена Олександрівна завжди з
любов’ю і турботою ставилася до його дітей від пер-
шого шлюбу. Вона важко захворіла й коли у 1906 р.
відчула, що жити їй вже недовго, взяла обіцянку у под-
руги – Софії Миронівни Хорішман – турбуватися про
Левка. Вдвічі молодша за нього, 26-річна Софія стала
третьою, неформальною дружиною 50-річного «коро-
ля українського садівництва».

Народилася Софія Миронівна у Харкові 30 верес-
ня 1880 р. у родині Мирона Федоровича Хорішмана,
родом з Полтавщини, де займався гончарним вироб-
ництвом. Софія, закінчивши у 17 років Харківську
гімназію, почала вчителювати у Млієві. У шлюбі з
Левком Платоновичем мала 3 дітей: Лев (1908–1998),
Микола (1909–1933 ) і Софія (1915–2007) [27, 16–17].

Брат Лева Платоновича – Олекса (1860–1919) –
навчався у Вищому технічному училищі Баумана в
Москві. Був відомий як засновник першого в Російсь-
кій імперії комерційного молочного господарства па-
стеризованої продукції. Був одружений з сестрою відо-
мого українського правника Олександра Федоровича
Кістяківського – Ольгою Федорівною (1866–1936). У
подружжя народилося 4 дітей: Василь, Олекса, Марія та
Сергій. Відомо, що перший виїхав до Сіднею (Австра-
лія), де працював архітектором. Олекса здобув освіту
інженера, був одружений з кіноактрисою Аллою Мико-
лаївною Бур. 12 січня 1938 р. подружжя було заареш-
товано НКВС і страчено. Сергій загинув на фронті.

Третій брат Лева – Платон (1856–1929) не був од-
ружений. Відомо, що він був доктором філософії Бер-
лінського університету [30, 3]. Ще один брат – Мико-
ла (1858–1919) – також закінчив Вище технічне учи-
лище Баумана в Москві, за фахом інженер-технолог. Був
призначений директором Крюківського цукрозаводу на
Чернігівщині, одночасно очолював Райгородську і Шпо-
лянську цукроварні на Черкащині. Був одружений з Клав-
дією Миколаївною Григорович-Барською (? – 1937).
Сім’я дітей не мала [29, 3]. Їхня сестра – Марія Платон-
івна (1862–1943) – закінчила Київську Фундукліївську
жіночу гімназію та Вищі жіночі курси на математично-
му факультеті Київського університету [37, 1]. Працю-
вала хіміком на Мліївських підприємствах Яхненків-
Симиренків. Була одружена з Іваном Миколайовичем
Борисівом (1858–1928). Дітей подружжя не мало.

Донька Лева Платоновича від першого шлюбу –
Тетяна – закінчила Петербургський університет, була
одружена з Генріхом Яковичем Міхаелісом. Існують
суперечливі версії щодо його долі. За однією з них –
страчений НКВС. За іншими – виїхав за кордон і не
повернувся. Сім’я мала єдиного сина – Платона Генр-
іховича (1909–1940), який народився у Швейцарії, здо-
був вищу освіту за фахом інженер-мостобудівник. Вва-
жався кращим учнем Є. Патона. На долі цієї людини
відбився трагізм 1930-х рр., а 1938 р. за політичні по-
гляди був заарештований НКВС і страчений [27, 223].
Це був час, коли під переслідування і репресії потрап-
ляти кращі представники інтелігенції.

Його мати – Тетяна Львівна Міхаеліс-Симиренко
прожила все життя в Києві, працюючи вчителькою іно-
земних мов, стала заслуженим вчителем УРСР, двічі була
нагороджена орденом Леніна [27, 224]. Її брат – Платон
Левкович – закінчив природничий факультет Київсько-
го політехнічного університету, одружився з Ольгою

Іванівною Кравченко (1894–1972). Родина мала 3 дітей:
Елла (померла немовлям), Галина (1922–1990) була ліка-
рем, Левко (1924–1928) помер від менінгіту [30, 6].

Молодший син Лева Платоновича – Володимир –
народився 29 грудня 1891 р. на Платоновому хуторі. У
1918 р. закінчив сільськогосподарський факультет
Київського політехнічного інституту, здобувши фах
вченого агронома. Після навчання працював на посаді
фахівця у рангу відділу садівництва Міністерства зе-
мельних справ Української Народної Республіки. З
1920 до 1926 рр. був завідуючим секцією садівництва
в Одеській школі садівництва. У 1921 р. був обраний
професором садівництва і завідувачем кафедри пло-
дово-ягідного господарства та інтенсивних культур
Уманського та Полтавського сільськогосподарських
інститутів. Одночасно обіймав посаду директора
Мліївської дослідної садово-городньої станції і цент-
рального державного плодового розсадника України
[38, 4–6]. Володимир Левкович був одружений з Ма-
рією Демидівною Ульянченко (1890–1970), про яку
відомо, що народилася вона у Козятині на Вінниччині.
Мати її померла майже відразу після пологів. Батька
втратила в 11 років. Закінчила Кирило-Мефодієвське
училище в Острозі, здобула педагогічну освіту. На
початку 1920-х рр. відала канцелярією Українського
Червоного хреста у Харкові, де й зустрілася з Володи-
миром Левковичем у 1925 р. [27, 229]. У подружжя
було двоє дітей: Тетяна й Олекса.

У 1930 р. Володимир Левкович організував і очо-
лив Всесоюзний науково-дослідний інститут плодово-
го і ягідного господарства у Китаєві, під Києвом. Під
керівництвом інституту діяла мережа зональних дослід-
них станцій і опорних пунктів у різних районах СРСР,
сприятливих для розвитку плодівництва. У ніч на 18 ве-
ресня 1938 р. за постановою генерального прокурора
та Народного комісара внутрішніх справ СРСР від
2 вересня 1938 р., Володимира було розстріляно. Похо-
вано у братській могилі, в урочищі «Солянка» м. Курсь-
ка. Реабілітований у 1957 р. [39, 1–4]. Марія Демидів-
на як дружина «ворога народу» змушена була тікати з
України. Під час Другої світової війни, разом з дітьми,
вона виїхала спочатку до Німеччини, потім до Бельгії
та, зрештою, – Канади.

Донька Володимира Симиренка – Тетяна (1926–
2001) – народилася у Києві, хоча з патріотичних пере-
конань батька було записано, що народилася у Млієві
[40, 1–3]. Закінчила Лувенський університет у Бельгії,
Оттавський у Канаді, ставши перекладачем-міжнарод-
ником і викладачем багатьох мов. Була двічі одруже-
на, у другому шлюбі народилася донька Тетяна. Брат
Тетяни – Олекса (1931–1979) у 1950 р. переїхав на
постійне місце проживання до США. Закінчив Міне-
сотський університет зі спеціальності «соціологія»,
отримав ступінь бакалавра і магістра, навчався в аспі-
рантурі та 1961 р. отримав ступінь доктора соціології.
Займався педагогічною діяльністю, викладав соціоло-
гію в Невадському, Каліфорніійському державному і
Пенльсільванському державному університетах. Його
дослідження в галузі теорії суспільних наук, присвя-
чені проблемам суспільної структури, етнічних і на-
ціональних громад, розвитку суспільної науки в СРСР
та УРСР, представлені рядом книг [30, 1]. Був одруже-
ний, мав двох доньок – Тетяну й Єлизавету.

Син від третього шлюбу Лева Платоновича з Со-
фією Хорішман – Лев (1908–1998) навчався в Київсь-
кому політехнічному інституті і майже все життя по-
в’язав з Харківським тракторним заводом. Був одру-
жений з Рімою Олександрівною Пузановою. Їх єдина
донька – Людмила – закінчила біологічний факультет
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Харківського університету і отримала вчений ступінь
кандидата наук. Займається проблемами екології, пра-
цює і живе у Харкові. Її донька – Ольга Симиренко –
мешкає в Німеччині [27, 260].

Про брата Лева Левковича – Миколу також зберег-
лося мало відомостей. Відомо лише, що після смерті
батька він переїхав до діда – Мирона Федоровича Хор-
ішмана до Харкова. Одружений не був. Загинув на
Кавказі в 1933 р., під час однієї з експедицій, перебу-
ваючи у складі групи геологорозвідників [27, 260].

Наймолодша донька Лева Платоновича – Софія –
навчалася в райтрудшколі, розташованій біля городи-
щенських цукрозаводів. У 1930 р., разом з 15-річною
донькою, вона переїхала до Харкова. Закінчила Харкі-
вський інститут гідрометеорології. В 1937 р. була на-
правлена на роботу в Новосибірськ, де й вийшла заміж
за доктора наук Георгія Петровича Дубинського (1913–
1989) [27, 260]. У них було двоє дітей – Наталія (1939 р. н.,
одружена з Миколою Сердюковим (1928 р. н.), дітей
не мають) та Петро (1949 р. н., одружений з Людми-
лою, мають двох дітей – Андрія та Георгія).

Донька Наталії Федорівни Симиренко і Олексія
Івановича Хропаля – Катерина Хропаль – була вчите-
лем жіночого відділу шестикласної школи Мліївських
підприємств Яхненків-Симиренків. Одружена з Йоси-
пом Івановичем Шпаченком, який працював на
Мліївських підприємствах, а згодом на заводі Василя
Федоровича у Сидорівці. У подружжя народилося 4 дітей
– Ганна, Віра, Наталія, Анастасія. Ганна і Віра помер-
ли, як і більшість представників родини, від сухот [41,
1]. Інших відомостей не збереглося. Збереглися не-
значні відомості про Наталію Шпаченко, яка одруже-
на з Миколою Петровичем Орловим, з яким мали
2 дітей – Ніну й Анастасію. Її сестра – Анастасія Шпа-
ченко – була одружена з польським підданим, адвока-
том Ромоном Голембським. У подружжя було двоє
дітей – Станіслав і Галина. Під час громадянської війни
родина емігрувала до Польщі [41, 1].

Друга донька Наталії Федорівни і Олексія Івано-
вича – Анастасія Хропаль – закінчила університет у
Швейцарії, займалася літературним перекладом, пра-
цювала викладачем у школі Яхненків-Симиренків. Була
одружена з Макаром Мироновичем Сауляк-Савиць-
ким. У шлюбі народилося 2 дітей – Оксана та Марія
[41, 7]. Відомостей про Марію (1890–1970) не зберег-
лося. Відомо лише, що вона була професором анатомії
Першого Київського медичного інституту. Оксана
(1888–1962) закінчила історичний і математичний фа-
культети Київського університету. Була одружена з Дмит-
ром Пилиповичем Дузь-Крятченко (1887 р. н.), який був
страчений органами НКВС у 1939 р. Подружжя мало
4 дітей: Ірину, Олену, Олексу і Юрія [41, 1].

Спорідненою генеалогічною гілкою до родини
Симиренків є родина Яхненків. Відомо, що Михайло
Яхненко був родом із закріпачених козаків. Походив
же рід з Яхнового хутора, Яхнової греблі. Михайло був
одружений з Мотрею (Маланією) Пихно, з якою мали
4 дітей – Кіндрат, Терентій, Степан, Авдотья (Євдо-
кія). Він самотужки викупив себе і сім’ю з кріпацтва.
Почав займатися комерцією – торгівлею промисловими
виробами, худобою, хлібом. У 1820–30-х рр., разом з
синами та зятем – Федором Симиренком, орендували
млини у Смілі та Умані, а на початку 1840-х рр. створи-
ли вище згадувану фірму.

Його син Кіндрат (1783–1868) був головою фірми
«Брати Яхненко і Симиренко». Був тричі одружений і
мав сина Василя [29, 6]. Другий син – Терентій (?–1866)
був одружений з Анною Лупикіною, зякою мав 5 дітей:
Акулина, Іван, Авдотья, Ксенія, Михайло [30, 7]. Про

них відомо лише, що Акулина була одружена з Олексою
Семеновичем Велікановим, Іван – з Вікторією Іванів-
ною Цеханівною, Ксенія – з Федором Олексійовичем
Прокоповичем, Михайло – з Марією Миколаївною
Іванів, Авдотья – зі священиком Ободовським, який зго-
дом був протоієреєм в Чигирині [30, 7]. Третій син Ми-
хайла Яхненка – Степан – був одружений двічі. Відомо,
що другою дружиною була Дарина Нестрерівна, з якою
він теж мав 5 дітей – Семен, Іван, Андрій, Анна, Дар’я.

У Степана Михайловича було багато онуків. Відо-
мо, що Віра Семенівна Яхненко була дружиною Олек-
си Михайловича Дерибаса, одеського міського голови
і онука засновника Одеси. Ольга Семенівна вийшла
заміж за народовця Андрія Івановича Желябова. Ос-
танній народився у с. Миколаївка Феодосійського по-
віту, Таврійської губ., 1869 р. закінчив навчання в кер-
ченській гімназії і вступив на юридичний факультет
Новоросійського університету в Одесі. 1871 р. за
участь у студентських виступах був відрахований з
навчального закладу та висланий з міста. У 1881 р.
був одним з організаторів замаху на імператора Олек-
сандра II, за що його заарештували і стратили у квітні
того ж року [42]. Семен Степанович не переніс страти
зятя і незабаром передчасно помер.

Отже, проаналізувавши опубліковані джерела й
архівні матеріали, можна стверджувати, що родина
Симиренків становила значну елітарну групу українсь-
кого соціуму ХІХ–ХХ ст., належала до провідних ук-
раїнських родів, мала козацьке походження. Висока
національна самосвідомість, зміст меценатської діяль-
ності та соціокультурної активності багатьох її пред-
ставників визначалися родинними традиціями та мо-
ральною потребою впливати на економічний, духов-
ний, культурний розвиток українського суспільства.
Династичними зв’язками вона була пов’язана з інши-
ми відомими українськими родинами – Яхненків, Хро-
палів, Гружевських, Кістяківських, Леонтовичів, Же-
лябових. За весь доступний для дослідження період
існування роду відбулося його розгалуження на дві
гілки: київську та харківську. Доля та час розкидали
представників родини Симиренків по світу. Сьогодні
нащадки славного роду проживають в України, США,
Канаді, Німеччині, Австралії.
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Karpenko V.V. Symyrenko family in the «family history» context.
On the big sources’ complex are examined the origin and structure of the
klan Symyrenko its social dynamics, as well as socio-political, cultural
and intellectual activities. Are analyzed the factors that contribute to the
accumulation and transmission of the nation cultural heritage by the family
generations, and the clan is shown as the link of the national and cultural
continuity in he conditions of the statelessness in the history of Ukraine.
To the scientific circulation have been brought the archival materials
about the intellectual and socio-cultural history of the genus.
Key words: family, generation, Symyrenko, reconstruction of family,
social status

І. А. Медвідь

ІВАН ФРАНКО ТА ДУХОВЕНСТВО:
АСПЕКТИ ДРУЖНІХ ВІДНОСИН І СПІВПРАЦІ

У статті розглядається питання дружніх стосунків і співпраці
між І. Франком та духовенством. Особлива увага приділяється
факторам, що зближували І. Франка та деяких священиків. Ав-
тор намагається показати, що, попри його антиклерикальну
репутацію, певна частина духовенства не боялася співпрацюва-
ти чи навіть дружити з ним.
Ключові слова: Іван Франко, духовенство, Церква, співпраця

Проблема І. Франко та релігія є однією з найбільш
контроверсійних у дослідженні життя та творчості

Івана Яковича. Окремим аспектом цієї проблеми є
відносини між ним і священиками. І. Лизанівський
зокрема у спогадах писав: «Галицькі клерикали і попи
все життя цькували Франка» [1, 167]. У спогадах інших
знайомих, зокрема С. Вітика [2], М. Мочульського [3],
П. Карманського [4], теж можна прочитати про напру-
жені стосунки між поетом і духовенством. Слід визна-
ти, що стосунки досить часто були не вельми прияз-
ними, а часто і ворожими. Він не раз критикував духо-
венство, але, тим менше, мав і приятелів серед свяще-
ників. Метою статті є окреслення найближчого кола
приятелів І. Франка серед духовенства й аналіз ймо-
вірних факторів, які їх зближували. Якщо про погляди
І. Франка на релігію та Церкву існує чимало праць, то
тема його стосунків з духовенством залишається досі
малодослідженою. Ця стаття є скромним внеском у
ліквідування цієї прогалини. Оскільки тема є малодос-
лідженою, ми спираємося, в основному, на листуван-
ня І. Франка та спогади про нього.

Дружба, що закладається в період юності, досить
часто є найміцнішою. Припускаємо, що цей фактор
відіграв свою роль й у випадку священиків, які прияте-
лювали з І. Франком. Це, переважно, були майбутні свя-
щеники, які або разом вчилися, або в той чи інший спосіб
перетиналися з ним під час навчання. Власне коли вони
познайомилися і зав’язали дружні стосунки, то ще не
були священиками. Пізніше, коли на І. Франка посипав-
ся шквал критики з клерикального боку, зі звинувачен-
нями в атеїзмі, ворожості до Церкви, більшість із них
продовжувала переписуватися, зустрічатися, запрошу-
вати його в гості, робити певні спільні проекти. Для них
особисті якості І. Франка, його талант і приятельські
стосунки були важливіші за релігійні переконання по-
ета. До прикладу, С. Паньківський згадував: «Франко
розказував, як він зустрічався зі своїм гімназіальним
колегою, що тепер він попом у підгірському селі на
Стрийщині. І той запросив його до себе половити рибу.
А Ви не боїтеся, – каже Франко, – приймати у себе тако-
го атеїста як я? А мені яке діло? – каже піп» [5, 176].

І. Франко був і другом І. Погорецького, його репе-
титором з грецької та математики в Дрогобицькій
гімназії. Останній згадував: «Спочатку ми з Франком
переписувалися, і він присилав на мої руки різні книж-
ки; одначе за те прийшлося мені потерпіти, бо коли
він став у Львові визначним в колах молоді соціалі-
стом та приятелем Павлика, то зачали слідити його ко-
респонденцію і знайшли мене аж в Дрогобичі. І так
перед самою матурою заїхала до мене слідча комісія,
забрала всі книжки й кореспонденцію Франка з моєї
хати, і мені грозило виключення з гімназії» [6, 57–58].
Про подальші контакти І. Погорецького й І. Франка
невідомо, скоріше за все, перший, внаслідок пересліду-
вання, припинив їх.

Іншим приятелем молодого поета був В. Давидяк –
студент Львівської духовної семінарії, член редколегії
журналу «Друг» і студентської організації «Академичес-
кий кружок». Знайомі з 1874 р., вони певний час мали
досить приятельські стосунки. В І. Франка не було нега-
тивного ставлення до того, що В. Давидяк є студентом
семінарії, а отже, майбутнім священиком. Потім їхні долі
розійшлися, вони не приятелювали, що, найімовірніше,
було спричинене різними ідеологічними поглядами.

З друзів-священиків юних років більш вдало, по-
рівняно з попередніми двома випадками, склалася друж-
ба І. Франка з о. М. Зубрицьким. Останній був його ро-
весником і вони разом вчилися в дрогобицькій гімназії.
Про гостювання в нього І. Франка у с. Мшанець (Ста-
росамбірщина), де той був парохом, згадували З. Ку-
зеля [7, 298] та син о. Михайла – Петро [8, 437–440].
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У Дрогобицькій гімназії, разом з І. Франком, вчив-
ся також І. Чапельський, який потім став священиком,
але продовжував товаришувати з поетом і приймав його
у себе вдома [9, 443–444]. Стосовно візитів, то І. Фран-
ко досить охоче відвідував своїх приятелів-священиків.
Часом це були звичайні візити, під час яких він міг
відпочити і порибалити. Їдучи на рибалку, І. Франко,
разом із Г. Величком, гостювали в о. С. Бурячка – па-
роха с. Яйківці (Жидачівщина) [10, 292]. Гостював він
і в о. Б. Кирчіва. В одному з листів останній відзначив:
«Олекса, Кость, Батько и Мама хорі кланяють ся Вам –
згадуючи того пана, що у хаті був як своя дітина» [11,
770]. Про дружність стосунків між о. Б. Кирчівим та
І. Франком свідчить і те, що він запрошував останнього
з дружиною на власне весілля, яке відбулося 2 листо-
пада 1886 р. [12, 453]. Востаннє поет відвідав о. Бог-
дара в рік його смерті – 1900 р., приїхавши в с. Довге
(Стрийщина), де той мав парафію [13].

Згадки про візити І. Франка до с. Дидьова (Надсян-
ня, тепер територія Польщі), де був парохом о. І. Кузів,
можемо знайти у спогадах З. Кузелі [7, 299] та П. Зуб-
рицького [8, 440]. З листів самого о. Кузіва можна до-
відатися, що Іван Якович гостював у Дидьові щонай-
менше 1887 р. [14, 51–52] та 1896 р. [15, 489–490], а,
скоріш за все, частіше, адже в 1899 р. о. Кузів писав до
нього, що, на жаль, не зможе цього року запросити його
до себе, бо в селі епідемія тифу, тому краще йому утри-
матися від поїздки [16, 117–119]. Через інше стихійне
лихо – повінь, він не зміг у 1882 р. відвідати о. Г. Ро-
жанського [17, 318].

Б. Лепкий згадував, як І. Франко 1892 р. гостював
у них (с. Жуков, Бережанщина), полемізуючи на літе-
ратурні та біблійні теми з його батьком о. С. Лепким
[18, 239]. У 1895 р. І. Франко, разом з дружиною та
дітьми, гостював в о. О. Глібовицького (с. Цигани,
Борщівщина) [19, 50]. Відвідував він також о. В. За-
гаєвича – пароха с. Вовчухи (Городоччина) у 1895 і
1901 рр. [20, 12; 21, 169], та о. І. Попеля – пароха с.
Довгополе (Верховинщина) 1898 р. [22, 107]. Слід зга-
дати і франкові візити до с. Криворівня (Верховинщи-
на), де полюбляла відпочивати влітку тогочасна украї-
нська інтелігенція. Вперше він побував у Криворівні
1901 р. і мав досить приятельські стосунки з місцевим
парохом о. О. Волянським, який належав до тих, з ким
І. Франко познайомився уже в часи, коли ті були свя-
щениками, що не завадило їм знайти спільну мову і
потоваришувати. Отець О. Волянський у спогадах пи-
сав: «Не моя річ рішати, чи був Франко атеїстом, чи
ні, але своїм примірним поведенням, і то всюди, де б
не сходився з людьми, ніколи не порушував теми про
віру і церкву, а де хто другий необачно щось такого
сказав, він своїм рішучим словом затер немиле вра-
ження необачного вислову» [23, 495]. Ще варто згада-
ти о. Й. Застирця, який з великою пошаною ставився
до І. Франка і навіть подав прохання, щоб його номі-
нували на Нобелівську премію [24, 192–193].

Гостювання І. Франка у священиків далеко не ви-
черпуються загаданими вище. Якщо проаналізувати
хронологію подорожей, то якісь закономірності знайти
важко. Священики охоче приймали як молодого І. Фран-
ка (1880-і рр.), коли він не був поважним авторитетом,
так і вже зрілого (1890–1900-і рр.), коли він вже здо-
був певний авторитет і славу, але, тим не менше, не
позбувся репутації антиклерикала й атеїста, продов-
жуючи гостро критикувати духовенство.

Крім товариськості юнацьких років, слід виокреми-
ти ще один важливий фактор, характерний для дружби,
що складається в зрілому віці, коли людина вже сфор-
мована як особистість і коли приятельські стосунки

найчастіше виникають на ґрунті спільної діяльності.
Якщо проаналізувати біографії священиків, які прияте-
лювали з І. Франком, то можна помітити, що це були
люди з характерною національно-патріотичною спрямо-
ваністю та соціальною активністю. Оскільки сам
І. Франко був людиною надзвичайно енергійною та тру-
долюбивою, то, найімовірніше, цінував таких же осіб.

Соціальна активність полягала у тому, що ці свяще-
ники дбали про освітній рівень своїх парафіян, зокрема
долучалися до відкриття місцевих осередків «Просвіти»
або очолювали їх; дбали про економічний рівень: ство-
рення та налагодження кооперативної торгівлі, покра-
щення технології господарювання; надавали їм мінімаль-
ну юридичну допомогу, яка полягала в захисті від свав-
ілля бюрократів, роз’ясненні їхніх прав, допомозі у на-
писанні скарг, протестів, петицій. Відданість українській
національній ідеї деяким зі священиків-друзів І. Франка
коштувала їм переслідувань. Отець О. Нижанківський
очолював повітовий комісаріат ЗУНР на Стрийщині, що
потім трагічно обернулося для нього – він був розстрі-
ляний польською владою [25]. Через свою національну
позицію двічі пережив арешти о. М. Зубрицький [26].
За включення в державотворчий процес ЗУНР був заа-
рештований і о. О. Волянський [27].

Плідною була співпраця І. Франка зі священиками
на полі етнографічної наукової діяльності, що скріплю-
вала їхню дружбу з о. М. Зубрицьким та о. І. Кузівим.
Сприяв йому в дослідженнях і о. І. Попель. Саме під
час перебування І. Франка в Довгополі були написані
«Гуцульський король», «Опришок Мирон Штола» та
«Гуцульські примівки» [28]. Траплялися випадки, коли
священики, наприклад о. М. Михалевич – парох с. Чер-
нелів Руський (Тернопільщина) [29, 2–3], о. К. Ясениць-
кий – парох с. Балигород (Лемківщина) [30, 2–3],
о. М. Мосора – парох с. Поручин (Бережанщина) [31,
475], довідавшись, що І. Франко збирає фольклор, при-
силали йому прислів’я, приказки, пісні, байки тощо.

Крім етнографічного матеріалу, священики допо-
магали у збиранні старих церковних книжок та істо-
ричних документів, які зберігалися у церквах та мона-
стирях. Отець Т. Горникевич з Гошева писав ученому,
що має доступ до різного роду актів Болехівського
деканату й охоче згодиться взятися до їх переписуван-
ня [32, 2–3]. Отець К. Вандзіляк переслав деякі руко-
писи для перегляду [33, 231,233]. Інколи І. Франку
позичали деякі книги, що зберігалися у церквах. На-
приклад, відомо, що монах Ю. Земба (ЧСВВ) позичав
йому з Крехівського монастиря рукопис [34, 135].

Деякі священики зверталися до нього, з прохан-
нями посприяти у видавництві їхніх поезій, творів,
спогадів. У 1886 р. о. С. Воробкевич (псевдонім Да-
нило Млака) пропонував до друку в часописі «Зоря»
свої оповідання та поезію [35, 424–425]. В 1898 р.
о. О. Яворський – парох с. Ілавче (Теребовлянщина),
пропонував надрукувати рукопис «Фреска ХІХ ст.», а
якщо І. Франкові сподобається, то він може надіслати
для друку ще кілька [36, 547]. В 1903 р. о. І. Охримо-
вич – парох с. Грабовець (Богородчанщина), просив
розмістити його оповідання в ЛНВ [37, 181], а також
надіслав історичний документ – проповідь о. василі-
ан, яку можна було б помістити в Записках НТШ [38,
183]. Зверталися священики і з пропозиціями опублі-
кувати власні переклади. В 1900 р. о. Я. Зробек – па-
рох с. Вертелка (Зборівщина) надіслав переклад
«Resurectoris» З. Красинського, з проханням, якщо спо-
добається, опублікувати в ЛНВ [39, 277–279]. В 1905 р.
о. Д. Йосифович – парох с. Середпільці (Радехівщина),
прислав для публікації в ЛНВ власні переклади балад
Ґете [40, 373–374].
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Для священиків приязні відносини з І. Франко
могли спричинити певні загрози. До вже згадуваної
історії з переслідуванням І. Погорецького, можна до-
дати ще кілька. Під час навчання в гімназії, за відно-
сини з І. Франком був переслідуваний майбутній свя-
щеник І. Кипріян, його намагався вигнати з гімназії
о. В. Ільницький [41, 181]. На щастя для І. Кипріяна
ця історія мала щасливий кінець – шкільна краєва рада
не затвердила його виключення [42, 71]. І. Куровець
згадував, що о. О. Волянський отримав догану від вла-
дики Г. Хомишина і потрапив у немилість за те, що
дозволив ходити до греко-католицького храму право-
славним – І. Франку та М. Грушевському та ще й прий-
мав їх у своєму домі [42, 74]. І якщо о. Волянський
обмежився лише доганою та негативним ставленням
єпископа, то о. Нижанківський втратив парафію і був
переведений до бідного с. Качанівка поблизу російсько-
го кордону. Причиною цього було те, що о. Нижанківсь-
кий під час виборів до австрійського парламенту актив-
но виступав проти кандидатури графа Борковського, а
натомість підтримував кандидатуру І. Франка [43].

Отже, коротко проаналізувавши ключові моменти
співпраці та дружніх стосунків І. Франка з окремими
священиками, можна виділити наступні фактори, що
сприяли їхньому зближенню. По-перше, це дружба, яка
склалася ще в юнацький період його життя, а такі
відносини досить часто є міцними. По-друге, це друж-
ба з так званими прогресивними священиками, які зай-
мали активну соціальну та національну позицію, і не
були надто зациклені на догматиці. І. Франко цінував
цих священиків за їхню активність і намагання покра-
щити життя простого народу. По-третє, це спільні на-
укові інтереси, зокрема збирання й опрацювання фоль-
клору, пошук, публікація історичних церковних книг,
документів, віршів, спогадів, перекладів священиків.
Можна помітити, що чимало священиків не лякалися
репутації І. Франка, якого звинувачували в антикле-
рикалізмі чи атеїзмі, й самі зверталися до нього, з про-
ханням про допомогу або з пропозицією самим нада-
ти допомогу в тій чи іншій справі.
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between I. Franko and clergy is discussed. Special attention is given to
the factors which brought together I. Franko and some priests. It is shown
that despite of Franko’s reputation as the anticlerical, some priests were
not afraid to cooperate or to have friendly relations with him.
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Н. М. Діанова

ПРОПОВІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ХЕРСОНСЬКОГО АРХІЄПИСКОПА

НИКАНОРА (БРОВКОВИЧА)

У статті досліджено особливості проповідницької діяльності
Никанора (Бровковича) та визначено основні тематичні напря-
ми його проповідей. Показано внесок архієпископа в розвиток
православ’я, духовності та культури.
Ключові слова: архієпископ, Никанор (Бровкович), єпархія, церк-
ва, проповідь, православ’я, духовність

В основі просвітницької діяльності вищого пра-
вославного духовенства впродовж ХІХ ст. була органі-
зація та читання проповідей. Головна їхня мета поля-
гала в тому, щоб донести до парафіян основні поло-
ження Св. Письма й укріпити їх у православній вірі.
Одним із талановитих церковних діячів кінця ХІХ ст.
по праву вважається архієпископ Херсонський і Одесь-
кий Никанор (Бровкович) (1883–1890 рр.). Він нада-
вав проповідям провідну роль у процесі зміцнення
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позицій православ’я, виховання християнської моралі,
духовності та культури серед парафіян.

Серед актуальних завдань сучасної історичної на-
уки важливе місце посідає об’єктивне дослідження
духовної спадщини вищого православного духовенства
Південної України, що зумовлено відсутністю належного
висвітлення зазначеної проблеми в історіографії.
Діяльність архієпископа Никанора (Бровковича) певною
мірою відображена істориками церкви ХІХ ст., зокрема
С. Петровським [1], Н. Красносельцевим [2], Г. Фло-
ровським [3, 223–224]. На сучасному етапі постать
Никанора (Бровковича) ще не привернула належної
уваги дослідників. Його проповідницька робота знай-
шла певне відображення в працях служителів церкви,
насамперед одеського протоієрея О. Кравченка [4].
Однак духовна спадщина архієпископа не стала поки
предметом спеціального дослідження, що зумовлює
актуальність зазначеної теми. Мета цієї статті полягає
в дослідженні особливостей проповідницької роботи
архієпископа Херсонського і Одеського Никанора
(Бровковича) та його внеску в розвиток православ’я.

Приступаючи до архієрейського служіння в Хер-
сонській єпархії (1883 р.), Никанор зобов’язався не-
сти слово істини, слідкувати за діяльністю духовен-
ства, правомірністю духовного суду, боротися з пору-
шенням церковних звичаїв і богослужінь [5, 69,74].
Перебуваючи на чолі Одеської кафедри, Владика при-
діляв значну увагу проблемі авторитету церкви та ви-
хованню християнської моралі у парафіян. Він не міг
змиритися з поведінкою деяких парафіян, які під час
проповідей виходили з храму і влаштовували для себе
перерву. Особливо його турбувало ставлення до церк-
ви тих, хто мав владу і гроші. Вони лише зовні виявля-
ли повагу до священиків, які терпеливо зносили те,
що насправді ними помикали. Владика ж був досить
суворим до виявів подібного безчинства [4].

В Одесі Никанору вдалося підняти на високий
рівень благоустрій Архієрейського дому та Хрестової
церкви при ньому. Із цим храмом він пов’язував криш-
талеву чистоту істинної церковності, урочистість цер-
ковної служби, введення в практику нових мелодій
церковного співу за типом давньоруського розспіву,
покладеного особисто ним на ноти. Архієпископ час-
то перевіряв підготовку хору до богослужіння й сам
виступав у ролі регента-композитора. У Хрестовій
церкві Никанор здійснював урочисті богослужіння,
особисто читав акафісти. Ця церква вражала і багатим
зібранням картин та ікон. Представники вищого духо-
венства з інших міст, які побували в ній, були вражені,
переконуючи, що Хрестова церква у Никанора найк-
раща в Росії [6, 36–39].

П. Знаменський підкреслював, що архієпископ
славився рідкісним поєднанням філософського та бо-
гословського складу розуму, з живим ораторським і
поетичним талантом. У своїх захоплюючих пропові-
дях він піднімав питання щодо моральної хвороби то-
гочасного суспільства, підкреслюючи, що проповід-
ницька робота стала нагальною потребою часу [7, 403].

До написання своїх проповідей архієпископ підхо-
див надзвичайно відповідально та творчо. За відгука-
ми російських газет, «відмітними рисами проповідей
Никанора були: сміливість думки, самостійність по-
гляду, надзвичайна простота в поєднанні з образністю
мови і, нарешті, незвичайність тем, що трактувалися з
церковної кафедри» [1, 181]. Г. Флоровський також
писав про Владику з повагою, називаючи його люди-
ною філософського складу. Він відзначав гострий,
рішучий розум архієпископа та сміливість у бого-
словських роздумах і промовах [3, 224]. Свої надзви-

чайно змістовні та повчальні проповіді Никанор чи-
тав із зошита тихим і монотонним голосом. На відміну
від яскравих і емоційних проповідей колишнього Хер-
сонського архієпископа Інокентія (Борисова), їх було
краще прочитати, ніж сприймати на слух.

Упродовж 1884–1891 рр. було видано п’ять томів
«Бесід і повчань» Никанора (Бровковича), останній із
них – посмертно. Вони не були проповідями в класич-
ному розумінні. а призначалися для індивідуального
читання поза богослужебними бесідами та виступів на
різних зібраннях. Усі вони написані на потребу дня і
демонструють позицію автора відносно актуальних
проблем церкви і суспільства. Наукові, філософські та
проповідницькі праці Никанора, проникнуті духом
православ’я, знайшли прихильників серед значної ча-
стини інтелігенції з вищою світською освітою, яка за-
читувалася його творами і знаходила чітку відповідь
на незрозумілі для себе питання [8, ХL–XLІ].

В опублікованих проповідницьких творах Никано-
ра простежуються декілька тематичних напрямів. Пріо-
ритетне місце відведено ролі православної церкви у хри-
стиянському світі. Автор був палким прихильником по-
гляду на походження православ’я від самого Ісуса Хри-
ста. Він вважав, що православна церква прийняла завіт
давньої вселенської християнської церкви та продовжує
її традиції. Навіть церковний спів зберіг той же розспів,
який був тисячу років тому. На його думку, римо-като-
лицька церква та різні протестантські течії спотворили
догмати і вчення давньої вселенської церкви.

Никанор піднімав питання становища православ-
ної церкви в Росії за правління різних царів [9, 325–
346]. Він дотримувався проімперських поглядів, але
негативно оцінював антирелігійну політику Петра І,
наслідком якої став процес витіснення та попрання
православної віри. Катерина ІІ в його очах була захис-
ницею православної церкви та народності. Період ре-
форм у галузі освіти, що розпочався в ХІХ ст., позна-
чився прагненням до релігійної свободи, що призвело
до відпадіння частини населення від православ’я, ак-
тивізації розкольницького руху, появі бунтарських на-
строїв у світських університетах. Архієпископ підкрес-
лював роль світської літератури і деяких її представ-
ників, зокрема О. Герцена та М. Чернишевського, у
підриві основ християнської віри. Никанор схвально
поставився до вчинку М. Костомарова, який публічно
заявив, що інтереси науки не можна змішувати з ідея-
ми площі, арени, трибуни та боротьби низів. Наука,
працюючи в колі своїх інтересів, повинна сприяти
тому, щоб суспільство стало освіченішим, гуманнішим
і менш агресивним.

Деякі проповіді архієпископа стосувалися доб-
рочинності. На його заклик, 6 грудня 1884 р. в усіх цер-
квах Одеси відбувся збір пожертв на користь бідних, який
становив майже 950 руб. [10, 825–828]. Три роки по
тому, він виступив перед парафіянами з пропозицією до-
помогти болгарським біженцям, які через пересліду-
вання тікали до Росії. Вони опинилися в Одесі без будь-
яких засобів існування. Никанор, виконуючи обов’яз-
ки Попечителя Болгарського Настоятельства і архіпас-
тиря, змушений був звернутися за допомогою до право-
славного населення єпархії [11]. Від 1886 р., у день П’я-
тидесятниці Никанор щорічно звертався до всіх право-
славних єпархії, з проханням щодо пожертв на користь
церковнопарафіяльних шкіл [12]. Він свято вірив, що
просвітництво народу в дусі православної віри мож-
ливе через освітню діяльність церковних шкіл.

Особливе місце в діяльності Никанора відводило-
ся проблемі християнської моралі та культури. Він з при-
крістю говорив про низький рівень народної мораль-
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ності, небажання православних парафіян навчати своїх
дітей грамоті та поширення пияцтва [13, 553–556]. Од-
ним із можливих шляхів покращення ситуації архієпис-
коп вважав підвищення професійного рівня духовен-
ства, яке мало зробити богослужіння привабливим для
парафіян і звернути увагу на відсутність належних
знань православної віри серед населення. Активізація
діяльності духовенства, його творчий підхід до про-
світницької роботи мали сприяти зміцненню право-
славної церкви і залучення до неї вірян [14, 22–23].

Наприкінці ХІХ ст. духовенство змушене було при-
діляти увагу питанню зміцнення позицій православ’я,
духовності та моралі населення. На шпальтах «Хер-
сонских епархиальных ведомостей» («ХЕВ») з’явилися
публікації, де йшлося про падіння релігійності та по-
ваги до церкви серед певної частини жителів єпархії.
Це негативно позначилося на житті суспільства, зок-
рема призвело до ослаблення сімейних стосунків, мо-
ральної деградації, зростання злочинності й навіть
пограбування церковних храмів [15]. Щоб підняти ре-
лігійний дух народу, Никанор пильно стежив за тим,
щоб причт проводив читання, бесіди і повчання, орган-
ізовував церковні хори і загальнонародні співи, відкри-
вав церковні школи.

У повчанні, виголошеному під час відкриття ар-
хеологічного з’їзду (15 серпня 1886 р.) у Новоросійсь-
кому університеті, Никанор (Бровкович) піддав різкій
критиці тих мислителів, які вважали себе розумніши-
ми самого Бога і заперечували історичне християнство.
Він зауважив, що вони відмежувалися від Бога, без-
смертя душі та моральності й тепер не знають як жити
і куди йти. Адже водночас вони відмовилися від бла-
городного завдання життя. Замість ідеалів добра для
себе та інших, вони бажають зла іншим, висловлюють
ідею руйнування, ненависті до життя і, врешті решт,
рухаються до самознищення. Архієпископ був глибо-
ко переконаний, що без Бога немає життя. У Росії, як і
в усьому європейському світі, який зазнав впливу на-
уки, похитнулись основи віри, що спричинило домі-
нування ненависті над любов’ю. Народ збився з доро-
ги і не знає куди направити свої зусилля, що може при-
вести до знищення вітчизни. Щоб запобігти трагічним
подіям, Никанор вважав необхідним об’єднати зусил-
ля всіх сил суспільства – духовенства, православних
парафіян і світської влади. Він звертався до членів
Одеської міської думи із закликом, щоб вони сприяли
розвитку освіти, культури, ремесел і знань у суспільст-
ві, були милосердними до кожного, виступали захис-
никами законності, дотримуватися істини – правед-
ності християнської [5, 206–208,314–324]. Проте, цей
заклик, як і багато інших, не досягнув мети.

Загрозливого поширення в єпархії, на думку архі-
єпископа, набрало і пияцтво. Парафіяни не соромили-
ся влаштовувати п’яні дебоші, лихословити тощо. Че-
рез пристрасть до оковитої, вони втрачали достаток,
силу, здоров’я, мораль і гідність. Все це негативно
впливало на їхню релігійність, культуру та громадсь-
кий патріотизм [16, 553–556]. Проповідь Никанора,
якою він порушив цю важливу проблему, набула ши-
рокого резонансу в суспільстві, адже була актуальною
для всіх регіонів Російської імперії. Одним із підтвер-
джень цього є лист до редакції «ХЕВ» П. Алєксєєва,
який служив на сході Росії. Він писав, що впродовж
десяти років не зустрічав там п’яного єврея, бурята чи
китайця, в той час як жодне свято не обходилося без
п’яних бійок, затіяних православними росіянами [17].

Архієпископ Никанор (Бровкович) вважав, що
людям потрібно вказати на необхідність мати Бога в
своїх душах. Адже життя суспільства наскрізь прони-

зане побутовим матеріалізмом. Потрібно викорінити
його з життя, звичаїв і відносин зі своїми близькими, з
громадських і державних обов’язків, надавши простір
людям для ідеалу любові. Лише так люди навчаться
любити один одного, а через це – і Бога. Адже в оточу-
ючому житті скрізь лише боротьба, сила і матеріальні
інтереси. Немає місця для ідеалів і тому з’являється
віра лише в матерію і світову боротьбу, витісняючи
Бога любові і всепрощення – Христа [5, 6].

Архієпископ розумів, що релігійний переворот у
свідомості освіченої частини суспільства зумовлював
нові вимоги до проповідей і духовенства. Він вважав,
що в проповідях необхідно піднімати проблему безвір’я,
але так майстерно, щоб вона викликала інтерес пара-
фіян і сприяла посиленню позицій православної церк-
ви. Ситуація вимагала згуртування духовенства, усвідом-
лення ним своєї відповідальності за душі людей і са-
мовідданої пастирської роботи, в основі якої лежала б
жива проповідь, близька і зрозуміла кожній людині.

Таким чином, проповідницька діяльність Никано-
ра (Бровковича) була націлена на піднесення право-
слав’я в Південній Україні, виховання у парафіян хри-
стиянської моралі та культури. Своїми проповідями він
прагнув вдосконалити суспільство, зробити його більш
освіченим та гуманнішим, відвернувши від згубної
ідеології, в основі якої лежать ненависть і жорстокість.
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ДОМАШНІ УЧИТЕЛІ ТА ЇХНЯ ПІДГОТОВКА У
ПОЛТАВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (ХІХ – початок ХХ ст.)

У статті аналізується стан домашньої освіти в Полтавській
губ., наводяться загальні відомості про підготовку домашніх учи-
телів, яка відбувалася в Інституті шляхетних дівчат, Маріїнській
гімназії і Єпархіальному жіночому училищі.
Ключові слова: домашня освіта, учитель, Полтавська губ.

Домашнє навчання було однією з важливих скла-
дових освітніх стратегій дворянства. Надання дітям
середньої освіти в гімназії можливо було лише за наяв-
ності у них елементарної початкової освіти, одержа-
ної вдома. Тому домашнє навчання являло собою пер-
шу сходинку до вищої освіти. Пропонована тема поки
не знайшла повного відображення у науковій літературі
й дослідники лише побіжно згадують домашню освіту.
Наявні ж джерела уможливлюють визначення лише за-
гальних рис домашньої освіти. Хоча перші згадки про
неї з’явилися вже наприкінці XIX ст. і були присвячені
розвитку жіночої освіти в Росії [1]. Написав таку сту-
дію П Попов, який викладав історію в Полтавському
єпархіальному жіночому училищі протягом 22 років.
І. Павловський, на основі архівних матеріалів, склав
біографії видатних полтавчан [2–4], проаналізувавши
також стан тогочасної домашньої освіти.

Перелік авторів спеціальних робіт розпочав П. Ма-
занов – голова ради жіночого єпархіального училища
та законовчитель Полтавського інституту шляхетних
дівчат [5, 116], присвятивши книгу цьому навчально-
му закладу. 10-річчю Полтавського єпархіального учи-
лища присвячена і праця І. Пічети [6], а 25-річчю –
В. Щеглова – єпархіального спостерігача церковнопа-
рафіяльних шкіл Полтавської єпархії [7]. П. Трипольсь-
кий – викладач математики в Полтавській духовній
семінарії – написав про випуск вихованок Полтавсь-
кого єпархіального жіночого училища [8]. У радянсь-
кий час тема майже не досліджувалася й можна відзна-
чити лише одну публікацію [9]. Сучасні історики освіти
– Н. Кочерга [10], Т. Тронько [11], Л. Буряк [12], Т. Пус-
товіт [13] – розглянули початкову підготовку в контексті
жіночої освіти, визначивши її вплив на трансформа-
цію соціального стану жінки. С. Бояренцев [14] і
Н. Год [15] навели факти щодо приватної педагогічної
діяльності викладачів полтавських гімназій. У назва-
них виданнях репрезентовано значний фактичний ма-
теріал з історії найстаріших навчальних закладів Пол-
тави, тому вони є джерелами історіографічного аналі-
зу. Відтак, метою статті є аналіз особливостей домаш-
нього навчання у Полтавській губ.

Загальний стан домашньої освіти можна визначи-
ти за роботами І. Павловського, який, вивчаючи архівні
документи про дворянство Полтавської губ., у деяких
біографіях навів відповідні дані. За окремими відомо-
стями можна одержати й уявлення про її поширення

серед місцевого дворянства. Наприклад, про початко-
ву освіту літератора В. Капніста, який народився у
с. Обухівка Миргородського повіту, відомостей немає,
але, безсумнівно, він одержав домашнє виховання, що
було звичайним для тієї доби у середовищі знатних
людей [4, 78]. Домашню освіту одержав і кн. О. Ме-
щерський [4, 87]. С. Стеблін-Каменський – у майбут-
ньому викладач російської мови в Інституті шляхет-
них дівчат – також одержав домашню освіту [2, 371].
Серед предводителів повітового дворянства Лохвиць-
кого повіту домашню освіту мали А. Тарновський та
Г. Редькін [4, IX], у Пирятинському – В. Тарновський,
у Кременчузькому – С. Капніст [4, V –XXI], який ви-
ховувався у домі Г. Державіна.

Факти про виконання обов’язків домашнього учи-
теля зустрічаються у біографіях М. Макаревського та
М. Закревського. Так, перший, будучи сином свяще-
ника сс. Галицьке та Кропивна Золотоніського повіту,
закінчивши Полтавську семінарію, був домашнім учи-
телем у поміщиків Кодинця, Кулябки, а потім учите-
лем і наглядачем Гадяцького повітового училища [3, 117].
Домашнім учителем поміщиків Родзянок в маєтку Ве-
селий Кут 1844 р. був відомий музикант і в майбутньому
викладач Інституту шляхетних дівчат В. Єдлічка. Архе-
олог і етнограф М. Закревський походив з полтавсь-
ких дворян. Рівень, одержаної вдома освіти, дав йому
можливість, вступивши до гімназії 1820 р., давати уро-
ки і цим утримувати себе і матір. Переїхавши до Пе-
тербурга, він продовжував приватну педагогічну прак-
тику [3, 72–73]. Домашню освіту як індивідуальну
форму навчання за станом здоров’я одержав О. Щер-
бина – приват-доцент Московського університету, який
народився в Прилуках (був сином законовчителя про-
гімназії). На третьому році життя повністю втратив зір,
внаслідок нещасного випадку і до 19 років навчався
вдома, під керівництвом діда по матері, а потім стар-
ших братів [3, 227].

Початкова педагогічна освіта в Полтаві надавала-
ся спочатку лише в трьох навчальних закладах – Інсти-
туті шляхетних дівчат, Маріїнській гімназії й Єпархі-
альному училищі. Так, Інститут шляхетних дівчат був
першим навчальним закладом, який випускав домашніх
учительок. Н. Кочерга, вивчаючи історію цього закладу,
узагальнено сформулювала його головне призначення
вже у назві студії – «Виховання інтелігентної жінки» [10].
Авторка підкреслила виняткову важливість викладан-
ня тут педагогіки. Натомість Л. Буряк, характеризую-
чи освітні стратегії полтавського дворянства, відзна-
чила: «Воно не відчувало і не усвідомлювало переваг
інститутського виховання своїх дітей, особливо дівчат,
перед приватним, якому надавало пріоритет». При цьо-
му, «на думку київського генерал-губернатора, Інсти-
тут шляхетних дівчат у Полтаві не справлявся з покла-
деною на нього місією і не вписувався у державно-
політичну стратегію русифікації» [12, 55,58].

Цю тезу підтверджують і архівні документи – ли-
стування з повітовими предводителями дворянства та
Полтавським Інститутом шляхетних дівчат щодо прийо-
му дворянок до навчального закладу. Із такими прохан-
нями зверталися і дворяни Прилукського повіту – штабс-
капітан М. Александрович, який мав 7 дітей, старший
лікар полтавського богоугодного закладу, статський рад-
ник П. Цитович, відставний поручик О. Троїцький, а
також дочки надвірного радника С. Малиновського,
колезького асесора М. Сокальського, генерал-майора
М. Гуніна, надвірного радника М. Мартоса [16, 11–
29]. З усіх претенденток на навчання за кошти пол-
тавського дворянства, обрали лише Марію Сокальсь-
ку, яка закінчила навчальний заклад 1883 р. Прізвищ
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інших дівчат серед випускниць немає, а отже, вони не
змогли одержати освіту.

Водночас, скажімо, вдові майора К. Гончаренко (10
дітей) вдалося вивчити дочок за казенний рахунок, а
три з них – Анастасія, Любов і Віра – одержали освіту
в Інституті шляхетних дівчат [17, 19зв.]. Порівнюючи
списки випускниць з особовим складом Інституту шля-
хетних дівчат, які оприлюднив П. Мазанов, було виз-
начено, що в інституті працювали, в основному, ко-
лишні вихованки. Відсутність списків за деякі роки не
дає можливості визначити рік закінчення навчального
закладу всіх працівниць, але з наявного матеріалу мож-
на зробити висновок, що в ньому працювали його ви-
пускниці, які одержали звання домашніх учительок.
Однак ми не претендуємо на точність, адже, ймовір-
но, хтось із вихованок після заміжжя змінив прізвище
і повернувся до Інституту в новому соціальному ста-
тусі. Деякі, відразу після закінчення приступали до
роботи, деякі – за кілька років (можливо, це пов’язано
із заміжжям та народженням дітей). Найбільша плин-
ність кадрів спостерігалася серед класних дам, а біль-
шість із них працювала нетривалий час – 1–5 років.
Можна припустити, що у них були інші життєві пріо-
ритети: або сімейні, або робота у приватних будинках.
Із 144 класних дам, лише 4 працювали більше 20 років,
6 – більше 10, 93 – до 5 [5, 268–273].

Показовим, наприклад, був трудовий шлях учитель-
ки російської мови М. Митрофанової (випуск 1860 р.),
яка обіймала такі посади: 1865–1870 – класна дама,
1879–1893 – учителька російської мови, 1869–1870 –
учителька географії [5, 258–262]. Схожою була й кар’є-
ра сестер Сосновських – Катерини (випуск 1854 р.) та
Єлизавети (випуск 1857 р.), які почали працювати на
посаді дам при музичних уроках – Єлизавета відразу
по закінченні навчального закладу (1857–1859). Кате-
рина – після 4-річної перерви (1859–1867). Обидві
тривалий час працювали на посаді класних дам: Кате-
рина в 1867–1874, 1882–1892 рр. (загальний стаж
35 років), а Єлизавета – 1862–1874, 1878–1879 рр., а в
1859–1860, 1879–1894 рр. викладала ще й рукоділля
(загальний стаж – 41 рік) [5, 264–265].

Т. Тронько відзначила, що випускниці гімназій
заробляли викладацькою діяльністю на гідне життя.
Характеризуючи запровадження викладання педагог-
іки, вона також підкреслила, що набуття педагогічної
освіти збільшувало життєві перспективи випускниць,
які без додаткових випробувань отримували право на
звання домашніх учительок з предметів, за якими мали
гарну успішність. Навчальні заклади для дівчат нада-
вали своїм вихованкам, окрім загальної, ще й профе-
сійну освіту [11, 111–116].

Загалом, станом на 1846 р. у регіоні налічувалося
8 приватних жіночих пансіонів. У Полтаві діяли три
приватних пансіони, де навчалися дочки дрібних чи-
новників і міщан: у першому – 24, другому – 20, тре-
тьому – 16 [18]. У невеликих містечках також можна
було одержати початкову педагогічну освіту [19, 13].
Згідно дослідження Т. Пустовіт, на початку XX ст. у
Полтаві діяли 6 жіночих (5 приватних), Кременчузі –
3 (2 приватні), Прилуках – 2 (1 приватна), Гадячі, Луб-
нах, Ромнах, Хоролі, Лохвиці, Золотоноші, Переяславі
– по 1 жіночій гімназії [13, 46].

У чоловічій гімназії діяв іспитовий комітет, в яко-
му здобувачі різних учительських посад здавали екза-
мени та одержували офіційне право займатись різни-
ми видами навчальної діяльності. У педагогічній раді
Полтавської гімназії за 1878–1879 рр. були проведені
2 іспити на звання учителів гімназії, 2 – на звання учи-
телів повітового училища, 8 – на звання домашніх учи-

телів, 5 – учителів сільських училищ. Викладачі гім-
назії практикували і домашнє навчання. Згідно С. Боя-
ренцева, у Полтавській гімназії вчитель математики
Єфремов давав приватні уроки, а вчитель французької
і німецької мов Кнейпер приватно займався з 8 учня-
ми, з оплатою 100 руб. на рік. З них були два гімнази-
сти, чотири учні повітового училища і два ніде не вчи-
лися. До речі, чимало вчителів практикували приват-
не навчання. Так, 1820 р. у Г. Сорочинського навчався
маленький М. Гоголь, який жив і харчувався з його
сім’єю. Учитель малювання Сплітстессер займався із
шістьма учнями повітового училища, з платнею 50 руб.
на рік [14, 78].

Г. Істомін – син дяка і викладач педагогіки в Пол-
тавській духовній семінарії – з 1873 р. викладав істо-
рію в Маріїнській жіночій гімназії енергійно піклував-
ся про відкриття 8-го класу та очолив педагогічну
підготовку учениць [4, 80]. Серед виявлених прізвищ
учителів – Євгенія Степанівна Пекур, яка працювала
в Миргородському жіночому училищі; відома педагог
приватної жіночої гімназії в Миргороді – Наталя Анд-
ріївна Грановська [18, 173], у Хорольській жіночій
прогімназії – Марія Володимирівна Родзянко, Катери-
на Олексіївна Левуцька, Єлизавета Василівна Капніст
[20, 80]. У жіночих гімназіях Полтави та Кременчука
більшість викладацького складу становили випускниці
Вищих жіночих Бестужевських курсів та Смольного
інституту. Так, В. Соколова – випускниця Кременчуць-
кої жіночої гімназії – відзначала високий рівень їх за-
гальноосвітньої та зокрема мовної підготовки. При цьо-
му слід зауважити, що ніяких гувернанток або закордон-
них турне більшість не передбачала [9, 12]. У цьому зау-
важенні спостерігається дещо зневажливе ставлення до
роботи гувернантки. Очевидно, матеріальний стан ви-
пускниці не потребував подальшого працевлаштування.
Випускниці гімназій працювали у школах різного підпо-
рядкування. Наприклад, випускниця Полтавської жіно-
чої гімназії О. Вєтрова була призначена учителькою Кар-
лівського двохкласного жіночого училища [21, 270].

Навчання в Єпархіальному жіночому училищі да-
вало початкову педагогічну освіту. За 1868–1893 рр.
1082 випускниці одержали атестати, з правом на зван-
ня домашніх учительок у тих предметах, із яких пока-
зали задовільні успіхи. Станом на 1892–1893 рр., учи-
лище закінчили 68 слухачок [22, 280–281]. Можна зро-
бити висновок, що більшість вихованок постійно меш-
кала у сільських віддалених повітах, де серед найбід-
ніших верств вони були потрібні у земських і церков-
них школах. У багатодітних родинах священиків до-
машні учительки працювали безпосередньо за фахом,
задовольняючи освітні потреби своєї сім’ї. Навчання
в родині – один з напрямів домашньої освіти. Так, у
1912–1913 рр. 7-й педагогічний клас закінчили 32 ви-
хованки. Насамперед, випускниці працювали у земсь-
ких і церковнопарафіяльних школах. Заняття домашнім
навчанням називалося серед інших занять. Станом на
1912 р. в Єпархіальному училищі було зроблено 40 ви-
пусків дівчат, з правом на звання домашньої учительки,
загалом – 2646 осіб. Його випускниці працювали у на-
вчальних закладах, підпорядкованих Міністерству народ-
ної освіти. Наприклад, О. Тимошевська призначена учи-
телькою Полтавського міського парафіяльного учили-
ща, Н. Цибульська – вчителькою Карлівського двохк-
ласного жіночого училища, А. Яворська – Константи-
ноградського другого парафіяльного міського учили-
ща [21, 270–271]. Підготовка домашніх учителів відбу-
валася й у середніх жіночих навчальних закладах –
Маріїнській гімназії та Інституті шляхетних дівчат.
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Iakovenko G.G. Home teachers and their preparation in the Poltava
province (the ХІХ – the beginning of the ХХ c.). In the article is analised
the state of home education in the Poltava province, is given the general
information about the preparation of home teachers, that was produced in
the Institute of noble maidens, Maria gymnasium and Diocese woman
school.
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ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ГІМНАЗИСТОК
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Проаналізовано зовнішній вигляд гімназисток Російської імперії
кінця ХІХ – початку ХХ ст. Основну увагу звернуто на еволюцію
форменного костюму в жіночих гімназіях.
Ключові слова: формений одяг, гімназистка, міністерство на-
родної освіти, Російська імперія

Уряд Російської імперії ставився досить серйозно
до зовнішнього вигляду своїх підданих. Із затвердже-
ним «Табелем про ранги», формений костюм став

відігравати особливу роль, адже супроводжував лю-
дину майже все життя – від гімназії або кадетського
корпусу – до виходу на пенсію. Навіть за деякими по-
садами чиновники зберегли право носіння мундира [1,
194]. На той час людина у формі, будь-то лікар, вихо-
ватель, викладач чи просто міський чиновник, викли-
кала довіру та захоплення з боку населення. Тому фор-
ма була предметом гордості та надавала людині відпо-
відного соціального статусу. Під час опрацювання літе-
ратури з теми з’ясувалося, що історикам притаманне
регіональне опрацювання цієї проблеми. З іншого боку,
майже повна відсутність наукової літератури значно
ускладнює її дослідження. Значною активністю у вив-
ченні теми вирізняються науковці міст Росії [2, 104].
Метою цієї статті є аналіз зовнішнього вигляду гімна-
зисток Російської імперії в означений вище період.

Вважається, що форму для дівчат уперше розро-
била імператриця Катерина ІІ, яка під час заснування
в 1764 р. Смольного інституту та Виховного товари-
ства шляхетних дівчат, вирішила реалізувати ідею ство-
рення нового типу людей [3, 989]. Ідея застування зак-
ритого типу жіночої школи та створення там однако-
вих правил для всіх, мала на меті ізоляцію дитини від
несприятливого для виховання середовища. Ці плани
Катерини II та І. Бецького (російський педагог і діяч в
галузі освіти другої половини XVIII ст., ініціатор ство-
рення Смольного інституту), були втілені в Смольно-
му, де запроваджувалася система умов, що була вик-
ладена у доповіді-трактаті – «Генеральне встановлен-
ня про виховання обох статей юнацтва». Основні по-
ложення про організацію харчування, прогулянок, сну,
температурного режиму, зовнішнього одягу були по-
кладені в основу майбутніх гімназій [4, 372].

Приблизна дата введення шкільної форми в Росій-
ській імперії – 1834 р. Саме 27 лютого цього року імпе-
ратор Микола І вніс доповнення до Табелю про ранги,
затвердивши гімназійний одяг як окремий вид цивіль-
них мундирів. Спочатку це нововведення стосувалося
викладачів і вихователів, оскільки установи були дер-
жавними. У ХІХ – на початку ХХ ст. усі державні служ-
бовці мали носити формений одяг, що відповідав їх чину
та званню, згідно «Табелю про ранги» [5, 90–92]. Так,
усі педагоги та вихователі навчальних закладів носили
формені сюртуки. Припускаємо, що з метою дисциплі-
нувати учнів, у Міністерстві народної освіти вирішили
запровадити форму для гімназистів. У 1896 р. форме-
ний одяг упроваджено й для учениць жіночих гімназій.

Форма гімназистів була гордістю не тільки для
самого учня, а й для батьків. Її носили не тільки у стінах
навчального закладу, а й на вулиці, по приїзду до рідно-
го дому, під час свят і вихідних. Форма гімназистки
символізувала вступ до нового співтовариства, рівних
за віком і положенням однокласниць. Міністерство
стверджувало, що однотипний зовнішній одяг має та-
кож згладжувати майнові та статусні відмінності слу-
хачок, допоможе увійти до нової ланки суспільства.

Починаючи з 1828 р., Міністерство народної ос-
віти формувало нормативно-правову базу функціону-
вання гімназій, зокрема закони та розпорядження
вміщувалися в Статуті гімназій і прогімназій. Статут рег-
ламентував не тільки правила й обов’язки директорів,
викладачів, а й рекомендації щодо зовнішнішньго виг-
ляду. У 1864 р. він був доповнений новими правила-
ми, що стосувалися типів і видів форми [6, 88–89]. Для
відвідування всіх типів гімназій статутом 1870 р. пе-
редбачалося 3 види одягу. По-перше, «обов’язкова
форма для щоденного відвідування», яка складалася з
коричневого вовняного плаття і вовняного фартуха
чорного кольору. Статут вимагав «носити плаття в чи-
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стоті, охайності, знімати вдома, щодня прасувати та
стежити за чистотою білого коміру». По-друге, гімна-
зистки мали парадну форму, яка виготовлялася з того
ж сукна, що й повсякденна. Вона доповнювалась білим
фартухом та мереживним комірцем. У парадній формі
дівчата відвідували театр, церкву, також в ній дозволя-
ли ходили на різдвяні та новорічні вечори. По-третє,
«нікому не заборонялося мати окреме плаття будь-якої
моделі і крою, на випадок відвідування балу чи при-
їзду до гімназії поважної особи, якщо кошти батьків
дозволяли таку розкіш» [6, 69].

У деяких гімназіях дівчатам видавали шпильки,
гребені, пудру й рукавички. Також дозволялось аби
гімназистки носили ґудзики або брошки з символом
гімназії. У дореволюційній Росії гімназистки з горді-
стю носили спеціальні емблеми у вигляді вензелів з
перших букв назви гімназії. Брошка з номером гімназії
прикріплювалася до капелюшків, чепчиків чи зимо-
вої шапочки, іноді навіть до верхнього одягу. У сто-
личних гімназіях дівчата випускних класів отримува-
ли дозвіл носити спеціальні значки на сукнях. Якщо ж
у місті було декілька навчальних закладів, дозволяло-
ся незначною мірою змінювати відтінки кольорів су-
конь та фасон рукавів, а іноді й фартухів. На тогочас-
них фотографіях можна побачити досить світлі або
навіть доволі темні сукні. Втім, коричневий колір за-
лишався для гімназисток загальнообов’язковим.

Деякі гімназії забороняли носити короткі рукава.
Фартухи завжди одягали на плечі, що викликало неза-
доволення у дівчат. Іноді вони були пошиті як цілі тра-
пецієподібні нагрудники, що закривали шию. Також
дозволялось мати 3 пари рукавичок: дві, відповідно
сезону, третя – для святкових урочистостей. У прохо-
лодну пору гімназистки носили пелеринку або теплий
каптан і хоч зовнішній вигляд не вказувався в уставі
та правилах гімназій, все ж мав відповідати скромним
нормам і віку дівчини [7, 140].

Учениці в щоденниках згадували, що гімназистка
у своїй коричневій формі з чорним повсякденним або
білим парадним фартухом була більше схожа на по-
коївку чи гувернантку, ніж на слухачку престижного
закладу. Зі спогадів випускниці 1909 р. Першої жіно-
чої гімназії м. Єкатеринодар В. Савицької дізнаємося:
«Ця форма вважалася символом приналежності до
вищих станів (було навіть презирливе прізвисько у
бідняків – “гімназистка”). Вважалося, що форма сим-
волізує несвободу, принижене, підневільне становище
учениці. Однак у цієї відмови від форми була й інша,
більш зрозуміла причина – бідність. Учні ходили до
школи в тому, що могли надати їм батьки. Й тому ніхто
не скаржився на одяг, що був схожий на гувернантсь-
кий» [8]. З іншого боку, формене вбрання заздалегідь
готувало дівчині її майбутнє місце в соціальній струк-
турі. Більшість гімназій мали додаткові педагогічні
класи, що готували дівчат до соціальної ролі – вчи-
тельки, класної дами, а іноді й освіченої гувернантки.

Учениці зобов’язані були з’являтися до гімназії та
перебувати поза межами неї завжди у встановленій
формі. Коричневого кольору сукні та чорні фартухи
мали бути найпростішого покрою, без будь-якого впо-
добання моді. Категорично заборонялось носити ши-
рокі мереживні або шиті гладдю коміри, жодних при-
крас на фартухах, рукава та плечики мали бути про-
стого покрою. Також це стосувалось і носіння прикрас.
Заборонялась будь-яка присутність браслетів, кілець,
каблучок, намиста, брошок, металевих ланцюжків,
годинників. Навіть не дозволялось носіння фамільних
реліквій у пам’ять про загиблих родичів. Все це роз-
цінювалось як кричущий відступ від форми й уставу

навчального закладу. Такі ж суворі правила стосувалися
й дівочих зачісок. Будь-які наслідування моді в убранні
волосся заборонялися й жорстко каралися. Волосся мало
бути гладко зачесане, а всі дівчата, які закінчили чотири
класи і вище не повинні були стригти волосся. Це вва-
жалось непристойним, аби дівчина віком від 15 років
не носила волосся. Лиш у мірах суворого покарання
вихователям дозволялось зістригти волосся, але ні в
якому разі не брити наголо. Виняток допускався лише
в тому випадку, коли волосся дозволялось зістригти у
разі хвороби, за приписом лікаря, але гімназистка мала
надати відповідне свідоцтво з його печаткою [9, 123].

Дівчата у своїх щоденниках неодноразово жалі-
лись на форму та нарікали, що інші гімназії мали
більше прав і свобод. Зі спогадів гімназистки О. Зеле-
нової – слухачки Калузької жіночої гімназії у 1896 р.:
«У нашій державній гімназії все було дуже строго. Юні
калужанки носили “глухі”, довгі коричневі сукні з ви-
соким коміром та дивні фартухи – чорний у навчальні
дні та білий у свята. Парадна форма доповнювалася
білим комірцем і солом’яним капелюшком. Такий го-
ловний убір був обов’язковий і влітку. За всієї суво-
рості, ми носили мереживні білі підкомірці. Адже не
можна ж змусити всіх дівчат бути абсолютно однако-
во одягненими. Ще кожна гімназистка носила срібну
брошку – емблему у вигляді переплетених букв “КЖГ”.
А от у платній гімназії Салова, на вензелі виблискува-
ли чотири переплетені букви “КЖГС”. Вони були щас-
ливі, плаття були більш світлих коричневих відтінків,
їм дозволялася якась вільність у фасоні фартуха. Крім
цього, дозволялося носити навіть шийні прикраси у
вигляді бус і ланцюжків!» [10].

25 липня 1914 р. циркуляром Санкт-Петербурзь-
кого навчального округу затверджено носіння шкільної
форми ученицями гімназій. Плаття темно-коричнево-
го кольору з чорним фартухом, взуття без підборів,
капелюхи з чорними стрічками, які у свята дозволяло-
ся замінювати кольоровими. Однак після революції
1917 р., у рамках боротьби з буржуазними пережитка-
ми та спадщиною імперського режиму, виданий дек-
рет «Про єдину школу» від 8 листопада, який скасував
носіння шкільної форми [11]. Вона вважалася симво-
лом приналежності до вищих станів і ніби символізу-
вала несвободу, принижене, підневільне становище
учнів. Хоча у цій відмові була й інша причина –
бідність. Учні ходили до навчальних закладів в тому,
що могли дати їм батьки.

З усього вищесказаного ми можемо зробити на-
ступні висновки. Дослідження внутрішнього життя жіно-
чих гімназій стало предметом наукового вивчення у пра-
цях багатьох науковців і педагогів, але матеріал щодо
зовнішнього вигляду гімназисток кінця ХІХ – початку
ХХ ст. не розглядався в достатньому обсязі. Загалом,
зовнішній вигляд гімназисток протягом століть мало
чим відрізнявся. Адміністрація жіночих навчальних
закладів пильнувала, щоб учениці дотримуватися вста-
новленого зовнішнього вигляду та не відрізнялись одна
від іншої. З одного боку, це мало згладити різне мате-
ріальне становище учениць, з іншого – не дозволяло
демонстрували грошові можливості батьків.

У 1834 р. була затверджена загальна система ци-
вільних мундирів у Російській імперії, зокрема й для
навчальних закладів. Положення про гімназичну фор-
му для дівчат було прийняте у 1896 р., зазначивши, що
гімназистки повинні носити плаття темного кольору і
поверх нього одягати фартухи. Не дозволялося носи-
ти прикраси та пишні зачіски, одягатись не за сезоном
та в жодному разі не порушувати гімназичного уставу.
Хоча в гімназисток були повсякденна та святкова фор-
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ма одягу. Перша складалася із сукні, розширеної до-
низу, та фартуха, рукави були прямого покрою, при-
зібрані на манжет. Горловина плаття мала округлу фор-
му, а також могла завершуватися відкладним коміром
або стійкою. Святкова форма складалася з буденної
сукні та фартуха білого кольору, пелерини або коміру,
що був оздоблений воланами та мереживом. Колір
уніформи визначався статутом закладу. Такі правила
діяли до революції 1917 р., коли були скасовані більшо-
вицьким урядом. Носіння форменого одягу вважалось
становою ознакою, а тому розцінювалося новою вла-
дою як буржуазний пережиток.
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В. О. Крот

СПІВПРАЦЯ ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА ТА
ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО В ГАЛУЗІ

УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ПОЧАТКУ XX ст.

У статті розглядається співпраця громадського діяча Є. Чика-
ленка з істориком Д. Яворницьким. Проаналізовано їхні мемуа-
ри, щоденники та листування. Відзначено позитивний вплив обох
діячів на розвиток української культури початку XX ст.
Ключові слова: преса, газета «Рада», історія, «Киевская ста-
рина»

Є. Чикаленко та Д. Яворницький посідають особ-
ливе місце в історії модерної України. Перший про-

славився як щедрий меценат, видавець щоденної ук-
раїномовної газети «Рада», інший – як дослідник і
популяризатор історії запорозьких козаків, збирач ста-
родавніх скарбів, незмінний директор музею ім. А. Поля.
Обидва зробили помітний внесок у справу національ-
ного відродження українців, хоча кожен працював на
власній ниві. Проблема співпраці цих непересічних
особистостей залишається майже недослідженою у
вітчизняній історичній науці. Більше уваги українські
вчені приділили вивченню взаємин Є.Чикаленка з та-
кими діячами національного відродження, як С. Єфре-
мов, [1] М. Грушевський, П. Стебницький [2] та ін.
Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб, на ос-
нові мемуарів та листування, проаналізувати їхню
спільну громадсько-політичну діяльність, спрямовану
на захист української самобутності.

Так, Є. Чикаленко був одним із найактивніших
громадських діячів національного руху. Все своє жит-
тя він присвятив боротьбі за національне визволення
українського народу. Меценат залишив нащадкам над-
звичайно змістовні мемуари «Спогади 1861–1907 рр.»,
«Щоденник 1907–1917 рр.» і «Щоденник 1918–
1919 рр.», які недавно перевидані в Україні. Це уні-
кальні джерела з історії українського національного руху
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. У них ми знахо-
димо докладні описи тогочасних подій і влучні харак-
теристики багатьох людей, з якими йому доводилося
спілкуватися. Значне місце в мемуарах Є.Чикаленка
посідають такі діячі, як М. Грушевський, В. Винни-
ченко, С. Єфремов, Б. Грінченко та ін.

Д. Яворницький кілька разів згадується в «Спога-
дах» та «Щоденнику» українського мецената. Вперше
його прізвище з’являється, коли Є. Чикаленко опові-
дає про діяльність колишнього члена Кирило-Мефод-
іївського братства, а згодом активного громадівця
Д. Пильчикова, який з багатьох малоросів зробив свідо-
мих українців. Серед них був і Д. Яворницький: «Па-
м’ятаю, наприклад, – пише він, – як з’явився у нього
вперше Д. Еварницький... тоді це був кацапик, що не
вмів і слова по-українському до пуття сказати. Пиль-
чиков порадив йому поїхати подорожувати по землях
Запорізьких... Еварницький поїхав, описав свою по-
дорож, написав історію Запоріжжя і, врешті, став та-
ким типовим етнографічним українцем, яких між нами
майже немає» [3, 95].

Дружня співпраця між ними почалася на початку
XX ст. Ініціатором відновлення стосунків виступив
Є. Чикаленко. Про це довідуємося з його листа до
Д. Яворницького, де він зокрема зазначає: «Дуже радий
Вас бачити у себе і поновити наше знайомство – ми з
Вами стрічались 20 літ тому назад в Харкові у небіжчи-
ка Дм. Пильчикова, але се було так давно, що очеви-
дячки Ви мене забули» [5, 603]. Є. Чикаленко запро-
шував Д. Яворницького відвідати його маєток у с. Ко-
нонівка, де часто збиралися українські діячі культури.

У 1903 р. український меценат звертався до істо-
рика, з нагоди святкування 35-річного ювілею творчої
діяльності М. Лисенка і просив допомогти в зібранні
коштів: «Комітет по збору грошей на дарунок уповно-
важив мене звернутись до Вас з проханням, щоб і Ви
приклали старань, аби побільшити збір грошей. Ви
їздите по Україні, маєте велике число знайомих, вони
Вас добре знають і поважають, то Вам, можливо при
нагоді піднімать розмову про нашого Кобзаря і направ-
лять жертви в редакцію “Киевской старины”» [5, 603–
604]. Д. Яворницький довгий час співпрацював із цим
часописом, де друкував наукові розвідки та літературні
твори. Є. Чикаленко був не тільки меценатом названо-
го видання, але й неформальним літературним редак-
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тором. Він часто критикував історика за його доволі
розлогі повісті. В одному з листів до П. Стебницького
він жалівся: «Яворницький прислав оповідання на 800
сторінок, але таке, що соромно читать» [2, 33].

Проте, незважаючи на серйозні претензії до літе-
ратурних творів Д. Яворницького, він все таки заохо-
чував його писати на історичну тематику. У листі до
вченого від 30 грудня 1908 р. Є. Чикаленко писав: «Ви
самі здорово знаєте, яке велике значення в ділі відрод-
ження національної свідомості має історична белет-
ристика. От, в сій справі надумав я звернутись до Вас,
шановний Дмитро Івановичу. Ви фаховий історик,
спеціально знаєте, краще всіх історію Запоріжжя. У
Вас неабиякий белетристичний талант, чому б Вам не
взятися за якусь велику повість з запорозького життя.
Я певен, що у Вас се вийде цікаво, захопить читача і
наверне його до бажання ґрунтовніше познайомитися
з минулим нашим, з нашою історією» [5, 604–605].
Д. Яворницький, відповідаючи на пропозицію Є.Чика-
ленка, ділився з ним своїми літературними планами:
«Ще торік я розпочав був історичну повість із запорозь-
кого життя... Опріч початку тієї повісті у мене зовсім
готове от що є “Поміж панами”. Далі у мене є невели-
ка повістинка “Люта помста”. Є ще невеликі оповіст-
ки “Русальчине озеро”, “Драний хутір” і інше. І все це
я можу надіслати Вам, коли схочете» [6, 254].

Одержавши схвальну відповідь від Д. Яворниць-
кого щодо готовності посилати до «Ради» свої істо-
ричні оповіданні, Є. Чикаленко застерігав історика про
можливість серйозного редагування його творів, а мож-
ливо й подальшого допрацювання. Він просив ученого
не ображатися і вказував на те, що праці таких відо-
мих письменників, як М. Коцюбинський, В. Виннчен-
ко, І. Карпенко-Карий, правилися його рукою [6, 605].
У листі від 5 лютого 1909 р. Є. Чикаленко висловив
думку щодо надісланих до редакції творів: «Написані
вони чудовою мовою, якою після М. Вовчка та Сторо-
женка, писав хіба один П. Мирний. Змістом вони дуже
цікаві, характеристики дієвих осіб зроблені дуже влуч-
но, мітко. Але... але у їх єсть хиби, які помічаються
майже у всіх ваших белетристичних оповіданнях: вони
дуже розтягнуті, розвезимті і водяві» [6, 606–607]. Він
радить історику повикидати повторення, вступні сце-
ни та пропонує власне редагування.

Одне з оповідань Д. Яворницького – «Русалчине
озеро» – було надруковане у 55-у номері «Ради», але із
суттєвими поправками редакції, за що Є. Чикаленко про-
сив вибачення. Історик з розумінням поставився до цьо-
го неприємного факту, він не образився на Є. Чикаленка
особисто, але закидав редакції «Ради» неуважність
прочитання його оповідань. Варто відзначити, що,
попри цей інцидент, він продовжував надсилати тво-
ри. Прихильність Д. Яворницького до газети «Рада»
виявилася не тільки в бажанні публікувати тут свої
праці, але й у готовності підтримати її матеріально,
загітувавши нових передплатників. У «Щоденнику» за
1910 р. Є. Чикаленко описав свою подорож до Кате-
ринослава і зустріч з Д. Яворницьким. Вона була зу-
мовлена важким матеріальним становищем газети
«Рада», що виходила на кошти Є. Чикаленка. Часопис
мав щорічний дефіцит у 20 тис. руб. і для подальшого
існування слід було або збільшити кількість передп-
латників, або знайти нових меценатів [4, 115].

Відтак, Є. Чикаленко розгорнув пропагандистсь-
ку кампанію серед українського громадянства на
підтримку «Ради». Д. Яворницький як доволі автори-
тетна в Катеринославі особа чим міг допомагав йому
у цьому. Так, на зібранні катеринославської громади
було заявлено, що нічим не можна допомогти газеті за

відсутності коштів. «Д. Яворницький доводив, що,
навпаки, можна помогти і без грошей, аби була охота:
кожен з присутніх може зібрати по десятку нових пе-
редплатників і треба заходитись, щоб назбирати таке
число» [4, 116]. Ініціатива історика козацтва виявилась
ефективною. У запису щоденника Є. Чикаленка від
17 вересня 1910 р. зазначено: «Сьогодні Д. І. Явор-
ницький прислав гроші за десятьох передплатників,
яких він розшукав у Катеринославі. Значить вже мої
видатки на подорож до Катеринослава повернулися.
Я щиро подякував Д. І. Яворницькому і прохав його,
якщо він вважає можливим, розіслати від катеринос-
лавської громади заклик до всіх громад.., може й інші
громади заходяться збирати передплатників» [4, 117].
У листі до Є. Чикаленка від 17 вересня вчений подав
йому список цих осіб, які вирішили підтримати газету
[6, 260]. Перед цим Д. Яворницький повідомив видавця
«Ради», що на її підтримку катеринославська громада
зібрала 500 крб. «З цього приводу була нарада у Дмитра
Дорошенка, почалася вона з того, що я написав на листу
100 крб. За мною А. Синявський 50, далі І. Труба 50,
потім В. Біднов 50 і далі, далі... Так ото ж Ви не журіть-
ся і не покладайте рук, а працюйте собі і працюйте поки
душа жива і поки живе серце у грудях» [6, 260].

Є. Чикаленко неодноразово звертався до Д. Явор-
ницького, з клопотаннями про допомогу в громадсь-
ких справах. Маючи намір відкрити відділення свого
магазина «Киевская старина» в Катеринославі, він
просив історика «замовити словечко кому слід, щоб
не тягнули сієї справи по канцеляріях» [5, 611]. У
відповідь вчений зазначив: «З проханням на ім’я гу-
бернатора треба Вам підождати, бо тепер наш Клин-
берг умер, віце-губернатор Гревениц цього діла не знає
і навряд дасть Вам дозвіл» [6, 257].

Є. Чикаленко високо оцінював громадську діяль-
ність Д. Яворницького. Він вважав, що «Просвіти» в
Катеринославі збереглися лише завдяки йому. «Він
офіціально числиться в “октябристах”, вони його вис-
тавляли навіть своїм кандидатом від Катеринослава в
ІІІ і IV Думу, але він обидва рази зрікся. Крім того, він
здавна приятелює з князем Урусовим.., має добрі відно-
сини з катеринославським губернатором Кліккенбер-
гом, а потім і з Якуніним. От завдяки цим добрим відно-
синам з губернаторами Яворницький і добуває дозво-
ли на відкриття нових “Просвіт” по селах. Він дово-
дить губернаторам, що “Просвіта” та взагалі українсь-
ка свідомість не тільки не шкідлива, а навіть корисна:
по самому Яворницькому губернатори можуть упев-
нитись, що українство не робить з людей ворогів дер-
жави, а селян “Просвіта” відбиває від аграрних роз-
рухів та всяких хуліганських вчинків своїми невинни-
ми забавами, театральними виставами, співами та чи-
танням дозволених цензурою книжок» [4, 257].

Свідчення Є. Чикаленка про співпрацю Д. Явор-
ницького з партією «октябристів» дещо перебільшені.
Як зазначає дослідниця життя і творчості історика ко-
зацтва С.Абросімова, він відвідував засідання катери-
нославського відділення партії «октябристів», куди
його запрошував М. Родзянко, був навіть редактором
реакційної газети «Русская правда», але швидко відмо-
вився від такої «честі» і спрямував свою діяльність на
пропагування української історії [7, 283].

Отже, співпраця між Є. Чикаленко та Д. Яворниць-
ким розвивалася в кількох напрямах: по-перше, в га-
лузі літератури, адже вчений друкувався у журналі
«Киевская старина» та газеті «Рада», а по-друге, в гро-
мадсько-політичній сфері, адже обидва брали активну
участь у культурно-національномі русі – Є. Чикаленко
в Києві, а Д. Яворницький – Катеринославі. Останній
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не відмовляв першому в підтримці, що засвідчує їхнє
листування. Хоча між ними були і певні розбіжності.
Є. Чикаленко називав Д. Яворницького «етнографіч-
ним українцем», тобто, людиною, яка не виробила
чітких політичних переконань. У той же час Є. Чика-
ленко був національно свідомим українцем, поборни-
ком Української державності. Втім, попри розбіжності
в поглядах, вони плідно співпрацювали на ниві націо-
нального відродження.
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ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО НАПЕРЕДОДНІ

ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Стаття присвячена громадсько-політичній діяльності В. Ли-
пинського напередодні Першої світової війни. Розкрито особли-
вості поглядів вченого на долю українського народу та спробу
реалізувати їх у життя.
Ключові слова: польська шляхта, українці польської культури,
Союз Визволення України

В. Липинського можна віднести до неординарних
постатей історії України. Його феномен полягає у тому,
що поляк за народженням, римо-католик за віроспові-
данням, здобувши європейську освіту (університети
Кракова і Женеви), намагаючись змінити ставлення
польської інтелігенції до української нації, він все своє
життя відстоював ідею створення незалежної Українсь-
кої держави. Свої ідеї та політичні переконання вчений
намагався реалізувати через громадську діяльність.

Вперше до організації В. Липинським гуртка «ук-
раїнців польської культури» у своїх спогадах звернув-
ся Д. Дорошенко [1]. Участь вченого в майбутньому
Союзі визволення України (СВУ) вивчали Т. Осташко
[2], Ю. Терещенко [3] й І. Патер [4]. Вони не лише опи-
сали діяльність вченого, а й висвітлили та проаналізува-
ли його політичну позицію. Метою цієї статті є розкрит-
тя участі вченого в українському громадсько-політич-
ному русі напередодні Першої світової війни.

Громадсько-політична діяльність у житті В. Ли-
пинського займала важливе місце, оскільки саме через
неї він бачив можливість реалізації своїх політичних і
національних переконань. Слід зазначити, що у справі

перших самостійних громадських заходів він радився
з М. Грушевським. Цей бік спілкування став особли-
вою сторінкою їх відносин. У листах до професора він
розповідав про наміри, радився із сумнівних питань,
повідомляв свої враження від проведених заходів.

До громадської діяльності В. Липинський долу-
чився, будучи вже відомим в українських колах своєю
спробою зацікавити українським питанням польське
населення, яке мешкало в Україні. Він шукав ефективні
шляхи залучення шляхти до українського життя. Гро-
мадську діяльність вчений розпочав у серпні 1908 р.,
серед польських землевласників на рільничому з’їзді
в Умані. В. Липинський підготував виступ, де плану-
вав «розказавши коротенько історію України, змалю-
вати сучасний стан Українства в Галичині і у нас, по-
дати коротенький нарис історії (на скільки це можли-
во) укр[аїнської] шляхти, польського українофільства
і, врешті, представивши ідеологію “краєвих” партій
наших, литовських і білоруських, заналізувати їх відно-
сини до місцевого елементу і представити свій (об’єк-
тивний) погляд на цю справу» [5, 356]. Свої матеріали
він подав польською, пояснюючи це суто «технічни-
ми» причинами, тобто, для кращого розуміння. Про
результат виступу в листі до М. Грушевського моло-
дий дослідник повідомляв: «Відчит мій стринули до-
волі прихильно, це значить, що ідеї, які я в ньому про-
пагував, з одного боку, викликали співчуття, а з друго-
го, не дали сильної і серіозної опозиції» [5, 357]. Після
виступу, за сприяння А. Рокицького, він поїхав із до-
повіддю шляхетськими маєтками Правобережної Ук-
раїни. Однак, незважаючи на те, що погляди В. Ли-
пинського знайшли прихильників, широкого успіху
ідея не мала. Матеріал цих виступів було надруковано
у Кракові 1909 р. [6].

Проте, така очевидна невдача не змусила В. Ли-
пинського відмовитись від залучення польської шляхти
до розбудови Української держави. У листі до М. Гру-
шевського від 13 серпня 1908 р. він ділився своїми
подальшими планами щодо організації товариства ук-
раїнців католиків, під час контрактів у Києві [5, 359].
Завдяки його активній участі, в Києві був проведений
з’їзд «українців польської культури», де зібрались пред-
ставники шляхти правобережної України, які підтри-
мували його ідею. У ньому брали участь А. Станевич
(з Луцька), Л. Седлецький (Сава Крилач, представник
українського соціалістичного і консервативного руху),
Й. Волошиновський (редактор «Світової зірниці»), Є. Па-
чковський (київський літератор і публіцист), А. Васу-
тинський (з Козятина), Ф. Михальський (київський пуб-
ліцист і літературний критик), В. Грохольський, А. Ро-
кицький, серед запрошених гостей були Є. Чикаленко,
С. Єфремов, Ф. Матушевський і Д. Дорошенко [1, 114–
115]. Згадуючи цей з’їзд у щоденнику, Є. Чикаленко
так характеризував присутніх поляків: «Виявилося, що
між нами є елементи двох відтінків: одні з них назива-
ють себе українцями польської культури, вважають
себе по походженню за українців, діди-прадіди яких
змінили віру й мову, поробились поляками-католика-
ми. Ці елементи добре ознайомлені з українською літе-
ратурою і зовсім добре говорять по-українському. Другі
вважають себе поляками з діда-прадіда, але, живучи
серед українського народу, вважають своїм обов’язком
допомагати культурному розвиткові цього народу. Ці
елементи не вміють говорити по-українські й говори-
ли з нами по-польському» [7, 52].

В. Липинський заздалегідь підготувався до висту-
пу перед однодумцями. Він відкрив з’їзд промовою,
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якою наголосив на державній, територіальній і куль-
турній спільності правобережних поляків і українців.
Вагомою вадою в цьому питанні була тільки різна на-
ціональна приналежність, що, на думку організатора
заходу, повинна зникнути в такому важливому питанні,
як відродження Батьківщини [8, 2]. Він запропонував
оформити спільні погляди учасників з’їзду в програ-
му. Для більш вдалого її вироблення, вважав за необх-
ідне нагадати присутнім про політичну ситуацію, яку
окреслив «особливою» не тільки для України й Польщі,
а для «нашої загальної в’язниці, для цього кошмару,
який тут нам всім жити не дає» – Російській імперії [9,
113]. В. Липинський вже тоді зміг передбачити розлад
в імперії, що не тільки не сприяв національному відрод-
женню, а й вів до загального занепаду. Крім того, він
впевнився у безнадійній централістичній політиці ро-
сійського уряду, що стало основою для висунення ідеї
української незалежності в майбутньому.

Учасники з’їзду, не викликаючи підозри з боку
держави, обрали такі напрями діяльності в Україні:
національно-демократичний, або «всепольській», про-
гресивно-інтелегентський, а також загально-держав-
но-демократичний. Останній напрям В. Липинський
пояснював, наголошуючи на тому, що українці й по-
ляки повинні разом працювати задля розвитку украї-
нського народу і держави. Причому поляки не повинні
асимілювати з українцями, оскільки вони до цього
процесу залучились свідомо, із власними культурним
і державотворчим надбаннями [9, 113]. Пізніше, у листі
до І. Франка свою позицію він обґрунтував так: «Ми
по суті є спольщеною українською верствою, тобто
маємо ще, хоч слабі, а все-ж не забуті українські тра-
диції (переважно політичні), маємо свою, хоч убогу
поки що, але оригінальну українську культуру... Тому
наша повна “українізація” не є денаціоналізацією, не
є регресом, а виявляє з себе процес відродження, про-
цес розвитку захованих в нас наших традицій, процес
збагачування, а не зубожування нашого духовного “я”...
Вважаємо себе лише і виключно Українцями; хочемо
розвивати свою національну культуру, виходячи з унас-
лідованих по історії українських традицій нашої вер-
стви, а не тільки беручи культурні здобутки инших
українських верств» [10, 166].

На з’їзді було ухвалено вважати себе «українцями
польської культури», визначатись громадянами Украї-
ни, служити своєму (українському) народові в політич-
ному, соціально-економічному і національно-культур-
ному відродженні (шляхом заснування читалень,
підтримки українських освітніх видавництв, введен-
ня української мови в народних школах) [9, 113]. З
метою поширення цих ідей серед польського населен-
ня, на з’їзді також було ухвалено заснування «Przeglаd
Krajowy» [1, 114–115], у програмній заяві якого про-
голошували «територіально-демократичну» ідею, що
мала об’єднати «цих, що вважають себе Українцями,
як і цих, що вважають себе поляками, на ґрунті
спільних “краєвих” інтересів». Саме такий напрям, на
думку, В. Липинського, має бути ефективним у полі-
тичному й культурному залученні польської шляхти до
українського руху [5, 557].

Разом із ним, над видавництвом «Przeglаd Krajowy»
працювали його однодумці А. Станевич, Я. Мойдушевсь-
кий, Ф. Котович та Л. Радзейовський. У Києві 1909 р.
було видано проспект, що висвітлював основний на-
прям часопису, де зазначали: «В ім’я добра нашого
краю, маючи на меті його духовно-культурне і еконо-
мічне піднесення, прагнучи, аби пишним цвітом роз-

квітло людське життя на нашій розлогій Русі-Україні,
розпочинаємо нашу працю... Ми є громадянами Русі-
України, котру розуміємо як територіально-національ-
ну одиницю». Використавши назву «Русь-Україна»,
введену В. Антоновичем, представники гуртка «ук-
раїнців польської культури», як видно з проспекту та
постанов київського з’їзду, пішли далі «хлопоманів»,
не обмежуючись тільки просвітницькою діяльністю [1,
115]. У цей час можна вже з певністю говорити про
певне формування принципу територіалізму, який є од-
ним з центральних у діяльності гуртка. Наявність же
цього принципу у видавництві відзначав і сам В. Ли-
пинський: «Визнаєм проти місцевих Поляків (як Рос-
іян, Жидів і т.д.) принцип територіалізму і стараємося
проводити цей принцип в життя... в часописі Przeglаd
Krajowy» [11, 380].

Часопис виходив на гроші видавців, а також при-
хильників ідей В. Липинського з Правобережної Украї-
ни й за підтримки митрополита української греко-като-
лицької церкви в австрійській Галичині графа А. Шеп-
тицького. Однак задуманий спершу як тижневик, ча-
сопис через недостатнє фінансування виходив як дво-
тижневик. Він складався з трьох великих розділів: пуб-
ліцистичного, літературно-наукового й економічного.
Номери розпочиналися з редакційних статей. Кожний
розділ містив українську хроніку, поділену на три час-
тини: українське життя, польське життя в Україні, ро-
сійське життя в Україні. Крім того, теж у формі хроні-
ки повідомлялось про останні події в польських зем-
лях. Часопис також приділяв увагу литовським і біло-
руським справам, меншою мірою подіям у Росії [12,
71–72]. На жаль, часопис проіснував недовго, після ви-
ходу дванадцяти номерів на початку 1910 р., його було
закрито, з огляду на брак передплатників та величезну
кампанію проти його видавців з боку польських против-
ників. Незважаючи на те, що ще в серпні 1909 р. В. Ли-
пинський почав сумніватися в ефективності його видан-
ня [5, 558], це було великим розчаруванням для нього,
оскільки, праця над часописом забирала багато його
фізичних, моральних і матеріальних сил. У листі до
В. Доманицького з цього приводу він писав: «“Przeglad
[Krajowy]” упав-пропав дурно, значить, рік праці, мас-
са енергії та здоровля. Лишилися на додаток борги, з
котрих мушу тепер виплутуватись» [5, 569].

Досить важливим є те, що в громадській діяльності
він вважав себе представником спольщеної українсь-
кої шляхти. Обравши цю позицію раніше, ствердив-
шись у ній зараз, він зберігав її в майбутньому, не
відмовляючись ніколи від українського (територія) та
від польського (родинне) походження.

Поряд з громадською та публіцистичною працею,
в 1911 р. В. Липинський долучився до політичної. Він
брав активну участь у з’їзді українських емігрантів у
Львові. Актив гуртка складався із А. Жука, Л. Юрке-
вича, В. Степанківського й В. Кушніра. Вони ставили
за мету створення нової загальноукраїнської політичної
організації, яка б відстоювала національно-політичні
інтереси України з подальшим здобуттям незалежності.
Внаслідок проведених нарад (5, 6 та 11 березня) виз-
начили дві позиції: самостійницька – без орієнтації на
інші політичні сили, що її відстоював В. Липинський, та
сепаративна – з опертям на Австро-Угорщину, прихиль-
никами якої були В. Степанківський і В. Кушнір [13, 283].

Слід зазначити, що саме тут В. Липинський відкри-
то виступив з ідеєю політичної незалежності України,
що, на його думку, можна здобути тільки в національно-
му повстанні, під гаслом визволення України. Причому
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він відкидав методи як класової, так і культурної бо-
ротьби, вважаючи їх малоефективними. В цьому про-
цесі В. Липинський вважав важливим спільний інтерес
усіх суспільних верств, який бачив у здобутті українсь-
кої незалежності. Крім того, звернувши увагу на пол-
ітику Російської імперії в Галичині («де вона інтен-
сивно попирала москвофілів»), він дійшов висновку
про її підготовку до війни та був занепокоєний мож-
ливістю її близькості. У цій ситуації Україна мала
відігравати вже самостійну роль, до чого треба було
підготуватися [14, 32].

Усі учасники групи усвідомлювали, що розпочати
таку важливу роботу треба з видавничого органу, який
стане ідейним осередком руху й трактувати різні пи-
тання національного життя, виходячи із інтересів нації
як цілісності. Щодо назви органу серед представників
руху також були різні пропозиції. Зокрема В. Степанк-
івський і В. Кушнір вважали «Визволення» вдалою
назвою для органу. З цим не погоджувався В. Липинсь-
кий, пропонуючи назву «Вільна Україна», що, на його
думку, виразно окреслювала мету боротьби, на відміну
від попередньої, яка мала за мету тільки визволення
України з сучасного становища й не бачила подаль-
шого розвитку [13, 286–288]. Орган повинен бути без-
партійним і об’єднувати всіх, хто готовий захищати
ідеї української незалежності. Його головною метою
було видання політичних брошур, «котрі б в поважній
і спокійній формі проводили ідею української політич-
ної незалежності» [5, 752]. В. Липинський сам готу-
вав матеріал до першого номеру видання, проте йому
так і не судилося вийти.

Все ж це не змусило його відмовитись від пошуків
шляхів здобуття української незалежності. Він актив-
но залучився до, заснованого А. Жуком у 1912 р., Ук-
раїнського Інформаційного Комітету, що об’єднав на-
вколо себе майже всіх українських емігрантів, які са-
мостійно проводили інформаційну роботу за кордоном.
Саме цей Комітет започаткував систематичну популя-
ризацію української справи за кордоном, що її пізніше
ширше розвинув Союз визволення України, проект
виникнення якого у 1912 р. було опрацьовано В. Ли-
пинським [13, 294]. Крім того, як вже зазначалося,
врахувавши складну міжнародну політичну ситуацію
напередодні Першої світової війни, він вирішив, що
Україна може її використати у власних інтересах. Свої
погляди на це питання він виклав у «Меморіалі до
Українського Інформаційного Комітету про наше ста-
новище супроти напруженої політичної ситуації в
Європі», який проголошував нейтралітет України в
австро-російській війні, її незалежність в етнографіч-
них кордонах під протекторатом Росії або Австрії й
конституційно-монархічну форму правління [14, 36].

Ідеї самостійної української держави зблизили
В. Липинського й І. Франка. Обидва вважали за необ-
хідне розвивати в Україні класово-диференційовану
структуру суспільства як передумову національного й
державного існування. Пізніше, у праці «Листи до братів-
хліборобів» В. Липинський детальніше сформулював цю
позицію: він зробив вертикальний (за класами – про-
мисловий, хліборобський, фінансовий і купецький, інте-
лігенції) та горизонтальний (за станами – власників
підприємств й робітниками, шляхта і селяни) поділ
суспільства, де кожен клас і стан мають виконувати
свої функції для розвитку суспільства (наприклад, інте-
лігенція – виробляти національну ідеологію) [15, 378].

Отже, практичне застосування своїх переконань
В. Липинський втілював у громадсько-політичну діяль-

ність, основною метою якої було залучення правобе-
режної шляхти до культурного, економічного і соціаль-
ного розвитку українського народу. З цією метою, він
неодноразово виступав перед представниками своєї на-
ціональності з заохочувальними промовами, написа-
ними з урахуванням історичного минулого та терито-
ріального патріотизму. Незважаючи на те, що цей про-
ект не мав широкого успіху, В. Липинському все ж таки
вдалося знайти певну кількість прихильників своїх
ідей. Разом вони заснували польсько-мовне видання,
яке було направлене на популяризацію цих ідей.

Політична ситуація, що утворилася напередодні
Першої світової війни, сприяла еволюції поглядів В. Ли-
пинського. Попри ідеї національного, культурного та
економічного розвитку українського народу, вчений
замислювався і над реальною можливістю його виз-
волення з-під влади Російської та Австро-Угорської
імперій і створення своєї незалежної держави. Про ці
самостійницькі ідеї В. Липинського свідчила його ак-
тивна участь у громадсько-політичному житті Галичи-
ни. Саме тут він не тільки запропонував рішучі погляди,
а й розробив «Меморіал до Українського Інформацій-
ного Комітету про наше становище супроти напруже-
ної політичної ситуації в Європі». Основним позиція-
ми цього документу були: створення незалежної Ук-
раїни, її повний нейтралітет супроти воюючих держав
і реформування всіх галузей державного життя.
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РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У ПОДОЛАННІ ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ

НА ДОНБАСІ (1920-і – початок 30-х рр.)

У статті розкривається проблема дитячої безпритульності на
Донбасі в 20–30-х рр. ХХ ст., у подоланні якої важливу роль зігра-
ли різноманітні громадські організації, серед яких – Товариство
«Друзі дітей», Товариство Українського Червоного Хреста, Цен-
тральна комісія допомоги дітям, профспілкові організації. Розк-
риваються методи та заходи цих організацій із допомоги без-
притульним дітям.
Ключові слова: «Друзі дітей», Центральна комісія допомоги
дітям, Червоний хрест, безпритульність

Проблема дитячої безпритульності та її ліквідації
в Україні завжди була одним із найбільш гострих і ак-
туальних питань соціальної політики державної вла-
ди. Значне загострення цієї проблеми відбулося внас-
лідок громадянської війни в 20-х рр. ХХ ст. На сучас-
ному етапі розвитку українського суспільства пробле-
ма дитячої безпритульності та вироблення методів її
подолання набула ще більшої актуальності. Її вирішен-
ня є неможливим без використання досвіду радянсь-
ких державних і громадських інституцій, які зіткнули-
ся з нею після завершення громадянської війни й дос-
татньо успішно розв’язали її у міжвоєнний період.
Метою цієї статті є визначення ролі суспільно-гро-
мадських організацій у вирішенні проблеми дитячої
безпритульності на Донбасі міжвоєнного періоду.

Окремим аспектам цієї теми присвячені статті та
дисертації Л. Олянич, О. Ільченко, О. Паращевіної,
В. Виноградової-Бондаренко, Т. Мірошніченко [1–5].
Ці автори доволі докладно охарактеризували внесок у
подолання безпритульності в досліджуваний період
таких організацій, як Товариство «Друзі Дітей» та То-
вариство Червоного Хреста. Проте, аналізу особливо-
стей їхньої діяльності в регіоні Донбасу досі ще не
присвячено жодної наукової розвідки. Для написання
статті були залучені, не введені раніше до наукового
обігу, матеріали ф. Р-643 – «Комісія допомоги Лугансь-
кого окружного виконавчого комітету Луганської по-
вітової Ради робітничих, селянських, червоноармійсь-
ких і козацьких депутатів» Держархіву Луганської обл.

Значна робота щодо поліпшення стану безпритуль-
них та охорони дитинства в 1920-х рр. була покладена
державними органами влади на профспілкові та гро-
мадські організації, колективи підприємств. Матері-
альну допомогу установам, що займалися ліквідацією
безпритульності, надавало й Всеукраїнське товариство
Червоного Хреста, яке розгорнуло на початку 20-х рр.
широкомасштабну, багатопланову роботу гуманітарно-
го напряму. Так, наприкінці 1923 – на початку 1924 рр.
був проведений «Тиждень Червоного Хреста», під час
якого частина зібраних коштів пішла на утримання
діючих й на створення нових диспансерів, амбулаторій
і «сонячних таборів» для дітей, відкриття дитячих са-
наторіїв, притулків, інтернатів, напівінтернатів. Комі-
тети Червоного Хреста організовували в селах патро-
нажі для безпритульних дітей, брали над ними опікун-
ство, організовували ясла, консультації, гарячі снідан-
ки у школах. Найбільш поширеними заходами були
«Тижні захисту дітей», «Дні голодних дітей», субот-
ники допомоги безпритульним, збирання пожертву-
вань, одягу та взуття, ремонт приміщень дитячих зак-
ладів, відрахування із заробітків на користь дитбу-
динків тощо [5, 87].

У березні 1924 р. на Українхрест було додатково
було покладено також функції допомоги дітям, в особі

його периферичних осередків «Друзів Дітей». Справу
було поставлено так, що кожний член УЧХ ставав од-
ночасно й членом осередку «Друзі Дітей». Таких осе-
редків, за даними Українхреста, в усій Україні тоді
нараховувалося 145 одиниць. Було також вирішено, що
організація Українхреста на транспорті стане одночас-
но й органом допдіту. З того часу робота з безпритуль-
ними дітьми проводилася цими організаціями спільно.
Для поліпшення такої роботи РНК СРСР у 1926 р. ви-
дав постанову, якою доручив Народному комісаріату
шляхів сполучення обладнати в окремих пунктах
60 вагонів-теплушок і налагодити харчування дітей,
які в них будуть утримуватися [6, 128–129].

Перед товариствим «Друзі дітей» на підприємствах
і транспорті постали такі завдання: участь в органі-
зації установ для обслуговування безпритульних, хво-
рих дітей, дітей грудного віку, вагітних і матерів, які
годують немовлят; шефство чи патронування над ди-
тячими установами; участь у кампаніях допомоги
дітям; сприяння органам охорони праці в боротьбі з
експлуатацією дітей, залучення їх до торгівлі тощо.
Разом з губернськими комісіями допомоги дітям, осе-
редки Товариства Червоного Хреста організовували
молочно-роздаткові пункти (наприклад, у Луганську
їх було відкрито 200) та нічліжно-харчувальні пункти
для безпритульних [7, 10]. З цією метою дорожній ко-
мітет Українхреста на Катерининській залізниці вида-
вав щодня 50 безкоштовних обідів для безпритульних
дітей, а на прибутки від їдалень були відкриті дитячі
будинки на станціях Знаменка та Катеринослав. На
Донецькій залізниці, за сприяння луганського окруж-
ного осередку допомоги дітям, відкрилися три будин-
ки для безпритульних. У малих селах практикувалася
робота з опікунства сільських сиріт – їх годували, влаш-
товувати для них гарячі сніданки у школах.

Одним із заходів, спрямованих на збір додаткових
коштів для таких дітей, були «Місячники допомоги
безпритульним», під час яких відбувався продаж
значків і марок, проводилися лотереї, збиралися по-
жертви [8, 15]. Протягом «місячників» обов’язково
відбувалися перевірки стану установ, у яких перебу-
вали безпритульні [6].

Для знаходження додаткових коштів у фонд допо-
моги дітям у березні 1925 року сумісно Товариством
Українського Червоного Хреста та Центральною ком-
ісією допомоги дітям була проведена Всеукраїнська
санітарно-культурна лотерея. Переможці останньої
мали змогу відпочити на кращих курортах УСРР [10,
93]. З метою отримання коштів, окрім «тижнів»,
«місячників» і «днів» допомоги дітям, впроваджува-
лися речові розіграші [11, 81]. Наприклад, у Лугансь-
кому окрузі, під час одного із місячників, плата на
більярд підвищувалась на 10 коп., а на потреби дітей
йшли 10 % від суми виграшів у казино. Збільшували-
ся ціни на білети до театру та кіно, встановлювався
податок на купівлю алкогольних виробів: 3 коп. з кож-
ної пляшки пива, 10 – з пляшки вина, 5 – з пляшки
горілки. Підвищувалась плата за оренду торгових по-
міщень на 3 % тощо [8, 1,17].

Однак уже в 1927 р. гуманітарна робота Товари-
ства Червоного Хреста була суттєво згорнута, а її ус-
танови цього профілю передані до інших державних
організацій. 28 січня 1928 р., згідно постанови ВУЦВК,
були створені всеукраїнський і місцеві фонди ім. В. Ле-
ніна для організації допомоги безпритульним дітям,
тоді ж були скасовані попередні постанови державних
органів про загальносоюзний і місцеві фонди від
25 липня 1924 р. і про всеукраїнський фонд ім. Леніна
від 10 вересня 1924 р. [12].
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Значну допомогу державі у ліквідації безпритуль-
ності надавали осередки товариства «Друзі Дітей». Це
товариство виникло в 1923 р. й на кінець 1926 р. на
обліку в ньому перебували біля 30 тис. безпритульних
дітей з усієї України. 1925 р. до складу товариства
«Друзі дітей» влилося товариство сприяння юним піо-
нерам, після чого воно стало називатися «Товариство
друзів дітей». Реформоване товариство працювало за
двома основними напрямами – надання допомоги
безпритульним дітям і надання допомоги піонерським
організаціям [13, 43]. Осередки товариства відрізняли-
ся значною численністю, наприклад, в Маріупольсько-
му окрузі 1926 р. діяли 169 його осередків, з кількістю
6839 членів, Луганському – 47, з кількістю 10 тис. членів
[14, 1]. Можна відзначити позитивну динаміку зростан-
ня кількості осередків «Друзів дітей» у Луганському ок-
рузі з 1924 до 1929 рр. Однак кількість членів зростала
непропорційно кількості осередків (в окремі роки вона
навіть знижувалася), що було цілком закономірним і мало
таке пояснення. По-перше, з 1926 р. почала швидко зро-
стати кількість осередків, які створювалися на вироб-
ництві, тому, якщо міські та сільські осередки відрізня-
лися чисельністю, то виробничі могли нараховувати
мало членів. Відповідно, збільшення кількості осе-
редків, за рахунок їх подрібнення та перепідпорядку-
вання, часто призводило до втрати частини членів. По-
друге, збільшення відповідальності й обов’язків, які
покладалися на кожного члена осередку з другої по-
ловини 20-х рр., що передбачало вже не просто фор-
мальне членство, а певне практичне навантаження, що,
вірогідно, також спричинило повільність у збільшенні
кількості осередків «Друзів дітей». Для створення на
підприємстві чи установі осередку товариства потрібно
було бажання мінімум 15 осіб, які хотіли стати його
членами. Максимальна кількість членів такого осеред-
ку не була обмеженою [11, 31]. Матеріальна база спілки
складалася з членських внесків, розмір яких встанов-
лювався спільним зібранням, пожертвувань, прибутків
від заходів осередку та залучення до осередку нових
членів. Сума внеску могла як збільшуватись, так і змен-
шуватись (залежно від заробітної плати) для деяких
груп членів або окремих осіб. Членські внески для
«Друзів дітей» дорівнювали 10 коп., таким же був
вступний внесок [15, 134]. Якщо в силу якихось при-
чин осередок ліквідовувався, його майно передавало-
ся дитячим установам [11, 31]. Серед підприємств і
установ округу, при яких існували осередки товари-
ства, – індустріальний робфак, текстильні фабрики
Луганська і Родакова, Луганське товариство кустарів і
ремісників, емальзавод, ДПУ та ін. [16, 11–12].

Основними завданнями, що стояли перед спілкою
«Друзі дітей», були: боротьба з дитячою безпритульн-
істю, шляхом організації нових дитячих закладів, шеф-
ство над цими установами, охорона дитячого здоро-
в’я, проведення та підтримка усіх кампаній, організо-
ваних органами допомоги дітям, розповсюдження
інформації щодо стану безпритульності серед населен-
ня [10, 43]. Правління товариства «Друзі дітей» над-
силало листи та звернення до різних соціальних і про-
фесійних груп – робітників, селян, інтелігенції, чер-
воноармійців, з пропозицією взяти участь у боротьбі з
безпритульністю й надати допомогу дитячим будин-
кам. Листи-звернення направлялись і до бюро юних
піонерів. У них йшлося про необхідність здійснення
шефства над дитячими будинками та «зміцнення змич-
ки між дітьми робітників і дітьми, які виховувалися у
дитячих будинках» [15, 25]. 1926 р., у зв’язку з актив-
ізацією діяльності осередків товариства, його окруж-
не правління вирішило організувати короткострокові

курси на 20-25 осіб для підготовки працівників «Друзів
дітей» [16, 8]. Тоді ж, у складі окружного товариства для
розмежування напрямів його діяльності були виділені
спеціальні комісії – агітаційно-пропагандистська, фінан-
сова, організаційна. У рамках проведення літніх оздо-
ровчих кампаній для дітей члени товариства організо-
вували оздоровчо-виховні майданчики для школярів і
юних піонерів, фізкультурні майданчики, солярії для
дітей з туберкульозом, сільські майданчики [14, 16].

Осередки товариства займалися також збором
коштів, проведенням добродійних спектаклів, перепи-
сом безпритульних, реевакуацією дітей та наданням
індивідуальної допомоги. Підставою для проведення
благодійних культурно-масових і розважальних видо-
вищ, кошти від яких йшли на допомогу дітям, була
відповідна постанова ВУЦВК і СНК УСРР про
звільнення від усіх податків спектаклів, концертів, ве-
чорів і базарів, які влаштовувалися ЦКДД [7, 34]. З
цією ж метою губкоми проводили різноманітні лоте-
реї, підписку на газету «Друзі дітей». Остання містила
рубрики, в яких висвітлювалися найбільш актуальні
питання із життя дітей, проблеми безпритульності,
новини, резолюції з’їздів товариства «Друзів дітей»,
надавалися відповіді на запитання читачів. Для попу-
ляризації та доступності газети широким масам її ціну
в 1925 р. було знижено до 15 коп. [15, 271].

Активна діяльність окружних і районних осередків
товариства давала результати, а завдяки їй щороку сотні
безпритульних дітей реевакуювалися до нових сімей,
відправлялися до дитячих будинків, влаштовувалися
на виробництво [14, 1]. З середини 20-х рр. пріоритет-
ним напрямом діяльності «Друзів дітей» стала саме
попереджальна система заходів – патронування, одно-
разова допомога, реевакуація, влаштування підлітків
на роботу, організація навчально-виробничих майсте-
рень для сиріт, напівсиріт, переростків дитячих бу-
динків. З цією метою у Луганську були влаштовані
кулькова, коробкова, переплітна майстерні, миловар-
ня та ін. На 1929 р. осередками «Друзів дітей» було
вже охоплено 10 з 12 районів цього округу [17, 38].

Центральні та місцеві установи товариства «Друзі
дітей» діяли паралельно з установами комісії допомоги
дітям і по суті виконували однакові функції. Часто вони
навіть об’єднували свої зусилля та проводили спільну
роботу на місцях, а до складу їх місцевих органів іноді
входили одні й ті ж люди. Однак, на середину 20-х рр.
стала спостерігатися тенденція, коли зміцнілі осеред-
ки «Друзів дітей» намагалися вийти з-під підпорядку-
вання КДД і навіть перебрати на себе їх функції. Су-
перечливість цієї ситуації відзначає й Л. Олянич: «У
1926 р., особливо до затвердження 11 березня статуту
товариства “Друзі дітей”, почали з’являтися суперечки
у відносинах між ним та ЦКДД. Готуючись до свого ус-
тановчого з’їзду товариства, його ініціатори підкреслю-
вали той факт, що осередки “Друзі дітей” є “підсобною
організацією в роботі комітетів допомоги дітям”» [12].
Така ситуація, що подекуди спричиняла конфлікти на
місцях, не влаштовувала центральні органи влади, які
намагалися максимально централізувати контроль над
усіма організаціями, котрі мали діяти єдиним фрон-
том у рамках державної соціальної політики.

23 листопада 1927 р. ВУЦВК і РНК УСРР прий-
няли постанову «Про заходи боротьби з дитячою без-
притульністю в УСРР», якою затвердили офіційний
юридичний документ – «Положення про заходи бо-
ротьби з дитячою безпритульністю». На думку О. Іль-
ченко, тоді, нарешті, було визначено типи існуючих в
країні безпритульних – «діти війни», «діти голоду»,
«діти непу», «діти репресій» і характер безпритуль-
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ності (стихійний масовий вуличний, контрольова-
ний вуличний, частково-вуличний, прихований) [3, 5].
Постанова і положення мали силу закону, зобов’язую-
чи відповідні структури боротися з дитячою безпри-
тульністю, надаючи їм відповідні права та функції. Так,
товариство «Друзі дітей» мало повноваження гро-
мадської установи, яка офіційно встановлювала соц-
іально-правовий факт безпритульності тієї чи іншої
дитини. Постанова визнала ЦКДД головною коорди-
нуючою державною інституцією, яка спрямовувала
діяльність різних установ, що займалися проблемами
безпритульності. В офіційних документах товариства
«Друзі дітей», особливо у звітах, зазначалося, що пер-
ший з’їзд товариства у травні 1927 р. «відокремив ро-
боту Комісій Допомоги Дітям від роботи товариства
«Друзі дітей» [12]. У 1932 р., згідно постанови ІV Сесії
ВУЦВК, окружні комісії допомоги дітям були ліквідо-
вані, а їхні функції повністю перебрало Товариство
«Друзі Дітей» [18, 11,59].

Громадські установи допомоги дітям активно
співпрацювали з органами юстиції, співробітники яких
надавали допомогу неповнолітнім у формі юридичних
консультацій. Протягом 1920-х рр. в установах ВКОНу
тривав процес розробки положення про юридичну
допомогу неповнолітнім, яке мало поліпшити їхнє
становище. Органи міліції та ДПУ також були активно
задіяні в боротьбі з безпритульністю, адже саме їх сила-
ми проводилися масові облави на вулицях міст, після чого
сотні безпритульних дітей потрапляли до розподіль-
ників, лікарень, дитячих будинків, де могли отримати
належну медичну допомогу й харчування. Отже, лише
завдяки спільній роботі державних установ допомоги
дітям, громадських і виробничих організацій, окремих
ентузіастів, безпритульність наприкінці 1920-х рр.
пішла на спад.
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ДОБРОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

У ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

У статті окреслені основні вектори доброчинної діяльності спо-
живчої кооперації України від початку ХХ ст. дотепер. Наголо-
шено на тому, що кооператори надавали безкоштовну допомогу
не лише членам кооперативів, але й некооперованим громадянам.
Ключові слова: доброчинність, споживча кооперація, історич-
ний досвід

У різний час певні групи людей потребують мо-
ральної підтримки і матеріальної допомоги. Вітчиз-
няні кооперативні товариства завжди турбувалися не
тільки про блага своїх членів, а й про інших громадян.
Від початку ХХ ст., коли інтенсивно поширювалися ко-
оперативні ідеї та зростала кількість кооперативів в Ук-
раїні, простежувалося формування гуманних якостей
кооперативного руху і розвивалася доброчинна діяль-
ність кооперативних організацій. З огляду на те, що ни-
нішня економічна ситуація в країні призвела до соціаль-
ного напруження, своє завдання ми вбачаємо в аналізі
історичного досвіду вітчизняних споживчих товариств
та їх спілок щодо пошуку матеріальних засобів для
підтримки найбільш незахищених верств населення.

Донині проблема, порушена у нашій статті, не була
об’єктом глибокого наукового осмислення. Певною
мірою цей аспект діяльності вітчизняних кооператорів
знайшов відображення у розвідках вітчизняних досл-
ідників кооперативного руху, як-от М. Алімана, С. Ге-
лея, В. Гольця, О. Нестулі, І. Фаренія та ін. Окремі дані
про доброчинні акції українських кооператорів містять-
ся у працях відомого канадського вченого І. Витанови-
ча. Відтак, ми поставили мету, залучивши до наукового
обігу архівні матеріали та кооперативні видання, про-
аналізувати основні вектори доброчинної діяльності
споживчої кооперації України та з’ясувати значення
цієї роботи для добробуту пересічних громадян.

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. доброчинністю
відрізнялися подвижники кооперативного руху Украї-
ни М. Баллін, К. Паньківський, Г. Галаган, В. Козлов,
К. Левицький та ін., які не шкодували власних сил і
коштів для підвищення освітнього рівня і покращення
добробуту українського народу. У зв’язку з певною де-
мократизацією суспільства періоду революції 1905–
1907 рр. і зростанням кількості кооперативів та обсягів
їх господарської діяльності, активізувалася й доброчин-
на діяльність кооперації. Кооператори, разом з «Про-
світами», створювали різноманітні культурні заклади,
через які популяризували досвід роботи кооперативів.
У роки Першої світової війни вітчизняні споживчі то-
вариства надавали безкоштовну допомогу пораненим
та населенню продуктами харчування й одягом.

Буремні події 1917–1920 рр. значно ускладнили
діяльність кооперативних організацій. Проте, й тоді
вони продовжували займатися доброчинністю. Зокре-
ма восени 1918 р. у Полтаві відкрився історико-філо-
логічний факультет учительського інституту. Прикмет-
но, що полтавські кооператори тоді взяли на себе
30 тис. крб. витрат на утримання факультету при за-
гальному кошторисі у 80 тис. крб. [1, 14].



ГУРЖІЇВСЬКІ ІСТОРИЧНІ ЧИТАННЯ        Випуск 7 – 2014176

ХХ ст. залишило по собі три великі всенародні
трагедії – голодомори 1921–1922, 1932–1933 та 1946–
1947 рр. У ці скрутні часи виявила милосердя та гума-
нність вітчизняна кооперація. Впродовж 1921–1922 рр.
при кооперативних органах створювалися комісії для
допомоги голодуючим. Ними були організовані то-
варні, грошові та продовольчі фонди для Поволжя й
Півдня України. Крім цього, правління Вукопспілки
(ВУКС, Центральної спілки споживчих товариств Ук-
раїни) у листопаді 1921 р. ухвалило рішення перека-
зати на користь голодуючих 3 % місячної зарплати всіх
працівників споживчої кооперації [2, 37].

Архівні документи засвідчують, що тоді широко
практикувався кухольний збір пожертв. У листопаді
1921 р. Харківська губернська кооперативна комісія, з
метою проведення дня «Кооперація – голодуючим»,
направила 450 робітників споживчої кооперації про-
давати газети. Кошти від продажу газет, проведення
концертів, читання лекцій та розіграшів лотерей над-
ходили голодуючим [3, 58]. Споживчі товариства
відкривали для харчування голодуючих біженців гро-
мадські їдальні та пункти. Робітничі кооперативи Хар-
кова та Полтави годували безробітних голодуючих із
Миколаївської, Одеської, Запорізької та Катерино-
славської губ.

Особлива увага споживчою кооперацією приділя-
лася голодуючим дітям Поволжя та Півдня України.
Кооператори організовували їм безкоштовне харчуван-
ня, створювали дитячі будинки і майданчики. Восени
1921 р. ВУКС виділила для цих потреб речей на суму
500 млн. крб. (сир, цукор, чай, какао, копченості, сто-
ловий посуд, одяг, взуття, мануфактуру). 1922 р. у Хар-
кові було відкрито кооперативний будинок ім. І. Сам-
мера (перший голова правління ВУКС у 1920 р.) для
дітей голодуючих губерній. Вукопспілка взяла на себе
повну матеріальну відповідальність за його забезпе-
чення. Цього ж року Бердянська контора ВУКС утри-
мувала 40 дітей потерпілих рибалок, а Київська кон-
тора ВУКС відкрила три дитячі будинки на 75 місць.
У ряді випадків місцеві кооперативні організації роз-
міщували дітей по селах, водночас кооператори брали
їх у свої сім’ї. Впродовж 1922–1923 рр. на утриманні
Київської губспоживспілки перебували 9 дитячих бу-
динків (273 особи), Запорізької – 1 (60 осіб), Одеської
– 3 (2 тис. дітей) [4, 22.].

Рятуючи людей від вимирання у період суцільної
колективізації та голоду 1932–1933 рр., кооперативні
організації надавали вагому допомогу населенню щодо
подолання продовольчої скрути. Вони налагоджували
безкоштовне харчування колгоспників у полі, голоду-
ючих селян, особливо дітей. Навіть маючи мізерні за-
паси, споживча кооперація підтримувала найбільш
незахищені верстви населення – сільських учителів,
студентство, немічних, сиріт, виділяючи їм борошно,
крупи, олію, одяг, взуття. Мережа кооперативних їда-
лень у містах допомогла врятувати життя багатьом
представникам української інтелігенції.

У післявоєнний період обставини вимагали не
меншої уваги до доброчинної діяльності з боку спо-
живчої кооперації. Голод 1946–1947 рр. став причи-
ною масового поширення дистрофії серед населення.
У той період чимало організацій споживчої кооперації
України стали учасниками благодійних акцій [5, 181].
Кооператори допомагали інвалідам війни, вдовам, си-
ротам, хворим та ін. Милосердя з боку споживчої коо-
перації відчували на собі й представники кооператив-
ної системи та члени їх родин. Так, Полтавська облс-
поживспілка під час голоду 1946–1947 рр. намагалася
якомога швидше працевлаштувати інвалідів-коопера-

торів, забезпечити їх паливом, виділити городи і нада-
ти матеріальну допомогу. Споживчі товариства ство-
рювали підсобні овочеві та молочні господарства, що
сприяло вирішенню проблем харчування в дитячих
будинках та інтернатах.

1920-і рр. – це той період вітчизняної історії, коли
безкоштовна допомога споживчих товариств та їх
спілок набула значного поширення. Споживча коопе-
рація в ринкових умовах непу розгорнула широкомас-
штабну культурно-освітню діяльність. Вагоме значен-
ня для проведення доброчинних акцій кооперативних
організацій мало запровадження у липні 1923 р. святку-
вання Міжнародного дня кооперації. Як правило, відзна-
чення цього дня проходило під гаслом зниження цін.
Кооператори організовували масові вечірки та вистави
у сільбудах, екскурсії школярів до кооперативів, дарую-
чи їм олівці, зошити, різноманітну літературу, влашто-
вували кооперативні базари. З нагоди Міжнародного
свята кооператорів, в українських містах і містечках
відкривалися ясла, куточки матері та дитини.

Вукопспілка сприяла організації студентських ко-
оперативів, надаючи їм пільгові кредити, встановила
декілька стипендій студентам кооперативних навчаль-
них закладів. Підтримку кооператорів відчували сту-
денти й інших навчальних закладів. Так, у 1923 р. прав-
ління ВУКС виділило Київському театральному техн-
ікуму допомогу на суму 2 тис. крб. 25 січня 1926 р.
правління ВУКС опублікувало звернення «Про допо-
могу пролетарському студентству». ВУКС закликала
місцеві кооперативні товариства та їх спілки надати
допомогу студентству шляхом розповсюдження між
членами кооперації благодійних марок 3-х, 5-ти, 10-ти
та 25-тикопієчної вартості. 31 березня 1927 р. правлі-
ння ВУКС виділило 80 тис. крб. кооперативним на-
вчальним закладам [6, 3зв.].

Кооператори практикували й безкоштовну допо-
могу воїнам Червоної Армії. На початку 1922 р. Ву-
копспілка організувала шефство над однією військо-
вою частиною в Києві й однією в Харкові (по 1 тис.
осіб у кожній). Працівники апарату ВУКС не лише за-
готовляли для червоноармійців продукти харчування
та предмети першої необхідності, але і видавали їм
подарунки на свята. ВУКС добровільно стала шефом
курсів Червоних старшин у Харкові. Шефські випла-
ти у 1922 р. становили по 50 крб. щомісяця кожному
курсантові, а 1924 р. – 97. Кооператори ініціювали про-
ведення тижнів червоноармійців, дбаючи про військові
госпіталі. У серпні 1927 р. споживча кооперація зроби-
ла доброчинний внесок у спорудження ескадрильї
«Розрив», зокрема Вукопспілка виділила 15 тис. крб.
на спорудження бойового аероплана «Червоний коо-
ператор», що увійшов до складу цієї ескадрильї.

Суттєвою доброчинною допомогою споживчої
кооперації України стала передплата або надсилання
нею періодичних видань. Так, 1924 р. шкільний коо-
ператив при Сумській торгово-промисловій профшколі
в Міжнародний день кооперації – 5 липня 1924 р. над-
іслав подяку редакції видавництва ВУКС за безкош-
товну передачу їм ряду номерів «Кооперативного бю-
летеня Вукопспилки». Діти щиро писали про журнал:
«Цей орган тримає нас в курсі досягнень, новин та руху
кооперації» [7, 33].

Споживча кооперація виділяла кошти на відроджен-
ня української національної культури. До кооператорів
неодноразово зверталися з проханням про допомогу зак-
лади культури. Наприклад, 18 грудня 1922 р. правління
ВУКС розглянуло клопотання «Дитячого театру» про
щомісячну субсидію. Було вирішено одноразово асиг-
нувати театру 300 млн. крб. (за цінами того часу). У
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цьому ж році правління ВУКС виділило 250 крб. на
святкування 200-річчя від дня народження відомого
філософа-гуманіста і просвітителя Г. Сковороди. Тижні
та місячники ліквідації неграмотності теж проходили
за участю кооперації. Лише в березні 1922 р. коопера-
тори виділили 25 млн. крб. для освітян, забезпечуючи
їх продуктами харчування, підручниками та канцтова-
рами. Загалом у 1922 р. кооператори закупили підруч-
ників українською мовою на суму 2 млрд. крб.

З весни 1923 р. почалася українізація споживчої
кооперації, для працівників усіх її ланок були органі-
зовані курси української мови. До сіл надходили
підручники, популярні книжки про кооперацію, твори
класиків української літератури, календарі, листівки.
Зокрема київські кооператори випускали агітаційно-
кооперативні документальні фільми, створили коопе-
ративну бібліотеку для пропаганди кооперативних ідей.
Видавниче кооперативне товариство «Книгоспілка»,
спільно зі споживчою кооперацією, друкувало дешеві
книги і плакати. Загалом у 1927 р. на Київщині вже
існували 13 кооперативних районних книгарень.

Вукопспілка була однією з перших в Україні, хто
допомагав селу здійснювати радіофікацію. Так, 21 бе-
резня 1927 р. на засіданні президії правління ВУКС
вирішили допомогти влаштувати радіо в підшефному
с. Соколівці на Харківщині. Тоді кооператори переда-
ли цьому населеному пункту радіоапаратури на суму
250–300 крб. [8, 26].

Споживча кооперація сприяла й електрифікації
країни. Наприклад, восени 1923 р. кооператори Тома-
ківки Запорізької округи, взявши в оренду паровий
млин, змогли електрифікувати всі заклади селища і
житлові будинки. Тоді ж Благодатно-Роменівському
споживчому товариству на Мелітопольщині вдалося
забезпечити електроенергією лікарню, театр і школу.
Троянівське та Велико-Коровинецьке споживчі това-
риства на Волині освітлювали села, приводячи у рух
власні млини.

В роки Великої Вітчизняної війни кооперативні
організації, не зважаючи на складне фінансове стано-
вище, здійснювали доброчинні акції. Оскільки німець-
ка адміністрація була зацікавлена у заготівельній діяль-
ності кооперації, це давало можливість вимагати доз-
волу на організацію різноманітних курсів у Києві й
обласних центрах, друкувати підручники, а також за-
хищати молодь України від вивозу до Німеччини. Так,
1942 р. у Києві були організовані кооперативні курси
з терміном навчання один, три і шість місяців. Тим
самим були працевлаштовані та врятовані від голоду
сотні працівників української науки і культури.

Значну частину своїх коштів споживчі кооперати-
ви витрачали на допомогу переселенцям, голодуючим
гірських районів, військовополоненим, партизанам,
підпільникам, безпритульним, хворим, дітям, ук-
раїнській інтелігенції. Відомі випадки, коли коопера-
тори переховували від розстрілу євреїв. Кооперативні
організації, відповідно до своїх можливостей, забез-
печували культурно-освітні установи грішми і продук-
тами. Вукопспілка особисто допомагала Київській на-
ціональній капелі бандуристів, хоровій капелі «Дум-
ка». При Вукопспілці існувала їдальня, яка щоденно
видавала понад 1 тис. обідів як за зниженими цінами,
так і безкоштовних [9, 67]. У післявоєнні роки спо-
живча кооперація активно і послідовно продовжувала
допомагати безпритульним, інвалідам, хворим, вдовам,
дітям-сиротам, дитячим будинкам.

З отриманням Україною незалежності, кооперато-
ри, попри економічні труднощі, продовжують традиції
доброчинності, оскільки цього потребують соціально

незахищені верстви населення, безробітні. Так, 26 ве-
ресня 2000 р. правління Укоопспілки ухвалило рішен-
ня «Про щорічне проведення Всеукраїнської благо-
дійної акції “Милосердя”». Документ був прийнятий
на виконання Розпорядження Президента України
«Про щорічне проведення Всеукраїнської благодійної
акції “Милосердя”» від 14 вересня 2000 р., з метою
надання всебічної підтримки найбільш незахищеним
верствам населення. Кооператори надавали соціальну
допомогу передовсім ветеранам кооперації (поліпшен-
ня матеріально-побутових умов, придбання палива,
заготівля картоплі й овочів на зимовий період тощо).
Зокрема правління Миколаївської облспоживспілки
преміювало кожного з 50 ветеранів споживчої коопе-
рації передплатою на кооперативну газету «Вісті».
Дієвою виявилася допомога кооператорів дітям. Це
підтверджує приклад чернівецьких кооператорів, які
вже понад десять років надають допомогу сиротам і
тим дітям, чиї батьки позбавлені батьківських прав.
Так, кооперативне кафе «Буковина» в центрі Чернівців
годує таких дітей п’ять разів на тиждень.

Помітний внесок вітчизняних кооператорів у вир-
ішення екологічної проблеми. Зокрема організації спо-
живчої кооперації України 20 квітня 2013 р. узяли участь
у Всеукраїнському суботнику. У 14 областях республі-
ки члени споживчої кооперації прибирали парки, ви-
саджували дерева та навіть очищали річки. Усього ж
під час Всеукраїнського суботника було висаджено
більш ніж 2,4 млн. дерев та понад 500 тис. кущів, при-
ведено до ладу близько 10 млн. м кв. газонів і квітників,
ліквідовано 22 тис. несанкціонованих звалищ і зібра-
но чверть мільйона м куб. побутових відходів [10, 1].

Непоодинокими є випадки, коли приклад доброчин-
ності подають керівники кооперації. Так, за ініціативи
голови правління Черкаської облспоживспілки В. Бої-
на, наприкінці серпня 2013 р. у його рідному с. Терешки
Шполянського р-ну відродили церкву, зруйновану ра-
дянською владою 50 років тому. Відтак, відбудувавши
храм, черкаські кооператори здійснили мрію селян.

Отже, впродовж ХХ ст. споживча кооперація Ук-
раїни не лише вміла заробляти гроші, забезпечуючи
потреби своїх пайовиків, але й здійснювала широкомас-
штабну доброчинну діяльність, котра стосувалась усіх
верств суспільства. Кращі традиції добродійності ук-
раїнські кооператори, попри обмеженість власних фінан-
сових можливостей, активно продовжують на початку
ХХІ ст. Переконані, що узагальнення відомостей і по-
ширення знань серед населення, зокрема студентської
молоді, про цей вид діяльності вітчизняної споживчої
кооперації має істотне значення у вихованні таких гу-
манних рис, як милосердя, співчуття та взаємодопомо-
га. Тому вважаємо за доцільне продовжити системати-
зацію й аналіз здобутків споживчої кооперації у сфері
доброчинності на попередніх етапах вітчизняної
історії, що буде слугувати прикладом і для сучасників.
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Onipko T.V. The charitable activity of the consumer cooperation
in Ukraine at the 20th – the beginning of 21st century. In this article
the basic directions of charitable activity of the consumer cooperation
in Ukraine since the early twentieth century to nowadays are described.
It is emphasized that the cooperators provided free assistance not only
to the members of cooperatives, but also the other people.
Key words: charity, consumer cooperatives, historical experience

Н. І. Земзюліна

РОЛЬ КООПЕРАЦІЇ У СТАНОВЛЕННІ
«НОВОЇ ЖІНКИ» (ПЕРША ЧВЕРТЬ ХХ СТ.)

У статті зроблено спробу з’ясувати роль кооперації щодо фор-
мування «нового» жіночого образу як громадсько-активного со-
ціального суб’єкта. Проаналізовано теоретичні та практичні
моделі використання жіночого потенціалу в розбудові соціаль-
ної та громадської сфери держави.
Ключові слова: кооперація, жінка, Центросоюз, делегатка

Актуальність теми полягає в підвищенні соціаль-
ної, економічної та політичної активності жінок у су-
часному світі, а також характерним для постіндустрі-
ального суспільства переходом феміністичного руху
на новий етап розвитку. Роль жінки у соціальній історії
ще досі залишається малодослідженим пластом і тому
будь-які розвідки в цьому напрямі зумовлюють нео-
днозначні оцінки. Сучасне українське суспільство по-
терпає від різних криз – як політичних, так і побуто-
вих. Жінки, як відомо, відносяться до однієї з найбільш
соціально залежних верств населення. Проблеми по-
всякденності спонукають їх до активних дій, що іноді
набувають несподіваних форм. Метою цієї статті є
аналіз ролі кооперації в вирішенні «жіночого питан-
ня», що виникло в період формування нових соціаль-
них відносин в першій третині ХХ ст. в економічно
розвинених країнах. Історіографія питання широка, але
в цій роботі ми візьмемо за основу архівні та статис-
тичні матеріали, що дасть можливість представити
незаангажований зріз.

Нова радянська жінка здатна була невтомно пра-
цювати на благо суспільства, вона виявляла активність
у різних сферах і могла одночасно бути членом ради,
профспілковим організатором, делегаткою та відвідува-
ти гурток лікнепу і курси червоних сестер. Скажімо,
робітниця Чорноносова так описувала свій тиждень: «До
4-ї год. важка праця на заводі, а після роботи в понеді-
лок – лекція, у вівторок – делегатське зібрання робіт-
ниць, у середу – політичний гурток, у четвер – засідан-
ня партійного осередку, у п’ятницю – нарада в міській
раді, у суботу – засідання секції охорони праці, в не-
ділю – обстеження дитячих будинків та шкіл» [1, 10].

Підтверджує це і статистика із залучення жінок до
управління державою: «У всьому Союзові Радянсько-
му ми маємо 209.000 делегаток, із них селянок 121.000.
Коли ми візьмемо число населення-селянок та по-
рівняємо з числом делегаток-селянок, то прийдеться
по 1 делегатці на 400 селянок» [2]. В подібному зведенні
читаємо: «Коли візьмемо робітниць, то їх буде по 1 де-
легатці на 12 робітниць. Різниця між робітницями та
селянками величезна. Це ще раз каже про те, що треба
як найактивніше повести роботу серед селянок. Що
більше у нас буде делегаток, що активніше вони брати-
муться до роботи, то більше жінок буде в наших ра-
дянських установах. Вже й зараз із складу 209.000 де-
легаток стали до практичної роботи майже 60.000 де-
легаток, що працюють в державних, кооперативних,

професійних та інших установах» [3]. Мовою доку-
мента: «На Україні року 1922 було 8277 делегаток, року
1923 стало 12.332. Зібрань делегаток-селянок року
1922 було 8189, року 1923 – 26.712. Перевибори цьо-
го року збільшили число делегаток: зараз ми маємо по
всьому Союзові коло 400.000 делегаток» [4].Серед них
увесь час проводиться ліквідація неписьменності. В
містах, наприклад, делегатські зібрання цілком ліквіду-
вали свою неписьменність. Такі зібрання давали деле-
гаткам культурний розвиток, політичну освіту та при-
вчали їх до громадської роботи: «Дуже мало жінок
бачимо ми в кооперації. На ввесь Союз Радянський
працюють безпосередньо в кооперації понад 7.000
жінок. Таке число як то кажуть, – капля в морі. Треба
нам дбати, щоб жінок більше було в кооперації» [5].

Розглядали кооперацію як можливість збільшен-
ня вільного часу домашньої господині, збереження її
здоров’я і жіночі видання, що знаходяться поза політи-
кою. Йшлося, насамперед, про створення кооператив-
них кухонь та їдалень. «Не загадуючи далеко», і «врахо-
вуючи властивість російського характеру «ловити жу-
равля», «Журнал для господинь» рекомендував орган-
ізовувати кооперативні кухні «хоча б на 4–5 сімей»:
«Знімемо в оренду відповідне приміщення для кухні,
якщо ні у однієї сім’ї не опиниться зручною для цієї
мети кухні, наймемо загальну кооперативну куховарку,
а своїх куховарок розрахуємо. Далі господині розподі-
лять між собою дні чергувань». При цьому організація
спільного харчування для редакції журналу – тільки
початок: «Можна далі не обмежуватися однією їдаль-
нею, організувати при ній кооперативні ясла, дитячі
сади і, навіть щось на зразок клубу – виписувати газе-
ти, журнали, поставити рояль, влаштовувати музичні
вечори, популярні лекції, диспути» [6, 6].

Для того, щоб активізувати діяльність головного
координуючого органу кооперації в Росії, Відділ по
роботі серед жінок ЦК РКП(б), зі свого боку, розроб-
ляв відповідні інструкції і циркуляри, акцентуючи ува-
гу на найбільш важливих у перспективі напрямах ро-
боти. Наприклад, у проекті циркуляра «Про дієтичне і
гігієнічне обслуговування трудящої матері і дитини»
пропонувалося у всіх споживчих крамницях організу-
вати обслуговування «потреб матері і дитини», для чого
необхідно було виділити спеціальний оборотний фонд
і створити спеціальну комісію. Її завданнями, згідно
циркуляру, були «сприяння обслуговуванню матері і
дитини через кооперацію, по стільки справа нова і
пов’язана з пропагандою нового побуту, пропагандою
нового обслуговування..; організація бесід і доповідей
з питань гігієни, санітарії, соціального виховання та
ролі кооперації в справі побудови нового побуту гро-
мадян робітничо-селянської країни» [7, 51].

В цей же час Відділом по роботі серед жінок був
розроблений циркуляр «Про кооперативні секції де-
легатських зборів». Агітація за залучення жінок до
кооперації велася в усіх делегатських зборах вже про-
тягом 1922 р., а 1923 р. прийнято рішення «переходи-
ти до планомірної пропаганди шляхом організації ко-
оперативних секцій при делегатських зборах» [8, 11].
На засіданні працівників оргінструкторского підвідділу
ЦК Відділу по роботі серед жінок було прийнято
рішення: «Дати завдання ВЦРПС і Укоопспілці розро-
бити положення про профспілкові і кооперативні секції
при делегатських зборах» [8, 11]. Робота секцій вклю-
чала в себе, крім лекцій, присвячених питанням коо-
перації, відвідування установ та підприємств спожив-
спілки, з метою їх вивчення. Закінчення курсу «в інте-
ресах кооперативної пропаганди» пропонувалося «об-
ставляти якомога урочистіше», делегаткам видавати
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посвідчення, найбільш здібних і тих, хто виявляв найбі-
льший інтерес, брати на облік. Однак, мабуть, активність
Центросоюзу була далеко недостатньою. На нарадах Від-
ділу по роботі серед жінок ЦК РКП(б) навесні 1923 р.
констатувалося: «Робота по кооперації не ведеться
через нерозуміння Центросоюзом своїх завдань у га-
лузі залучення робітниць і селянок в кооперацію» [8,
11]. Загалом, пропагандистська робота, яку вели жін-
відділи протягом 1922 р., залучаючи жінок до участі в
кооперації, давала незначні результати. Так, у звіті до
XII з’їзду РКП(б) відзначалося тільки деяке збільшен-
ня кількості жінок у кооперативних органах управлін-
ня: в 1922 р. на загальну кількість членів правління
969 – було 3 жінки, 1923 р. на 797 осіб – 7 [8, 11].

У резолюції «Про роботу РКП серед робітниць і
селянок», підготовленій центральним жінвідділом і
прийнятій з’їздом, зазначалося: «Партія повинна на
противагу цьому посилити роботу із залучення робіт-
ниць і селянок в партійне, радянське, професійне і ко-
оперативне будівництво, для чого необхідно зміцнити
інститут профорганізаторів-робітниць і створити кад-
ри інструкторів для цієї роботи в органах кооперації.
Одночасно необхідно посилити роботу названих орга-
нізацій у справі поліпшення побуту робітниць, поряд
з поліпшенням становища робітничого класу в цілому»
[9, 724]. Справді, після XII з’їзду РКП(б) робота із залу-
чення робітниць і селянок в кооперацію «організаційно
оформилася виділенням у Центросоюзі особливого
інструктора для цієї мети» [8, 12]. У вересні 1923 р., на
засіданні Відділу по роботі серед робітниць і селянок
була розглянута пропозиція Центросоюзу щодо ство-
рення міжвідомчої комісії з організації побуту робіт-
ника. Відтак, при Відділі була створена комісія для
розробки планів участі жінвідділів в реорганізації по-
буту. На місцях проводилося анкетування жіночого
населення з питань залучення в кооперацію. Крім цьо-
го, Відділ по роботі серед робітниць і селянок сприяв
в отриманні дозволу для Відділу Охрматмлада від
Центросоюзу на безпатентний продаж предметів
дієтичного харчування і гігієни для матерів та дітей
через кооперативні крамниці, а також на «натураліза-
цію посібників з охорони матмлада через кооперацію».
У статут Центросоюзу, за наполяганням Відділу, був
внесений розділ про «громадське харчування і колек-
тивізацію побуту» [8, 12].

У цей же період активізувалася робота, спрямова-
на на забезпечення населення житлом, акцент робив-
ся на створення будинків-комун. Декретом РНК РРФСР
«Про заходи поліпшення житлових умов трудящого
населення і про заходи боротьби з руйнуванням жит-
ла» (23 травня 1921 р.) НКВС доручалось «розробити
порядок відкриття будинків-комун, звернувши особ-
ливу увагу на використання для цієї мети звільняю-
щихся житлових приміщень, а також незакінчених –
добудовою нових і приведення в житловий стан зруй-
нованих будинків». 8 серпня 1921 р. був прийнятий
декрет «Про надання кооперативним об’єднанням і
окремим громадянам права забудови міських ділянок»
[10, 347]. У звіті роботи Відділу по роботі серед робі-
тниць і селянок за 1923 р. в області перетворення по-
бутової сфери, зрештою, відзначалися такі конкретні
досягнення: «У ряді губерній створені фонди з органі-
зації побуту. Так, Костромський губвідділ текстилю ство-
рив фонд – 38000 рублів, який пішов на організацію
жилтовариств. У Москві відкрилися столові в робочих
районах, обслуговуючі 9300 чоловік, два гуртожитки на
підприємствах на 240 осіб та 5 спільних пралень» [8,
13]. За неповними даними, на початок 1923 р. в орга-
нах управління і контролю кооперації налічувалося 436

осіб – з них 37 селянки. В 73 губерніях нараховува-
лось 264 артілі, де працювали жінки; на курсах з пи-
тань кооперації вже 25 % становили жінки [11, 23]. У
Петрограді та Пскові 1923 р. були відкриті кооперати-
ви «Мати і дитя», які щодня забезпечували харчуван-
ням сотні немовлят, вагітних жінок і матерів. Ця робо-
та виконана в напрямі залучення жінок до коопера-
тивного руху була визнана жінвідділом ЦК РКП(б)
гідною, щоб озвучити її в доповіді на Міжнародній
кооперативній конференції.

Отже, форсований розвиток економіки призвів до
кардинальних змін у сфері жіночої зайнятості. Пито-
ма вага жінок на виробництві зросла удвічі. Масовий
характер застосування жіночої праці, першочерговість
залучення жінок до суспільного виробництва, за раху-
нок інших можливостей, дають право говорити про
прагматичну, утилітарну політику держави щодо
жіноцтва. Проаналізувавши правовий аспект ідейно-
теоретичного розвитку жіночого руху, можна конста-
тувати, що складність правової ситуації жінок поляга-
ла в тому, що формальна юридична рівноправність
статей часто сприймалась як остаточна ліквідація пра-
вової дискримінації за статевою ознакою. У контексті
ідейно-теоретичного розвитку жіночого руху 20–
30-х рр. ХХ ст. правовий аспект став першочерговим.
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О. М. Дорошенко

КАТЕРИНА НЕПОМЯЩА: СОЦІАЛЬНО-
ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ БІБЛІОТЕКАРЯ

У статті відображена історія життя сподвижниці бібліотеч-
ної справи К. Непомящої. Вона 50 років працювала у міській
бібліотеці м. Первомайська, зуміла зберегти і збільшити фонд
книгозбірні, популяризувала книгу серед населення.
Ключові слова: бібліотекар, Катерина Непомяща, Першомайська
окружна центральна бібліотека

Місце жінки в історії, її світоглядні позиції, про-
фесійна діяльність є об’єктами досліджень багатьох
гуманітарних наук. Гендерний підхід дозволяє акцен-
тувати увагу на особливостях поведінки жінки у відпо-
відному соціокультурному просторі. Однією з непере-
січних жінок, яка сприяла розвитку культури, освіти
та бібліотечної справи, була Катерина Іллівна Непо-



ГУРЖІЇВСЬКІ ІСТОРИЧНІ ЧИТАННЯ        Випуск 7 – 2014180

мяща. Діяльність останньої не залишилася осторонь
інтересів краєзнавців Первомайщини, хоч і не знайш-
ла відображення у публікаціях науковців. Джерельна
база представлена фотодокументами, наказами по
бібліотеці, епістолярними джерелами, котрі зберіга-
ються у фондах Первомайської міської централізова-
ної бібліотечної системи.

Катерина Іллівна народилася 11 листопада 1886 р.
у с. Голті Херсонської губ., у сім’ї Іллі Григоровича
Непомящого та Параскеви Флорової. Батьки були пра-
вославної віри і охрестили Катерину у Свято-Мико-
лаївській церкві, здійснив обряд о. Стефан Булат-Бар-
дуєвський [1]. 1898 р. у сім’ї народилася ще одна донь-
ка – Галина (Анна). Сестри все життя провели разом і
присвятили його розвитку бібліотечної справи. Навча-
лася Катерина у Старосільському двокласному учи-
лищі (Гродненська губ.) з 1 вересня 1896 – до 25 трав-
ня 1901 рр. Крім Закону Божого, вивчала російську і
слов’янську мови, арифметику і геометрію, природо-
знавство, чисте писання, читання, малювання, співи,
рукоділля. Її поведінка в училищі оцінювалася на
«відмінно» і з усіх предметів вона мала успіхи [2]. За-
галом, дівчина була допитливою, захоплювалася чи-
танням книг із історії, географії, цікавилася художньою
літературою. Вона сформувалася доброзичливою та
комунікабельною особистістю.

Друга половина ХІХ ст. була багатогранною: пе-
ріод реформ змінювався реакцією, абсолютна монар-
хія існувала поруч із капіталістичними відносинами,
зароджувалися елементи демократії. Відкриття на те-
ренах України університетів, виникнення товариств,
організація бібліотек сприяли розвитку громадянського
суспільства. Маленьке селище Голта не було винятком
у загальних процесах. На приватні пожертвування та
за виручені від любительських вистав, організованих
інтелігенцією, кошти у 1893 р. відбулося відкриття
бібліотеки [3, 42].

Катерина Іллівна прийшла працювати до бібліо-
теки у 1908 р. і майже 50 років життя віддала розвитку
бібліотечної справи. Весь свій час вона проводила з
книгами і читачами. Не маючи власної сім’ї, знайшла
себе в професії та колегах, зуміла виховати не одне
покоління талановитих професійних бібліотекарів.
Революційні події початку ХХ ст. кардинально зміни-
ли суспільство, але голтянська бібліотека у цьому вирі
подій знайшла своє місце та продовжувала працюва-
ти. Діяли абонемент, читальний зал, збільшувався
фонд, зростала кількість читачів. Бібліотека була осе-
редком культурного і, що типово для того часу, пол-
ітичного життя. Наприкінці липня 1920 р. завідуюча
читальним залом Першомайської окружної централь-
ної бібліотеки К. Непомяща зустрічала народного ко-
місара освіти А. Луначарського, який нагородив її імен-
ним годинником.

Після того, як збудували Будинок Рад, вона звер-
нулася до секретаря окружкому партії Д. Коротченка
та голови окрвиконкому С. Кириченка, з проханням
надати там місце для бібліотеки. Через деякий час її
клопотання задовольнили і бібліотека на довгі роки
розташувалася у більш просторому приміщенні. У
вересні 1930 р. Катерина Іллівна була призначена зав-
ідуючою бібліотеки та незмінно залишалася на цій
посаді 30 років [4, 1].

Загальновідомо, що 30-ті рр. ХХ ст. були надзви-
чайно складними і трагічними в українській історії.
Боротьба проти українізації, розгорнута система «до-
носів», масові репресії – все це вкрай негативно відоб-
ражалося на роботі наукових, освітніх і культурних
установ. Бібліотеки, за умови відсутності різноманіт-

ної преси, телебачення, інтернету, були одним із най-
важливіших інтелектуально-інформаційних осередків.
Разом із тим, бібліотеки стали знаряддям, за допомо-
гою якого велась ідеологічна пропаганда серед насе-
лення. Внаслідок цього, до бібліотек і фахівців бібліо-
течної справи було прискіпливе ставлення, їхня робо-
та пильно контролювалася. У бібліотеці були такі по-
сади: завідуючий бібліотекою, надбібліотекар, завіду-
ючий читальнею, завідуючий абонементом, методист-
масовик, бібліограф, бібліотекар, учень бібліотекаря.
Надбібліотекар виконував функцію спостерігача за
роботою бібліотекаря, контролював видачу книг, пе-
ревіряв фонди й списував заборонені книги. Праця у
бібліотеці вимагала високого професіоналізму, компе-
тентності у роботі із читачами, емоційної витримки че-
рез тотальний контроль. Все це призводило до безкінеч-
них змін у кадровому складі. К. Непомяща докладала
чималих зусиль, щоб знайти талановитих людей, навчи-
ти їх якісно працювати, а потім утримати в бібліотеці.
Іноді їй доводилося самій виконувати роботу і бібліо-
графа, і бібліотекаря. Сама Катерина Іллівна безкінеч-
но займалася самоосвітою, працювала над підвищен-
ням професійного рівня. Зокрема 1940 р. вона їздила
до Києва на курси підвищення кваліфікації керівних
бібліотечних працівників [5]. Її ініціативність, вміння
домовлятися і відданість бібліотечній справі стали за-
порукою стабільної роботи.

У 1941 р. розпочалася війна й Первомайськ був
окупований німецькими та румунськими військами.
Однак навіть під час війни вона не залишила бібліоте-
ку. Ще до того, як німці увійшли до міста, вона, разом
з Ю. Стопакевич і А. Сербінович, заховали книги у
підвалі Будинку Рад. Бібліотекарі розклали книги на
підлозі, зверху застелили газети, потім накрили лис-
тами фанери і засипали землею, яку щільно утрамбу-
вали. Схованку застелили дошками і заставили цю
«підлогу» старими важкими меблями. Коли німці за-
хопили Первомайськ, основний фонд бібліотеки був
уже схований. Катерина Іллівна, порадившись із сест-
рою, пішла до воєнного коменданта і виклопотала
відповідний документ для захисту книжкового фонду.
Разом із тим, німецьке командування вимагало зни-
щити всю літературу, видану до 1918 р. Завідувачка
без вагань погодилася, адже більшість книг радянсь-
кого періоду вже були сховані [6].

Захист німецького командування деякою мірою
оберігав фонди. Якось у 1942 р. до бібліотеки завітав
румунський офіцер і наказав підібрати йому технічну
й медичну літературу для створення власної книгарні.
Катерина Іллівна відмовила, посилаючись на існую-
чий документ, стверджуючи, що німецьке командуван-
ня береже ці книги, можливо, для себе. У роки війни
вона безперервно ходила на роботу, складала каталоги,
ремонтувала книги, приймала читачів, намагалася
підтримати їхній читацький інтерес. Навесні 1944 р.
Первомайськ був визволений радянськими військами й
Катерина Іллівна розпочала копітку роботу з відрод-
ження бібліотеки. Дістала сховані книги, працювала
над їхньою реанімацією, відновлювала бібліотечну
справу у повоєнному місті. Невтомна праця фахівця
була оцінена радянським урядом, який нагородив її
медаллю «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

У 1944 р. бібліотекарі організували передвижний
фонд, завідуючою якого стала молода, ініціативна і
талановита бібліотекарка Н.Заріна. Наступного року
фахівці провели інвентаризацію всього майна бібліо-
теки, упорядковували фонди, реставрували літерату-
ру, систематизували каталоги. Книгозбірня співпрацю-
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вала із закладами освіти та культури й іншими бібліо-
теками. Зокрема, студенти Одеського технікуму пол-
ітичної освіти проходили практику на її базі [7]. Чле-
ни колективу переймали досвід у працівників Мико-
лаївської обласної бібліотеки, отримували консультації
щодо складання і ведення каталогу.

К. Непомяща користувалася повагою громади, з
1947 до 1961 р. була незмінним депутатом міської та
районної ради депутатів трудящих. Вона зуміла зібра-
ти і згуртувати у бібліотеці цілісний і професійний
колектив. Більшість бібліотекарів поєднували працю
із навчанням: Л. Соколова навчалася у Кіровоградсь-
кому державному педагогічному інституті, завідуюча
читальним залом Л. Лісневська – в Українському
бібліотечному інституті (м. Харків), де здобувала ос-
віту і Н. Заріна. Всі працівники бібліотеки постійно
дбали про підвищення професійного рівня.

Катерина Іллівна належала до тієї категорії талано-
витих, гуманних людей, які вміють впливати на форму-
вання особистості інших. Одним із найвидатніших її
вихованців був радянський письменник М. Поляновсь-
кий, який у дитинстві відвідував голтянську бібліотеку
й усе життя підтримував зв’язок із її колективом і особ-
ливо з К. Непомящою. Він вітав її із святами, ділився
досягненнями, публікаціями творів у журналах та га-
зетах. Розповідав про свої книги й надсилав їх до
бібліотеки. Писав вірші, які присвячував Катерині
Іллівні. Цікавився спільними знайомими, особливо
співзасновниками бібліотеки – Ніфантовими [8].

Про роботу бібліотеки завідуюча систематично
повідомляла громаді міста. Зокрема публікувала статті
у місцевій пресі: «З кожним роком збільшується наш
книжковий фонд. Тепер у бібліотеці налічується 40 тис.
книг. Вона має 3500 читачів. Сотні людей щодня
відвідують нашу бібліотеку». Разом із тим, на базі
бібліотеки проводили читацькі конференції, літера-
турні вечори, бібліографічні огляди. При бібліотеці у
50-х рр. працював літературний гурток художнього
читання [9]. У 1957 р. Катерина Іллівна була нагород-
жена значком «За відмінну роботу». Її високий про-
фесіоналізм та відданість справі, безперечно, заслуго-
вували на повагу і визнання.

Присвятивши бібліотеці 50 років життя, сподвиж-
ниця бібліотечної справи на теренах Первомайська у
1960 р. припинила професійну діяльність і пішла на
заслужений відпочинок. Разом із сестрою, вона до
кінця життя проживала на вул. Толстого, 18. Там фун-
кціонувала їхня власна бібліотека, двері якої завжди
були відкриті. Земний шлях Катерини Іллівни закін-
чився 14 березня 1969 р. Її сестра Галина (Анна) до-
жила до 1989 р. Ще у радянський час сестрам було
встановлено пам’ятник, що зберігся дотепер на старо-
му цвинтарі по вул. Одеській. На довгі роки К. Непо-
мяща залишилася у пам’яті колег. У 1993 р. бібліоте-
кар О. Адаменко написала спогади, де зазначалося: «В
травні місяці мені випало велике щастя познайомити-
ся і працювати із відомою на всю Україну бібліотеч-
ним працівником, яка віддала все своє життя бібліо-
течній справі, – Катериною Іллівною Непомящою. Я
особисто дуже вдячна Катерині Іллівні за щиру любов
до мене, вона нас навчила поваги до читачів, до кни-
ги, культури...» [10].
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У статті аналізуються основні політико-ідеологічні впливи
партійно-урядових структур СРСР і УСРР на формування «нової
людини», «перевиховання», з метою розширення соціальної бази
радянської влади на селі в 1920-х рр.
Ключові слова: «нова людина», селянин, селянка, куркуль, діти,
молодь, ідеологія

Пошук ефективних механізмів подолання суспіль-
но-політичної та соціально-економічної нестабільності
в Україні робить актуальним всебічний аналіз історич-
ного минулого. Вивчення досвіду монопольного во-
лодіння радянською владою істини у розумінні сусп-
ільства, соціальної структури та ідентичності людей
дозволяє побачити неоднозначні пролонговані на-
слідки, які, зокрема, зберігаються на рівні повсякден-
ності до сьогодні. Метою цього дослідження є аналіз
основних політико-ідеологічних впливів партійно-уря-
дових структур СРСР і УСРР на формування «нової
людини», або її «перевиховання» в контексті розши-
рення соціальної бази радянської влади на селі в
1920-х рр. та змін соціокультурного простору.

Комплексно розглядають соціокультурні аспекти
радянської політики 1920-х рр., зокрема, на селі, нор-
мативний зміст ідеології, історичну еволюцію тради-
ційних цінностей, форми та методи впливів на людей
такі вчені, як С. Кульчицький, В. Марочко, Г. Поцеп-
цов, О. Сапицька, О. Стасюк, А. Ахієзер, О. Зінов’єв,
П. Романов, Н. Пушкарьова, О. Ярська-Смірнова, Й. Ба-
беровські, Л. Віола, Р. Конквест, Л. Меллі та ін.

Протягом 1920-х рр. відбувалися пошуки змісту
ідеології, визначались її функції у суспільстві та мето-
ди впливу на маси людей. Об’єктами більшовицького
впливу стали всі соціальні прошарки населення СРСР.
Ідеї створення «нової людини» («надлюдини») вони
черпали не лише з марксистських джерел, думок Ніцше
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і Вагнера, але й природничих наук, зокрема вчення
фізіолога Павлова [1, 80] і вчення Дарвіна [2, 163–164].
Доба непу стала часом теоретичного пошуку базових
засад формування «нової людини», а початок колекти-
візації характеризувався вже масовим застосуванням
силових методів впливу (населення «перевиховували»
в таборах, в’язницях, колоніях). «Нова радянська лю-
дина», перш за все, мала бути відданою цілям партії,
ототожнювати себе з новою пролетарською громадсь-
кістю, аби за будь-яку ціну будувати комунізм.

Селяни, на думку партійних керівників, гальмува-
ли процеси конструювання «нової людини» (в силу
домінування індивідуалізму, прагнення захистити свою
віру та землю). Аграрна політика партії і радянського
уряду базувалася на марксистсько-ленінських тлума-
ченнях класового розшарування суспільства. Проте,
марксизм мало був пристосованим до аграрного сусп-
ільства, адже його представники позиціонували себе
передусім як захисники пролетаріату. Європейські
марксисти початку ХХ ст. взагалі декларували «ідіо-
тизм сільського життя» й були сповнені упереджень
міської еліти та віри у прогресивні риси заводських
робітників [3, 50], ідентифікуючи селян як варварів
серед цивілізації [4, 228].

Післяжовтнева соціальна рівність декларувала
преференції лише для найбідніших прошарків (бат-
раків, бідняків) та культивувала процес винищення
заможних селян (куркулів, глитаїв). Більшовикам для
легітимації влади на селі було вигідно акцентувати
увагу на класовому поділі всередині селянства. Тому
селяни-господарі опинилися в ситуації, коли влада
відмовлялася їх «соціалізовувати», а їхнє знищення мало
зробити решту селян поступливою. У 1924 р. пересічний
річний прибуток працюючого селянина в найзаможні-
шому куркульському господарстві УСРР, тобто тако-
му, де було понад 16,5 га землі, сягав 200 крб., робіт-
ника – 521 крб. [5, 160]. Якщо узагальнити всі еко-
номічні показники розшарування селян СРСР у
1926/27 госп. р., на основі розрахунків С. Струміліна,
отримаємо найбільший відсоток заможних і середняць-
ких господарств в УСРР [6, LХХХІ]. Проте, в дійсності
виявлялося, що ці господарства найчастіше мали при-
буток менше, ніж індустріальні робітники. Дорожне-
ча життя робітника у місті, згідно розрахунків ЦСУ,
була прийнята в 1,35 від сільської норми. Із такою по-
правкою на індекс дорожнечі життя, заробіток робіт-
ника становив 44,5 «сільських» крб., тобто, в 2,5 рази
більше повного заробітку батрака [7, 22–23]. Голов-
ним фактором розшарування стало не економічне ста-
новище окремого селянина, а його політичні уподо-
бання, прихильність та підтримка нової влади.

Пришвидшити процеси формування «нової люди-
ни» владі вдавалося за допомоги технічних засобів
(преса, радіо, кінематограф). Провідним засобом масо-
вої інформації у 1920-х рр. була преса. Неписьменні в
більшості селяни долучалися до коментованого читан-
ня газет і журналів сільськими активістами, представ-
никами влади у клубах, хатах-читальнях. Періодика до-
помагала створювати ілюзорний світ і формувати сус-
пільну думку. Таким чином радянська влада культиву-
вала соціальні образи жінок і чоловіків: жінка-товариш,
жінка-активістка, жінка-трактористка, селянка-колгосп-
ниця, чоловік-активіст, чоловік-ударник, чоловік-герой
тощо. В офіційній пропаганді чітко визначався перелік
особистих якостей і рис характеру, якими влада над-
іляла уявний ідеал радянської людини. Перш за все,
рішуче відкидались традиційні уявлення щодо тендіт-
ної жіночності [8, 155]. На сторінках журналів часто
використовували образ жінки, готової до самопожерт-

ви, заради побудови комунізму. При цьому ставлення
частини чоловіків, зокрема селян, до жінок-ударниць
і активісток було вкрай негативним, тому 1920-і рр.
вони називали приходом «бабського царства».

На сільських чоловіків і жінок, які не були підтрим-
кою новій владі, преса навішувала ярлики – відсталі,
ледарі, бандити, спекулянти, непманами, а селянок
принизливо називали затурканими, темними, контрре-
волюціонерками тощо. Впродовж другої половини
1920-х рр. періодика систематично тиражувала нега-
тивний образ куркуля-непмана, що «перманентно ви-
ділився на базі приватної власності та ринкових відно-
син у “куркульсько-капіталістичний” прошарок, що
мав бути знищеним після цілковитого усуспільнення
сільського господарства» [9, 46].

Суттєвого значення у цей час набула візуальна
організація навколишнього середовища, зокрема ви-
користання плакатів («політична іконографія»). Г. По-
чепцов, погоджуючись із Ф. Тейлором зауважував, що
«більшовики обрали найбільш ефективний спосіб в
умовах неписьменності населення» [10, 9]. Компози-
ційна структура плакатів часто нагадувала іконописні
сюжети про рай і пекло, що полегшувало селянам
сприйняття. Натруджені великі руки, кремезна стату-
ра підкреслювали уніфікованість та спрощеність «но-
вих» образів людини. Особливо палко плакатна про-
паганда тиражувала жіночий образ фізично та мораль-
но сильної особистості, яка могла замінити чоловіка і
на виробництві, і на війні. При цьому образ жінки-ма-
тері майже не використовувався. В. Боннел дослідила,
що уніфіковане зображення чоловіка-селянина на біль-
шовицьких політичних плакатах з’явилося в 1918 р.,
жінки-селянки («баби») – 1 травня 1920 р. До 1930 р.
майже ніколи селянка на плакатах не зображувалася са-
мостійно. Лише з початком колективізації вона вийшла
на перший план як жінка-колгоспниця [11, 262,264].

Говорячи про велику масу людей (якщо на 1920 р.
кількість населення України становила біля 25,5 млн.
осіб [12, 4], з них селян – 20,9 млн. [13, 2], то в 1929 р.
його кількість зросла до 30,3 млн., з них селян –
24,4 млн. [14, 2–3]), варто зауважити, що формування
нових ідеалів і цінностей відбувалося далеко не відра-
зу. Ідеологічне виховання робило не всіх людей саме
такими, як бажали «вихователі», частина вчилася при-
стосовуватися до нових реалій. Н. Гогохія виокремлює
різні вияви мімікрії, зокрема: пристосування, подвійна
мораль, хитрість, імітація, соціальна роль-маска [15,
61]. «Активізм» у радянському розумінні цього слова
також був умінням пристосовуватися та небезкорис-
ною демонстрацією лояльності до влади [16, 145]. Аби
вижити в умовах зміни базових засад соціальної орган-
ізації, люди змушені були вносити у своє та життя ро-
дини суттєві корективи, приймати нові правила сусп-
ільної гри (норми, цінності, символи).

Стратегія легітимації радянської влади передбача-
ла й відокремлення із суспільної маси специфічних
груп і прошарків (партійців, робітників, комсомольців,
піонерів), з чітко закріпленими статусами у системі
ієрархії влади та відповідними соціально-рольовими
образами, закріпленими у громадській свідомості.
Причому суспільне у представників таких груп мало
домінувати над особистим у всіх сферах, люди мали
призвичаїтися до поганого побуту, невиразного одягу,
нехтування власними почуттями. Самовіддана колек-
тивна праця, навіть ціною власного здоров’я, життя,
кохання мала стати для них пріоритетною. Було ого-
лошено нещадну боротьбу «міщанському особистому
щастю» [17, 24]. Селянам нав’язувалася модель пове-
дінки, за якою вони мали з ранку знаходитися на ро-
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боті, пізнього вечора – у клубі, працювати, жити та
спочивати у спільній сім’ї [18, 17]. Колектив ставав
певним культовим утворенням нової держави, осно-
вою стандартизації та типізації радянських людей. На
думку О. Зінов’єва, структурування нового суспільства
відбувалося через об’єднання громадян у первинні
ділові колективи – у клітини цілого. Ці «комуністичні
клітини» були залежними від влади і функціонували у
рамках її чітких планів [19, 24–27]. Колектив як пред-
ставник загальної волі та загальної «правди», що пе-
ретоплювала особисті інтереси на суспільні, був зобо-
в’язаний перевиховувати «несвідомих» та тих, хто по-
милився [20, 159]. Д. Гойченко згадував, що наприкінці
1920-х рр. «людей, які опинилися на роздоріжжі без
мети та сенсу життя, кидали у більшовицькі казани,
що були спроможні змінити антирадянські погляди та
примиритися з більшовизмом» [21, 35].

Суворе дотримання гендерної диференціації, що
було яскравою рисою українській сім’ї, було трансфор-
мовано, внаслідок впровадження ідей колективізації й
усуспільнення, через колективи-товариства спільного
обробітку землі, артілі та комуни. Більшовики нама-
галася «перевиховати» жінок і чоловіків, руйнуючи їхні
традиційні моральні устої. Особливо складно сприй-
мало сільське доросле населення політику більшовиків
щодо церкви. «Новими святами» для селян визнача-
лися революційні дні та роковини колгоспів [18, 16].
Так, селянам пропонували відзначати 15 січня – вбив-
ство К. Лібкнехта та Р. Люсембург; 18 березня – День
Паризької комуни, 17 квітня – День розстрілу робіт-
ників на р. Лєна тощо [22, 4]. Невідповідність украї-
нських традиційних маркерів потребам нового ра-
дянського суспільства зумовила стабільне неприйнят-
тя більшовицької влади сільським населенням. Окремі
селяни ідентифікували «походження» нової влади від
«нечистої сили». Наприклад, з’явилася чутка, що «одна
місцева баба народила чи то від комуніста, чи то від
Леніна/Троцького чорта, якого помістили в банку зі
спиртом та виставили в музеї / чи то він поїхав потя-
гом у Москву» [23, 266].

Посилена увага влади приділялася вихованню
дітей, які мали творити нове суспільство [24, 89], а
«квіти» вже в 1926 р. мали дати революційні плоди
[25, 33]. Сільських дітей влада ідентифікувала як «ди-
ких» і намагалася забрати їх від родини, щоб перетво-
рити на «дітей колективу» [18, 18–19]. Протягом пер-
шої половини 1920-х рр. сільських дітей партійно-уря-
дові структури намагалися виховувати окремо від
батьків, у «дитячих помешканнях». Зустрічатися з бать-
ками вони мали лише в клубі й на загальних зборах.
Хоча на реалізацію ідеї «детдомизации» не вистачило
коштів [23, 233]. Остаточною метою виховання вва-
жалося прищеплення дитині комуністичної ідеології,
матеріалістичного світогляду, виховання активного
будівника соціалізму [26, 110]. Партійно-урядові струк-
тури покладали «місію виховання абсолютно нових
людей [27, 7]» на радянську школу, що поєднувала
навчання з продуктивною та громадською роботами.
Учнів теж розділяли згідно соціального походження.
У пресі точилися суперечки, чи варто приймати до
школи дітей, батьки яких були позбавлені виборчих
прав. Було дозволено виключати тих учнів, які прихо-
вали свій соціальний стан. Про розшарування серед
самих дітей свідчили дитячі назви-клички: «пан Га-
пон» (син поміщика), «граф», «цар» [28, 108].

Нова влада розуміла, що молоді люди невдовзі ста-
нуть серйозним ресурсом легітимації та стимулювала
створення підконтрольних молодіжних організацій.
Масова піонерізація 1920-х рр. спровокувала прогно-

зи педологів про відмирання школи, разом із держа-
вою, та заяви науковців, що «дітей уже перетворено» і
«вони живуть новою революційною дійсністю» [25,
22]. Окремі педагоги пропонували не зменшувати аг-
ресивну енергію у дітей, що за нових умов була цінною
культурною силою, яку можна використовувати, щоб
формувати оточення [29, 28]. З 1926 р. радянська вла-
да розпочала боротьбу і за «нового комсомольця», який
не бере хабарів, не краде, не підробляє документів,
відвідує збори [30, 326–327]. З 1928 р. почали бороть-
бу з пияцтвом серед комсомольців, бо вважалося, що
«можна миритися з тим, що п’є донецький шахтар або
дніпровський вантажник, але не передовий молодняк
– люди соціалістичного завтра» [17, 21].

Отже, впродовж 1920-х рр. у СРСР і УСРР закла-
далися основи специфічних рис нового колективного
життя, моральних, релігійних і побутових змін. Радянсь-
ка влада використала у ставленні до селян політику по-
двійних стандартів, діяла через протиставлення одних
прошарків іншим, залякування, навішування ярликів
тощо. Ідея створення «нової людини» особливо актив-
но культивувалася серед дітей і молоді, які складали
основний ресурс системи, а тому розглядалися як дже-
рело поповнення робітничого класу, колгоспного се-
лянства та радянської інтелігенції.
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М. І. Бушин

ЖИВ, ПРАЦЮВАВ, ЗДОБУВАВ!
(Штрихи до портрета Івана Лутака)

У статті проаналізована діяльність першого секретаря Черкась-
кого обкому КПУ (1976–1988 рр.) І. Лутака.
Ключові слова: І. Лутак, Компартія України, Черкаська область

Приступаючи
до написання цієї
статті неможливо
не пригадати сло-
ва відомого фран-
цузького соціоло-
га Е. Дюркгейма:
«Бути особисті-
стю – означає бути
самостійним дже-
релом дії». Саме
такою яскравою
особистістю, по-
тужним генерато-
ром ідей, талано-
витим організато-
ром і визнаним
лідером запам’я-
тався мешканцям
Черкаської обл.
Іван Кіндратович
Лутак. Без пере-

більшення – це видатна людина, яка своїм життям до-
водила, що лише щоденна невтомна праця дозволить у
цьому земному житті бути на коні переможця. Іван Кінд-
ратович – Людина, яка була для всіх зразком, а також
авторитет і порадник, Людина чуйна, порядна, глибоко
розуміла потреби пересічних громадян, Людина, яка про-
жила чесне і правдиве життя, повністю присвячене звер-
шенню добрих справ в ім’я людей, Людина мудра і без-
корисливий державник, дійсний патріот України.

Народився Іван Кіндратович 3 червня 1919 р. у
с. Комарівка Макарівського р-ну, Київської обл., у сім’ї
селянина. Навчався у чотирикласній місцевій школі, а
семирічну закінчив у с. Забуяння (за 9 км від рідного
села). У нього був великий потяг до знань і він пішов
до середньої школи у с. Радомишль (а це вже за 25 км

від Комарівки). Необхідно зауважити, що кожного ви-
хідного дня Іван долав шлях додому пішки, щоб взяти
харчі з дому на тиждень [1, 195–196]. У 1937 р. він
вступив до Київського сільськогосподарського інсти-
туту, де й здобув перші навички керівної роботи. З чер-
вня до грудня 1940 р. працював заступником голови
Тарутинського районного виконавчого комітету у но-
воствореній Ізмаїльській обл. [2, 9].

Через початок війни, в липні 1941 р. Київський
сільськогосподарський інститут, де навчався І. Лутак,
був евакуйований до Казахстану, в Алма-Ату. Тут він і
отримав вищу сільськогосподарську освіту за спеціаль-
ністю агрохімік-ґрунтознавець. Хоча набуті знання
йому не довелося застосувати на практиці. У лютому
1942 р. його призвали до лав Червоної Армії, зарахував-
ши курсантом Військової академії хімзахисту (м. Самар-
канд). Через десять місяців, отримавши лейтенантське
звання, був відправлений у стрілецький полк, де очолив
службу хімічного захисту [2, 9–10]. У березні 1944 р.,
під час звільнення Львівщини, Іван Кіндратович був
тяжко поранений. Він лікувався майже рік у Кисло-
водську, а коли в березні 1945 р. був виписаний, то як
інвалід на фронт уже не повернувся [1, 196].

Вже у квітні 1945 р. І. Лутак був призначений зас-
тупником директора Саливонківського цукрового за-
воду на Київщині. У жовтні того ж року був рекомен-
дований заступником голови Бородянського райвикон-
кому – головою районної планової комісії [1, 197]. З
1946 до 1947 рр. він навчався у Республіканській школі
партійних і радянських працівників при ЦК Компартії
України (м. Харків). Після її закінчення, направлений
на роботу другим секретарем Кагановицького райко-
му партії (нині Поліський район) Київської обл.

У травні 1949 р. І. Лутак обраний першим секре-
тарем Христинівського райкому партії. Тоді йому йшов
29-й рік [1, 197; 2, 294]. Вже на той час його цінували,
а в партійній характеристиці є такий запис: «Виявив
себе здібним, перспективним працівником, бере актив-
ну участь у політичному і господарському житті райо-
ну. В роботі дисциплінований, вимогливий до себе»
[2, 10]. Не дивлячись на молодий вік, Іван Кіндрато-
вич зробив Христинівський р-н одним із передових в
області. При цьому він завжди ставився до людей чуй-
но і був доволі скромним у побуті. Ось як згадував його
директор елітно-насінницького радгоспу «Верхняць-
кий» С. Карбовський: «Якогось дня запросили мене в
райком партії... Перший секретар райкому Іван Кіндра-
тович Лутак... поцікавився нашими радгоспними спра-
вами. І я розповів про те, як освоюємо сівозміни, підви-
щуємо культуру землеробства, підтягуємо тваринниц-
тво. Уважно слухаючи мене, він схвально похитував
головою, а потім додав: у райкомі немає сумніву, що
радгосп «Верхняцький» на правильному шляху, а зап-
росив я тебе, Семене Романовичу власне в іншій справі.
Нам потрібна людина з вищою агрономічною освітою,
з досвідом... практичної роботи у сільськогосподарсь-
кому виробництві на посаду завідуючого сільськогос-
подарським відділом, і є думка призначити тебе. Ти не
поспішай з відповіддю, – говорив мені секретар. Об-
міркуй все добре, а потім скажеш. Я добре вивчив
людей і вірив, що з часом, дружно взявшись усім ко-
лективом, нам вдасться зробити це господарство пе-
редовим не тільки в районі, а й в області, республіці. З
цими аргументами пішов я з райкому. Вони виявилися
переконливими» [3, 9–10].

У липні 1951 р. І. Лутак був затверджений завідува-
чем сільськогосподарським відділом Київського обко-
му партії, а в липні 1953 р. обраний першим секретарем
Києво-Святошинського райкому партії [1, 197]. 7 січня

Іван Лутак
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1954 р. була утворена Черкаська обл. й Іван Кіндрато-
вич почав працювати тут головою облвиконкому. На
його плечі ліг важкий тягар – становлення всіх облас-
них структур, але з цим завданням він успішно впорав-
ся. Потім у нього були Крим і ЦК КП України [4, 5].

Прибувши до Криму, він зрозумів, що йому необ-
хідно впрягатися у важкий віз, адже до господарських
й економічних негараздів додавалися ще й питання
дисципліни. Бачачи, що край задихається від постійно-
го безводдя, а без зрошення землі віддачі не дадуть, ус-
відомив: необхідно будувати канал «Дніпро–Крим».
Зрештою, будівництво почалося, а Іван Кіндратович
днював і ночував на трасі його прокладання. Згодом це
дало можливість поливати четверту частину орних зе-
мель, були розширені площі під твердими пшеницями,
зерно яких відтепер експортували й за кордон. На 50 тис.
га були закладені сади та виноградники, бурхливо роз-
вивалося овочівництво, у сільській місцевості створю-
валися спеціалізовані колективні господарства [2, 20–
21]. З кожним роком Крим розквітав і економічно зро-
став, а продукція звідси йшла у всі куточки країни.

Наполеглива праця І. Лутака не пройшла поза ува-
гою П. Шелеста, за пропозицією якого, в січні 1967 р.
він був обраний секретарем ЦК КПУ з питань сільсько-
господарського виробництва, а в 1969 р. його обрали
другим секретарем ЦК КПУ. Іван Кіндратович залишив-
ся ним і за В. Щербицького, оскільки був сильним і пра-
цездатним організатором. В апараті І. Лутак користувався
заслуженою повагою і авторитетом, але з часом став
виявляти самостійність, не завжди узгоджував свої дії з
В. Щербицьким, що зумовлювало ситуацію «двовлад-
дя». Наприклад. Одного разу І. Лутак зустрівся з перши-
ми секретарями райкомів Києва. Цій категорії праців-
ників приділялась особлива увага, що, безумовно, не
могло не стурбувати першого секретаря. Відтак, І. Лу-
таку запропонували перейти на роботу до Москви, на
посаду першого заступника голови Держплану СРСР,
який відав питаннями сільського господарства. Іван
Кіндратович від пропозиції відмовився і попросився
першим секретарем до Черкаської обл. [5, 65].

Ось як згадував про нього колишній секретар ЦК
КПУ Я. Погребняк: «І. Лутак досконало знав сільське
господарство, переробні галузі. Вважаю, що це був
достойний другий секретар, який повністю відповідав
цій високій посаді. Зовні дещо суворий, навіть сухо-
ватий, в душі був доброю і уважною людиною. Він мав
високу працездатність, невідомо, коли дозволяв собі
хоч якось розслабитись, відпочити, постійно був у ро-
боті, не щадив себе... Лутак професійно вирішував
проблеми, підкинуті життям, був наполегливим у до-
сягненні задуманого і його авторитет серед партійно-
го і господарського активу був надзвичайно високим.
Це не могло у певній мірі не дратувати Щербицького і
він твердо вирішив змістити авторитетного другого
секретаря» [2, 23–24].

14–15 січня 1976 р. відбулася Черкаська обласна
звітно-виборча партійна конференція, на якій першим
секретарем обкому партії був обраний Олександр
Микитович Андреєв. 27 січня 1976 р. пленум Черкась-
кого обкому партії кооптував Івана Кіндратовича Лу-
така до свого складу і обрав його очільником області.
Почалася його робота на Черкащині вдруге, коли роз-
крилися нові грані його як керівника-творця. Адже він
щиро прагнув, старався, вболівав за справу та чесно
служив своєму народові.

Іван Кіндратович не випускав з поля зору ні роз-
виток промисловості, ні піднесення сільського госпо-
дарства, ні розбудову соціальної сфери, зокрема особ-
ливу увагу приділяв системі охорони здоров’я. Так,

коли вже 5 лютого 1976 р. проходили збори партійно-
господарського активу Черкаської обл., всі присутні
чекали, що скаже «перший», вважаючи, що він розк-
ритикує їх за погану роботу, не залишивши каменя на
камені, але цього не сталося. Натомість Іван Кіндра-
тович повів себе як людина-наставник, заявивши: «Тру-
довим колективам проаналізувати свою роботу в ми-
нулій п’ятирічці, детально розібратися, де і в чому, з
якої причини були допущені недоліки, щоб у майбут-
ньому не допустити їх. Кожен працівник повинен мати
свої особисті зобов’язання». Присутні зрозуміли, що
почалася нова доба в області, за якої доведеться пра-
цювати в іншому режимі.

Доволі помітну увагу І. Лутак приділяв сільському
господарству. Так, соціалістичні зобов’язання на 1981–
1985 рр., виголошені на весь Радянський Союз, були ним
успішно виконані. У 1985 р. реалізація худоби і птиці на
м’ясо зросла, порівняно з 1980 р. на 33 %, виробництво
молока – на 29 % (за зобов’язання 23,5 %). Заготівлі
збільшилися, відповідно, на 34 і 31 %. Приріст вироб-
ництва м’яса за п’ятирічку становив 52, молока –
177 тис. т. В розрахунку на 100 га сільськогосподарсь-
ких угідь, у 1985 р. вироблено 157 ц та 592 ц молока [2,
132]. Дбав Іван Кіндратович і про розвиток на території
області садівництва. Зокрема часто відвідував Мліївську
дослідну станцію садівництва у Городищенському р-ні.
За його особистої ініціативи, були висаджені тисячі гек-
тарів садів, для чого використовувалися саджанці, ви-
рощені на середньо- та низькорослих підщепах.

І. Лутак дбав не лише про нарощування продукції
тваринництва, птахівництва та рослинництва, а нада-
вав також увагу розвитку промислового виробництва,
особливо на селі. Відтак, у селах області масово буду-
вали заводи з переробки сільськогосподарської про-
дукції. Загалом, Черкаська обл. щодо інтенсифікації
сільськогосподарської галузі на цьому етапі посідала
перше місце в СРСР за врожайністю зернових, озимої
пшениці, соняшника й інших культур. Господарства
отримували більше коштів від тваринництва, ніж рос-
линництва, а з областю могли конкурувати лише При-
балтійські республіки.

Звісно, це було досягнуто завдяки напруженій
праці сільських трудівників, шефській допомозі міст,
висококваліфікованим спеціалістам, які своєчасно ос-
воїли індустріальні й інтенсивні технології в земле-
робстві, тваринництві тощо. Однак необхідно підкрес-
лити, що за всім цим стояла копітка організаторська
робота та думка рушія і натхненника цих звершень тру-
дівників Черкащини – І. Лутака. Він вдало підбирав і
розставляв керівні кадри, а всі керівники господарств
обов’язково проходили з ним співбесіду. Це в свою чер-
гу піднімало значущість займаної посади і безпосеред-
ньо накладало більшу відповідальність, надихаючи
кандидатуру на плідну й організовану роботу.

Не меншу увагу він приділяв і питанням охорони
здоров’я. Так, з 1976 до 1990 рр. були прийняті 3 п’я-
тирічні комплексні програми «Здоров’я», що дало по-
мітний поштовх розвитку медичного обслуговування
населення регіону. За 1976–1988 рр. тільки в Черкасах
побудовано лікарень і лікарняних корпусів на 3560 ліжок
та 10 поліклінік на 5870 відвідувань за зміну. Всього в
області споруджено лікарень на 7695 ліжок та поліклінік
на 12750 відвідувань. За цей час також побудовано 22
дільничні лікарні, 45 лікарських амбулаторій, 286 фель-
дшерсько-акушерських пунктів. У 1981–1985 рр. на
будівництво закладів охорони здоров’я використано
41,4 млн. крб., тільки за 1985 р. – 12,7 [1, 202].

Івана Кіндратовича бентежило і те, що батьки,
маючи багато дітей, не мають змоги працювати. Тоді у
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нього виникла ідея масового будівництва дитячих дош-
кільних закладів у містах, районах і селах Черкаської
обл., яка стала прикладом і взірцем із будівництва ком-
плексів школа–дитячий садок. Ці питання постійно
знаходилися на контролі І. Лутака. Щомісяця йому
готували доповідну записку щодо стану будівництва
об’єктів народної освіти, охорони здоров’я, культури.
Всіх керівників примушували добросовісно ставити-
ся до цих питань, причому слід наголосити, що конт-
роль був досить жорсткий. Скажімо, відділ науки і
навчальних закладів, який тоді очолював автор, пос-
тійно тримав на контролі ці питання. Нарешті, настав
приємний момент, коли ми дали оголошення у газеті
«Черкаська правда», що є вільні місця у дитячих са-
дочках міста Черкаси. Іван Кіндратович викликав мене
до себе і запитав: «Це дійсно так? Немає тут обману?».
Я відповів, що особисто перевіряв і це все відповідає
дійсності. Він піднявся і сказав: «Контролюйте і далі.
Нам необхідно домогтися такого становища в усій
області. Як будуть радіти батьки, що їхні діти знахо-
дитимуться в надійних руках».

Не дивлячись на те, що в І. Лутака був напруже-
ний графік роботи, він не випускав з поля зору питан-
ня гуманітарного характеру, добре усвідомлюючи, що
для гармонійного розвитку людини велике значення
має її духовний світ. У Черкаській обл. на той час було
три вищі навчальні заклади – Черкаський педагогіч-
ний інститут ім. 300-річчя возз’єднання України з Ро-
сією (нині – Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького), Уманський педагогічний інсти-
тут (нині – Уманський державний педагогічний уні-
верситет ім. П. Тичини) та Уманський сільськогоспо-
дарський інститут ім. М. Горького (нині – Уманський
національний університет садівництва). Вища технічна
освіта обмежувалася відкриттям у Черкасах 15 березня
1960 р. загальнотехнічного факультету Київського тех-
нологічного інституту харчової промисловості. 20 трав-
ня 1961 р. факультет був підпорядкований Київському
інженерно-будівельному інституту, 10 листопада 1977 р.
– перетворено на Черкаський філіал цього ВНЗ, а
1 грудня 1979 р. – підпорядковано Київському політех-
нічному інституту. 26 липня 1991 р., на основі цього
філіалу, було створено Черкаський інженерно-техно-
логічний інститут, на базі якого 26 вересня 2001 р. ут-
ворено Черкаський державний технологічний універ-
ситет. У тому, що цей навчальний заклад став універ-
ситетом, є велика заслуга керівників області та міста,
зокрема І. Лутака, В. Сокоренка, С. Гребенюка.

Значну увагу І. Лутак надавав і вшануванню па-
м’яті Т. Шевченка та популяризації його творчої спад-
щини. Завдяки йому, в області було започатковане про-
ведення Шевченківського літературно-мистецького
свята «В сім’ї вольній, новій». У грудні 1980 р. була
прийнята постанова ЦК КП України і Ради Міністрів
УРСР з цього питання, а згодом свято набуло міжна-
родного значення.

29 січня 2009 р. І. Лутак відійшов у вічність. Це була
людина, яка завжди повністю віддавалася справі, пос-
тійно наполегливо працювала та змушувала так робити
всіх навколо себе. Це був талановитий керівник, який
хотів бачити свою Батьківщину й її народ у повному
достатку. Таких людей не забуває суспільство і ми та-
кож маємо пам’ятати його добрі справи і для міста, і для
області. Необхідно ще раз наголосити, що його душа
навічно залишиться у праведних ділах, зведених корпу-
сах фабрик, заводів, комбінатів, об’єктів соціальної
інфраструктури, а найперше – у пам’яті людей, заради
яких Іван Кіндратович жив, працював і здобував!
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ПРОБЛЕМА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНТЕЛІГЕНЦІЇ УСРР У 1920-х рр.

(на прикладі агрономів)

У статті розглядається проблема житлової забезпеченості аг-
рономічних працівників в 1920-х рр. Проаналізовано значення аг-
ропунктів у процесі забезпечення житлом та побутові умови
Ключові слова: агроном, агропункт, житло, дослідна станція

Повсякденне життя характеризується багатьма
складовими. У пропонованій статті ми звертаємо ува-
гу на один з важливих компонентів повсякдення інте-
лігенції – забезпечення житлом. Ця проблематика у
працях дослідників радянського періоду була висвіт-
лена недостатньо, позаяк увага акцентувалася на се-
лянстві та «робітничому класі» [1]. Невдовзі вона час-
тково була порушена в колективній монографії «На-
риси історії української інтелігенції» [2]. Проте, ос-
тання висвітлювала, головним чином, роль радянсь-
кої інтелігенції у відбудові народного господарства та
культурному будівництві. Сучасні ж історики продов-
жують вивчати житлове забезпечення, в основному, на
прикладі українського селянства. Зокрема О. Удод [3],
О. Лукашевич [4] та М. Захарченко [5] звертали увагу
на якість житла, його характеристику та санітарні умо-
ви. Крім цього, за останнє десятиріччя вийшли дру-
ком ґрунтовні праці, безпосередньо пов’язані як з со-
ціально-побутовою інфраструктурою селян, так і ана-
лізом житла міського населення. До них належать мо-
нографії І. Рибака [6], О. Мовчан [7], М. Борисенка
[8]. Зважаючи на це, ми вирішили їх доповнити дос-
лідженням житлового забезпечення агрономів УСРР
у період 1920-х рр., що й визначило мету цієї статті.

Питання житлового забезпечення інтелігенції
вперше було серйозно поставлене 1924 р. на конфе-
ренції Всеросійської спілки робітників землі і лісу –
професійній спілці сільськогосподарських праців-
ників. Тут розглядалася проблема побуту й умов праці
агроперсоналу. Делегати констатували «відсутність
помешкань для самих спеціалістів, агрокабінетів, аг-
ропунктів, спецодягу та надзвичайно важкі умови пе-
реїздів у районах, а іноді взагалі відсутності транспор-
тних засобів, що призводило до обслуговування райо-
ну пішки» [9, 95]. Дійсно, ситуація була складною.
Наприклад, у Маріупольській окрузі 1925 р. більшість
районного агроперсоналу не була забезпечена кварти-
рами з паливом та світлом, а за проживання у приват-
ному помешканні необхідно було платити не менше
10–15 крб. на місяць, що становило третину заробіт-
ної плати [10, 14]. У «Докладній записці про станови-
ще інтелігенції на селі» Всеукраїнської центральної
ради професійних союзів 1926 р. стверджувалося, що
матеріально-побутові умови життя сільської інтелі-
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генції досить важкі та потребують негайних заходів.
Вирішення проблеми покладалось на відповідні про-
фесійні союзи [11, 47–48].

Проблема пошуку житла була пов’язана зі станом
матеріально-технічного забезпечення агропунктів, де
агрономи проводили консультації для селян. Такі пун-
кти мали включати, крім службового кабінету, ще й
квартиру для агроперсоналу. Зазвичай, лише районно-
му агрономові відводилось окреме житлове приміщен-
ня, яке він також використовував для службових цілей.
Якщо окружний виконавчий комітет не давав кварти-
ри агропрацівнику, її доводилось винаймати. В свою
чергу, це обтяжувало бюджет агронома та не давало
можливості йому зберігати, використовувати як слід
навчально-наукові посібники та прилади. Щоправда
єдиною реальною допомогою у справі забезпечення
житлом залишалось фінансування Народного коміте-
ту земельних справ. Однак він лише частково забезпе-
чував побудову нових приміщень агропунктів і ремонт
старих, на які не вистачало місцевих коштів. Колишні
приміщення земських агропунктів районні виконавчі
комітети часто здавали в оренду крамницям, конторам
державного страхування або приватним особам. У
зв’язку з цим перед Спілкою робітників землі та лісу
стояло завдання потурбуватися, щоб усі колишні при-
міщення агрономічних установ використовувались за
призначенням, а вже з боку НКЗС потребувалась до-
помога у фінансуванні агропунктів у тих районах, де
не було місцевих коштів [12, 11].

Забезпечення повноцінної роботи районного агро-
персоналу вимагало утримування хоча б одного агро-
пункту. Він мав включати у себе садибу, агрокабінет,
лекційну залу, музей, житлові помешкання для агро-
номів, а також будівлі для коней. За статистикою ок-
ружних земельних відділів, у 1925–1926 рр. майже
половина агрорайонів (49 %) забезпечувалась агропун-
ктами, а 44 % агроперсоналу (в більшості районні аг-
рономи) наймали житло. Краще становище було в аг-
рономів Лівобережжя, де помешканням були забезпе-
чені 71 % працівників, тоді як на Правобережжі лише
31 %. [13, 8]. За рік ситуація значно погіршилась: на
Поліссі кількість агрономів, які отримали службове
житло скоротилась із 48 до 31 %, на Лівобережжі – з 71
до 64 %, на Правобережжі істотних змін не відбулось і
лише в степовій частині УСРР їхня кількість зросла з 35
до 43 %. При цьому на півночі країни кількість агро-
пунктів скоротилась удвічі. У 1928–1929 рр. планува-
лося створення 65 нових агропунктів. Поряд з буду-
ванням нових приміщень, у перспективі передбачалось
привести до належного стану існуючі й перетворити
їх на дійсні районні центри для оперативної агроном-
ічної роботи [13, 8].

Утримання одного агропункта вимагало значних
коштів. За підрахунками спеціалістів НКЗС, у 1928 р.
повноцінне функціонування одного агропункту потре-
бувало не менше 2 тис. крб. [13, 8]. Згідно ініціативи
НКЗС, у 1928 р. утримання одного агропункту передба-
чало такі комунальні витрати: опалення – 285 крб., осв-
ітлення – 50 крб., дрібний ремонт – 200 крб., облашту-
вання агрокабінету – 200 крб. Інші витрати – 1,8 тис.
крб. – призначалися для обслуговуючого персоналу.
Видатки на освітлення та опалення були не менш важ-
ливими, щоб створити належні умови для проживання
та прийому селян. Вище вказана сума утримання агро-
пунтку залишалась непідйомною для багатьох район-
них земельних відділів і для НКЗС в цілому. Приміщен-
нями був забезпечений 301 агропункт з 593 [14, 72].

Незважаючи на постійну увагу до проблеми впро-
довж 1920-х рр., не всі агропункти використовувались

за призначенням. Крім агроперсоналу, його могли вико-
ристовувати представники органів влади. Так, 1925 р. у
Черкаській окрузі місце агропункту зайняв місцевий
виконком. У Чернігівській, незважаючи на пропози-
цію окружного виконавчого комітету забезпечити пра-
цівників житлом, – одного з агрономів виселили з сім’єю,
тоді коли він перебував у Києві на підвищенні кваліфі-
кації [10, 14]. Агрономи, котрі не проживали в агропун-
ктах, сплачували за помешкання великі суми. Анкету-
вання агроперсоналу, проведене Всеробітземлісом
1925 р., показало, що річні витрати на житло в агрономів
складали 102 крб. щорічно, при доході 674 крб., у спе-
ціалістів – 106 крб. (з річним заробітком 395 крб.), а
агротехніків – відповідно, 129 і 482 крб. Тим часом,
четверту частину зарплати доводилось витрачати на
житло [15, 16].

Скрутним було становище працівників районних
земельних відділів і дослідних установ. Попри те, що
вони отримували квартири та комунальні послуги,
умови проживання загалом не були задовільними. За-
відуючий станції отримував 2 кімнати і кухню, причо-
му одна з цих кімнат була робочим кабінетом і служи-
ла для прийому відвідувачів. Спеціаліст отримував
кімнату і кухню. При цьому кімната також слугувала,
здебільшого, місцем прийому відвідувачів, незалеж-
но від складу сім’ї агронома. Асистенти і техніки квар-
тир не мали, розміщуючись по 4–5 осіб в одній кімнаті.
Інколи вони були змушені жити навіть разом із сім’я-
ми агрономів. В іншому випадку, вони могли отриму-
вати по 5 крб. допомоги для найму помешкання у
сільській місцевості, поблизу станції [16, 60]. Оплата
квартири, опалення й освітлення були витратами аг-
рономів, а не місцевого чи державного бюджету [17,
8]. Автор листа до редакції журналу «Український аг-
роном» так описував підготовку до зими: «Зима на-
ближається... Ось уже й зима підкралась. Потрібне
відремонтоване помешкання, треба забезпечитись па-
ливом, а все це – викреслено з кошторисів або зали-
шено в надто обмеженій кількості. Кожний з нас при-
слухається, як їдуть до окрфінвідділу, щоб на всякий
випадок писнути заяву про посаду в інше місце, щоб
підготовитись, коли окрфінвідділ власною рукою вик-
реслить те, що в тебе кричить. Від того зимою так хо-
лодно й морозно» [18, 28].

На відміну від агропрацівників дослідних станцій
в кращій ситуації перебували агрономи Цукротресту.
Вони отримували фінансову підтримку для утриман-
ня квартир і транспорту. Інші працівники – завідуючі
економіями та агротехніки – оплачували вартість жит-
лових послуг за свій рахунок [19, 5]. Крім цього, агро-
номи часто просили земвідділи про відведення землі
для присадибної ділянки. Мова йшла, здебільшого, про
1–2 дес. [20, 19].

Загалом, слід відзначити, що житлові умови агро-
номів УСРР в 1920-х рр. залишалися гіршими, ніж
задовільними. Економічна та соціальна політика ра-
дянської влади в Україні 20-х рр. ХХ ст. фактично не
сприяла підвищенню якості житла агроперсоналу.
Щоправда часткове забезпечення житлом було харак-
терне не лише для агрономів, а й для інших представ-
ників сільської інтелігенції – вчителів, ветеринарів
тощо. Поліпшувала ситуацію поява агропунктів –
місцевих центрів агрономічного обслуговування, в
яких працівники могли проживати із сім’ями.
Відсутність таких агропунктів змушувала винаймати
помешкання і витрачати чверть заробітків агронома.
В середині 1920-х рр. агропунктами та житловим по-
мешканням була забезпечена майже половина всього
агроперсоналу в УСРР, але це стосувалося, здебіль-
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шого, агрономів районних земельних відділів, Цукрот-
ресту та керівного персоналу дослідних станцій.
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Л. В. Бортник

УЧАСТЬ КОРПУСУ ОХОРОНИ ПРИКОРДОННЯ
У КУЛЬТУРНОМУ І СОЦІАЛЬНОМУ ЖИТТІ
ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА (1930-і рр.)

У статті проаналізовано роль Корпусу охорони прикордоння у
культурному та соціальному житті прикордонних повітів Во-
линського воєводства.
Ключові слова: Корпус охорони прикордоння, культура, суспіль-
на робота, громадянська свідомість

Корпус охорони прикордоння (КОП) у вітчизняній
науковій думці як особливе явище в історії українсь-
ко-польських відносин, представлений однобічно. Він
виступає як організація, що застосовувала елементи те-
рору та дискримінації відносно українського населення
прикордоння, свідченням чого була ревіндикація, обме-

ження та заборона діяльності українських організацій
тощо. Водночас відома й інша сторона діяльності КОП
на Волині, що стосувалася участі в культурному та соц-
іальному житті. Хоч вона спрямовувалася на польське
населення, представників інших спільнот теж не оми-
нула. Тому цивілізаційна роль цієї організації на тери-
торії Волинського воєводства є актуальною темою для
дослідження. Його джерельною базою є матеріали
Держархівів Волинської, Рівненської обл. і Архіву При-
кордонної варти (Arciwum Straży Granicznej) у Польщі.
Тема висвітлена на сторінках тогочасної преси, зокре-
ма, газет «Wołyń», «Życie Wołyńia», «Echo Wołyńskie». У
науковій історичній літературі проблематика частко-
во розглянута у працях Г. Домінічака, А. Марушесько-
го тощо. Відтак, ми поставили мету показати роль
Корпусу охорони прикордоння у соціальному та куль-
турному житті прикордонних повітів Волинського воє-
водства, що є відмінною від загальноприйнятого нау-
кового трактування його ролі загалом.

Складні міжетнічні відносини на східному прикор-
донні досить довго унеможливлювали співпрацю між
структурами, що охороняли кордон, і населенням схід-
них кресів. Жителі деяких районів ставилися до влади
байдуже, а іноді навіть неприхильно [1, 4]. «Пошуки
прихильності населення прикордоння, а особливо ет-
нічної меншості, є складним процесом. Зацікавленість
КОП стикається у цьому питанні із великою байдужі-
стю», – читаємо в Інструкції КОП, яка показує психо-
логічні особливості жителів прикордоння відносно
представників будь-якої влади [3, 12]. Це мотивувало-
ся труднощами розквартирування війська та іншими
потребами для захисту військ на кордоні. Передусім,
населення не погоджувалося із політичними рішення-
ми, прийнятими проти його волі.

У зв’язку із цим КОП застосував наступні методи та
засоби для подолання недовіри: 1) демонстрація розум-
іння потреб населення прикордоння та зацікавлення його
щоденними справами; 2) уникнення солдатами непоро-
зумінь під час виконання службових обов’язків, а та-
кож пояснення необхідності обов’язкових обмежень
та дотримання дисципліни у ставленні до населення;
3) надання ефективної допомоги населенню прикор-
доння, особливо у відносинах із державними органа-
ми; 4) участь у виборчому житті населення [3, 15].

Якщо спочатку перед КОП ставилося завдання
винятково безпеки прикордоння, то пізніше до його
обов’язків додалося зближення із населенням прикор-
доння, його культурно-освітнє піднесення [2, 3]. Зага-
лом виділялося два напрями суспільної роботи Кор-
пусу: 1) робота над піднесенням культури та грома-
дянської свідомості; 2) робота у наданні допомоги в
усіх напрямах (ліквідація стихійних лих, боротьба із
епідеміями, безробіттям тощо). Важливим завданням,
особливо серед поляків, було здійснення роботи щодо
фізичного виховання та військової справи, що прово-
дилася згідно вимог Інструкцій 1932 і 1936 рр., віднос-
но таких категорій населення, як допризовна молодь
(члени Стрілецького Зв’язку), бойскаути, учасники
Зв’язку Резервістів і жінки (члени Жіночого Стрілець-
кого Зв’язку). Ця робота мала тісний зв’язок із охоро-
ною кордону, оскільки найбільш фізично підготовлені
юнаки, під час призову, стали членами КОП [4, 7].

Керівництво 1-ї бригади КОП («Волинь») постійно
дбало про бойовий дух та фізичну підготовку солдатів.
Це засвідчують нагороди, які здобували копівці у різно-
манітних спортивних змаганнях та навчаннях. Як по-
відомляло Echo Wołyńskie, конкурсна комісія, у складі
капітана КОП Матольского, комісара Державної полі-
ції Шварца і поручника, присудила 4 підофіцерам КОП
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Державну спортивну відзнаку [5, 25]. Газета «Wołyń»
від 15 січня 1933 р. повідомила, що у Кременці, за підт-
римки польських суспільних товариств, місцевої вла-
ди, командувача бригади КОП «Волинь» полковника
Красіцького, відбулося відкриття трампліну бойскаутів.
Це стало важливим кроком до створення осередку бой-
скайтського спорту на Волині [6, 5]. 16–17 грудня того
ж року у Кременці відбулася конференція бойскаутів,
на якій були присутні представники клубів, спортив-
них осередків Волині, а також делегати від КОП [7, 5].

Корпус активно підтримував польські організації й
особливо Стрілецького зв’язку. Так, 4–5 лютого 1933 р.,
за підтримки командувача 2-го батальйону КОП «Бе-
резне», майора Чайковського, у Березному відбувся
І з’їзд делегатів підрозділів Стрілецького зв’язку Кос-
топільського повіту. При цьому староста повіту Галу-
бінський підкреслив жертовність та зусилля офіцерів
КОП, які сприяли діяльності та розвитку стрілецьких
організацій, і залучення до них молоді. Командувач
КОП представляв свою участь у подібних організаці-
ях як невід’ємну частину державно-творчої роботи на
східних кресах [8, 11]. 25 лютого 1934 р., за підтрим-
ки капітана КОП Кучка, відбувся ІІ З’їзд делегатів
Стрілецького зв’язку Костопільського повіту, на яко-
му вкотре підкреслена значна роль КОП для розвитку
стрілецького руху на Волині [9, 5].

В регіоні КОП активно вирішував і завдання роз-
витку культури. Зокрема в 1930-х рр. були організо-
вані комітети суспільної роботи серед населення, що
популяризували народні польські свята, наприклад,
День іменин маршала Ю. Пілсудського, День незалеж-
ності, свято Третього травня, День солдата тощо, за-
лучали до участі у них не лише польську, але й украї-
нську та російську спільноти. Причому ефективність
роботи комітетів була досить високою. Так, якщо в
1931 р. у державних урочистостях взяли участь 30 %
громадськості, то 1932 р. – 45 %, а 1933 і 1934 рр. –
майже 50 %. В цілому спостерігалося зростання сим-
патії та довіри населення до солдатів Корпусу. Свідчен-
ням цього став, скажімо, подарунок двох комплектів
радіоапаратів стражницям КОП «Бір» та «Стойло»,
70 % вартості яких, покрила єврейська спільнота Ост-
розького повіту [10, 25].

КОП відзначався активністю і в інших урочистос-
тях місцевої влади. Як повідомляло «Echo Wołyńskie»,
19 березня 1932 р. командувач батальйону КОП, під-
полковник Чижевський та командувач кампанії, капі-
тан Боярський взяли участь у висвяченні будівлі дво-
класної початкової школи, а також Народного дому
ім. Ю. Пілсудського. При цьому вся урочистість суп-
роводжувалася мелодіями оркестру КОП [11, 3]. 22 ли-
стопада 1933 р. представники КОП взяли участь в ос-
вяченні пам’ятника солдатам, які полягли на східних
кресах в обороні кордонів польської держави, на
військовому цвинтарі у м. Рокитно [12, 10].

Однією із форм поширення освіти серед населен-
ня східного прикордоння була організація різного роду
курсів для подальшого навчання. Зокрема діяли
дворічні освітньо-господарські курси на території при-
кордонної кампанії КОП «Кургани». Лижні курси,
організовані солдатами КОП у Здолбунові та Острозі,
закінчили 50 жителів навколишніх сіл. У 1937 р. насе-
лення прикордоння займалося на 84 різноманітних
курсах [13, 205].

У справі активізації найбільш відсталих районів
прикордоння здійснювалася благодійна, лікарська, ве-
теринарна допомога, надавалася підтримка у будів-
ництві шкіл, костелів, народних домів, світлиць, бібліо-
тек, шляхів і мостів. Так, з ініціативи кампанії КОП

«Глибочок» у с. Глибочку був побудований костел. Ста-
раннями батальйону КОП «Остріг» була поставлена
каплиця Божої Матері у с. Бір. Солдати Корпусу зібра-
ли також кошти на будівництво школи ім. Я. Крушевсь-
кого у Глибочку. У березні 1933 р., з ініціативи повіто-
вого старости у Корці та за істотної підтримки КОП,
розпочато зведення будинку для прикордонної тре-
тейської комісії. Прикордонні відносини із СРСР були
цілком коректні і мова про скликання такої комісії не
заходила [14, 10]. Крім цього, кожна варта КОП на
Волині мала бібліотеку, якою могли користуватися жи-
телі прикордонних околиць. Відомо, що лише за 1934 р.
солдатами Корпусу були поставлені 668 театральних
вистав, які відвідали 58 тис. копівців і 31 тис. цивіль-
ного населення. Отже, необхідно визнати певну циві-
лізаційну роль КОП у прикордонних повітах Волинсь-
кого воєводства [15, 1].

Значну допомогу населенню прикордоння надава-
ла Пожежна варта КОП, яка була добре організована й
оснащена. Вона врятувала чимало містечок і сіл від
пожеж. У 1926–1935 рр. Пожежна варта загасила 1300
пожеж, надаючи населенню допомогу та рятуючи май-
но від знищення [15, 1]. У кожному батальйоні брига-
ди КОП «Волинь» було організовано навчання пожеж-
них дружин. Відомо, що у 1930–1934 рр. солдатами
КОП надано допомогу у гасінні 100 пожеж. Крім того,
вони надавали підтримку у відбудові спалених осель
та приміщень для худоби. Показовою є акція прикор-
донної кампанії КОП «Кургани». У 1930 р., коли згор-
іла значна частина с. Волосковці, кампанія допомогла
погорільцям отримати кредит на відбудову, здобути і
привезти необхідні матеріали. Ситуаційні донесення
містять чимало прикладів участі офіцерів КОП у за-
побіганні пожеж. Наприклад, о 7-й год. на IV відрізку
Захисної смуги № 1 4 листопада 1925 р. копівцями
виявлено пожежу в напрямі Крунків [16, 1]. У той же
день на ІІІ відрізку, піввідрізка № 25 (о 20:30, у на-
прямі Мухарова), на відрізку ХІ, піввідрізка № 28
(о 21:00, у напрямі Дідової Гори), № 114 (о 20:00, у
напрямі Кам’янки) також були виявлені пожежі [16,
2]. Оскільки час практично тотожний, то, ймовірно, з
радянської сторони певні особи намагалися навмисно
здійснити підпал, щоб відвернути увагу копівців.

Однією з найважливіших проблем на східному
прикордонні була комунікація. Шляхи та мости пере-
бували в досить поганому стані. Оскільки рівень їхньої
занедбаності був високим, а органи самоврядування,
під чиїм контролем вони знаходилися, володіли досить
мізерними коштами, частини КОП надавали допомо-
гу або самостійно будували та ремонтували дороги,
мости, греблі. Багато сіл, відрізаних раніше від світу,
отримали сполучення з містами [17, 81].

Весна 1932 р. була досить несприятливою для
Волинського воєводства, оскільки відбувся розлив р. Го-
ринь. Особливо небезпечним це було для східних
повітів Волині. Траплялося, що рівень води підносив-
ся до 2,75 м. Бригада КОП «Волинь» взяла досить ак-
тивну участь у попередженні повені та ліквідації її
наслідків. Крім того, повітовий відділ Сеймику ухва-
лив рішення покласти відповідальність за ліквідацію
повені у Рівненському повіті на командувачів гарнізо-
ну та бригади КОП «Волинь». У загрозливому стані
були мости у сс. Горбаков, Тучин, Суськ Рівненського
повіту, тому вони охоронялися саперами батальйону
КОП «Гоща» [18,10]. Врятувати вдалося практично всі
об’єкти, що знаходилися у загрозливому стані на дер-
жавних та дорогах місцевого значення. Повітовий
відділ Сеймика особливо відмічав у справі ліквідації
повені сапера взводу бригади КОП «Волинь» М. Клен-
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чека і капрала Я. Грегула, які отримали грошову вина-
городу у розмірі 10 злотих [19, 19]. У ліквідації повені
на початку квітня 1932 р. брали участь і солдати ба-
тальйону КОП «Людвіково» [20, 4]. Весною 1934 р.,
коли на річках Горинь і Вілія знову вирувала повінь,
солдати КОП надали допомогу в порятунку людей,
майна, ремонті мостів і гребель. Особлива роль у цій
акції належала солдатам 11 батальйону КОП «Остріг».
Батальйону КОП «Рокитно» в липні 1937 р. допоміг
відремонтувати дорогу Остки – Дерц, Остки – Будки,
Сновідовіче – Дубно, Біловеж – Осетище на відрізку
Біловеж – Щобок [21, 23].

Солдати Корпусу активно підтримували населен-
ня прикордоння у боротьбі із безробіттям і голодом.
Так, 11 батальйон у 1930 і 1931 рр. підтримував 5 ро-
дин, а крім того, за цей час було безкоштовно надав по
810 обідів і вечерь для дітей. У 1932 р. він надав одяг
7 родинам, а також, на безоплатній основі, видав по
1000 обідів і вечерь; у 1933 р., відповідно, – 9 родин і по
1000 обідів і вечерь. У 1934 р. батальйон «Остріг» хар-
чував 80 дітей також видав 12258 обідів та 543 вечері
для християн і 560 обідів для іудеїв. Відомо, що у того ж
року батальйон виділив 333 злотих на утримання
бідних і харчування дітей. Крім того, в прикордонних
кампаніях бригади КОП «Волинь», з нагоди свят на-
дали дітям з бідних сімей подарунки, їжу й одяг [2, 3].

У другій половині 1930-х рр. суспільній роботі
Корпусу сприяли, крім основоположних актів Міні-
стерств внутрішніх і військових справ, також розпо-
рядження Міністерства віросповідань і суспільної про-
світи та Міністерства сільського господарства і земель-
них реформ, що стосувалися сприяння господарській
та освітній акціям КОП. Фаховим чинником, що по-
легшував реалізацію його концепції суспільно-освіт-
ньої діяльності, було впровадження спеціально навче-
них інструкторів з пропаганди й освіти. Поза здійснен-
ням безпосередніх обов’язків з освітньо-культурної
справи серед солдатів КОП, вони сприяли розвитку
подібних напрямів роботи серед населення прикордон-
них повітів. Міністерство віросповідань і суспільної
просвіти зокрема запропонувало активізувати тісну
співпрацю шкільних інспекторів резерву з відповідною
владою підрозділів КОП. Крім того, воно вимагало, аби
інструктори пропаганди та освіти брали участь в окруж-
них конференціях інструкторів позашкільної освіти,
присвячених звітності та плануванню суспільно-осві-
тньої роботи у відповідних шкільних округах [22, 18].

На конференції, присвяченій питанням охорони
кордонів, організованій Волинським воєводським уп-
равлінням 6 травня 1936 р., командувач бригади «Во-
линь», полковник Красіцкі розповів про роботу КОП
на суспільно-гуманімарному терені. Корпус очолив
акцію будівництва каплиць, висилав своїх аграріїв-
інструкторів для допомоги селянам, брав участь в ут-
риманні дітей, зокрема видав до 5 тис. порцій їжі,
фінансово підтримав акцію забезпечення дітей одягом.
Усі ці дії мали значну підтримку та визнання серед
населення, що загалом впливало на його позитивне
ставлення до КОП. Крім того, за словами полковника
Красіцкого, Корпус був зацікавлений справами підви-
щення рівня фізичного виховання на Волині [23, 9].

Отже, Корпус охорони прикордоння здійснював на
теренах Волині активну культурну та соціальну робо-
ту, причому наслідки цієї праці оцінювали позитивно
як у кількісному, так і в якісному вимірах. Тому ствер-
джувати, що діяльність Корпусу мала винятково реп-
ресивний і дискримінаційний характер, є помилковим.
Залучення бідного населення прикордоння до набутків
цивілізації (театру, бібліотек, читалень), допомога у лі-

квідації стихійних лих, пожеж, профілактиці небезпеч-
них захворювань була суттєвою. Незважаючи на те, що
праця спрямовувалася, в першу чергу, на польське насе-
лення прикордонних повітів, результати роботи стосу-
валися також представників інших національностей.
Тому слід підкреслити помітну цивілізаційну роль КОП
на території прикордоння Волинського воєводства.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВИХ
ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНІ ЯК ЧАСТИНА

ПОВОЄННОЇ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННЯ

Досліджено заходи радянської влади щодо найменш захищених
верств населення Волині у повоєнний період.
Ключові слова: Волинь, соціальний захист, ветерани, дитбудин-
ки, діти-сироти

Тематика історії повсякденності є однією з мало-
досліджених, а отже, незаповнених сторінок вітчиз-
няної історичної науки. Сьогодні актуальність люди-
нознавчої концепції історичних досліджень визнають
вітчизняні [1] та зарубіжні науковці, пропонуючи вив-
чати минуле через життя окремо взятої людини. Тому
місце в історії мають віднайти і соціальні складові
повсякденності. Вчених мають цікавити умови життя
людини, її труднощі, харчування, думки, ставлення до
праці та оточення. Адже, така, антропологічно зорієн-
тована історіографія – є одним із провідних напрямів
сучасного історичного знання [2].

З кінця ХХ ст. спостерігається все більша зацікав-
леність соціальною історією з боку українських вчених.
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Так, соціально-побутові умови життя селян досліджу-
ють Т. Вронська, Л. Ковпак, В. Кононенко, Т. Тере-
щенко [3]. Колективна монографія за редакцією В. Да-
ниленка [4] підсумувала вже напрацьований у цьому
напрямі матеріал. Труднощі повоєнного життя окре-
мих соціальних верст, зокрема неповнолітніх грома-
дян, аналізують Л. Голиш та М. Соловей [5]. Низку
проблем соціальної історії повоєнної Волині дослід-
жено й нами [6]. Метою ж цієї статті є висвітлення
соціально-побутових умов найменш захищених верств
населення Волині та заходи радянської влади щодо
забезпечення життєдіяльності ветеранів, інвалідів,
дітей-сиріт, багатодітних матерів у повоєнний період.

Загальний стан повоєнної Волині був доволі зли-
денними: розруха, голод, чимало людей жили в бара-
ках, землянках, пристосованих під житло виробничих
спорудах, нерідко без найнеобхідніших для існування
речей. Особливої уваги та піклування потребували
інваліди війни, діти-сироти, жінки. Втративши здоро-
в’я, сотні тисяч людей склали категорію населення, яка
не могла існувати без сторонньої допомоги. Медичні
процедури, ліки, необхідність протезування для інвалідів
вимагали значних коштів, а військові пенсії таких вит-
рат не покривали. Інвалідам було складно знайти ро-
боту, а непрацездатні потребували опіки та догляду.

Радянська влада, через органи соцзабезу та галу-
зеві профспілки намагалася полегшити життя найменш
захищених верств. Це засвідчує зокрема постанова
РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 9 лютого 1944 р. «Про
покращення роботи радянських і партійних організацій
з надання допомоги сім’ям військовослужбовців у
звільнених від окупації районах УРСР» [7, 1]. Восени
1945 р. на Волині були працевлаштовані 9744 демобі-
лізованих воїнів. Для прибулих у сільську місцевість
відремонтували 391 хату, побудували 80 нових, вида-
ли 141 голову худоби, зерна – 2996 т, на 124 особи –
позичок на 952 тис. крб. [8, 2]. Постановою РНК СРСР
від 23 січня 1946 р. «Про підвищення розміру пенсій
інвалідам Великої Вітчизняної війни 1-ї групи» вста-
новлювався їх мінімальний розмір у 300 крб. для непо-
в’язаних із сільським господарством, і 250 – для пов’я-
заних із ним [9, 2]. Крім того, сім’ям загиблих воїнів
виділялися промтовари, які можна було придбати через
торгову мережу Наркомторгу за ордерами, виданими
відділами держзабезпечення і побутового влаштуван-
ня сімей військовослужбовців. Сім’ям інвалідів війни
були виділені й окремі фонди [10, 5]. Для інвалідів
організовували безплатне санаторно-курортне лікуван-
ня, надавали допомогу у працевлаштуванні.

У перші мирні роки головна увага зосереджува-
лася на ремонті наявного житлового фонду та відбу-
дові зруйнованих будинків. Ці питання розглядалися
на червневому (1945 р.) травневому (1946 р.) і берез-
невому (1949 р.) пленумах ЦК КП(б)У. Причина не-
стачі житла пояснювалась інтенсивною відбудовою
об’єктів промисловості, з відповідним пріоритетним
фінансуванням і забезпеченням необхідною кількістю
робочої сили, матеріалів тощо. Досить часто навіть ті
незначні кошти, що виділялися на відбудову житлово-
го фонду, використовувалися не в повному обсязі.
Особливо складною ситуація з будівництвом була на
селі. За неповними даними, на Волині фашисти зруй-
нували 54 тис. селянських хат, 70772 господарські
будівлі, 451 школу, 23 лікарні, 389 клубів та хат-чита-
лень, 61 аптеку [11, 3]. Саме тому у сільській місце-
вості забудовникам надавалися кредити від 5 до 15 тис.
крб. на сім’ю, строком до 10 років. Інвалідам війни,
сім’ям загиблих воїнів, демобілізованим солдатам,
матросам і офіцерам кредити надавалися на особливо

пільгових умовах. Чимало будинків для трудівників
села споруджували і колгоспні будівельні бригади [12,
103]. До серпня 1946 р. у селах Волині збудували 11788
хат, 8970 господарських будівель, 158 шкіл, 16 ліка-
рень, 128 клубів, 20 будинків сільських Рад, 5 лазень.
Для розширення сільського будівництва Волинь отри-
мала від держави близько 6 млн. крб. у формі довго-
термінових кредитів [11, 3].

Варто відзначити й активну роботу в цьому напрямі
соцзабезу Волині, який 1946 р. посів перше місце в
Україні з обслуговування інвалідів війни. За зразково
налагоджену роботу, Мінсоцзабезу УРСР нагородило
кращих працівників почесними грамотами. З часу виз-
волення області – до серпня 1946 р. інвалідам війни
виплатили біля 11 млн. крб. пенсій і видали одноразо-
ву допомогу на суму близько півмільйона крб. на ку-
рортне лікування. У будинки відпочинку і на спецліку-
вання направили 820 осіб. Для житлового будівництва
і на придбання худоби виділили 1 млн. 287 тис. крб.
довготермінового кредиту, безплатно видано й завезе-
но біля 11 тис. куб. м лісу. Крім цього, збудовано й
передано інвалідам безплатно 562 будинки, відремон-
товано 1168 квартир. Для тих, хто проживав у сільській
місцевості, на період посівної та збиральної кампаній
було організовано 245 бригад і супряг, які зорали 572
га землі та зібрали врожай з площі в 455 га [13, 1].
Крім того, значна увага надавалася і працевлаштуван-
ню інвалідів. Так, на кінець 1951 р. в промисловості
та промкооперації працювали 265 осіб, зокрема, в ко-
операції – 181, сільському господарстві – 5401, уста-
новах та інших організаціях – 1346 [14, 6].

Найсуттєвіша допомога надавалася грішми, пози-
ками на будівництво, паливним матеріалом. Певна ча-
стина цієї категорії змогла поправити здоров’я у сана-
торіях та будинках відпочинку. Зрозуміло, органи соц-
забезу не могли повністю забезпечити всі потреби най-
вразливіших категорій населення, але їхня робота була
досить відчутною.

До найбільш трагічних наслідків війни слід відне-
сти дитяче сирітство. Ще в 1941–1942 рр. з прифрон-
тової смуги вивезли 976 дитячих будинків зі 107223
вихованцями [15, 131]. Надалі кількість сиріт неухиль-
но зростала. У першому кварталі 1944 р. на звільненій
території України налічувалося 67 тис. сиріт (у т. ч.
10,2 тис. – безпритульні), а в грудні 1944 р. – 125 тис.
(21 тис. – безпритульні). До 1 вересня 1945 р. на облік
взято 162 тис. сиріт і 1 млн. 166 тис. напівсиріт [16, 157].
У перші повоєнні роки гостро постала і проблема дитя-
чої безнаглядності. З цією метою створили мережу
прийомників-розподільників, дитячих будинків і спец-
іальних училищ. Станом на грудень 1945 р. у Волинсь-
кий дитячий прийомник-розподільник поступили 598
безпритульних дітей [17, 3], у грудні 1946 р. – ще 140
[18, 6]. У наступні роки кількість дітей, які поступили
у Луцький ДПР, дещо зменшилася. Станом на 12 січня
1950 р., зареєстровано 417 осіб, на березень 1951 р. –
519, серпень 1953 р. – 133 [19, 22–42].

Дієвою у цьому напрямі була робота профспілок.
Профактив брав участь у виявленні безпритульних
дітей, їх обліку, оформленні документів на опіку, пат-
ронаж, усиновлення. Часто опікунами ставали трудові
колективи. Трудящі республіки зібрали близько
830 тис. крб., що пішли на утримання дитячих бу-
динків, їдалень, а також 280 ясел і дитсадків, зокрема
й у Волинській обл. До кінця 1943 р. у дитячі заклади
і на патронування до трудящих оформлено близько
3 тис. дітей. Для них зібрано 23 тис. крб., 180 пудів
хліба, одяг і взуття [20, 83].
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Виконком Волинської обласної Ради депутатів
трудящих 25 вересня 1944 р. постановою «Про органі-
зацію спеціальних дитячих будинків», відповідно до по-
станови Раднаркому УРСР, прийняв рішення організу-
вати у Луцьку спеціальний дитячий будинок на 180 дітей.
Крім того, передбачалося перетворення Володимир-
Волинського дитячого будинку звичайного типу на
спеціальний дитбудинок на 120 дітей [21, 1–2]. На
кінець 1946 р. в області функціонували 9 дитбудинків,
з яких 2 для шкільного віку, 6 для дошкільного і 1 для
глухонімих. На січень 1947 р. органами народної ос-
віти взято на облік дітей, що лишилися батьків – 2732
особи, з них влаштовано в дитбудинки – 374, взято на
патронаж – 535, на опіку – 1185, усиновлено – 190.
Влаштуванням дітей займалися й органи охорони здо-
ров’я. Лише у січні 1946 р. ними влаштована 171 ди-
тина, з них у дитячі будинки – 108, на патронаж – 47,
усиновлено – 16 [22, 2]. Щоправда не завжди вдавало-
ся потурбуватися про найменш захищену категорію
населення, якими були діти-сироти, та виділити для
них все необхідне. Близько половини вихованців ди-
тячих будинків України наприкінці 1944 р. не мали
теплого одягу, взуття, ковдр. Не кращою була ситуація
і на Волині [23, 105].

Дирекцією і медичним персоналом дитбудинків
області здійснювалися заходи щодо дотримання сані-
тарних умов і поліпшення медобслуговування. Однак
житлово-побутові умови вихованців більшості дитя-
чих закладів залишалися незадовільними. Так, станом
на травень 1950 р. 460 вихованців дитбудинків не мали
окремих ліжок, 5 дитбудинків не мали лазень і мили
дітей в антисанітарних умовах, 7 закладів не мали роз-
дягалень і зберігали верхній одяг у спальнях і робо-
чих кімнатах. Ізолятори та дезкамери не забезпечува-
ли належної ізоляції хворих і дотримання відповідно-
го санітарного режиму.

У деяких дитбудинках умови були нестерпними,
зокрема в Римачівському, Вовнянському, Любитівсь-
кому, Боратинському та Володимир-Волинському
№ 2, де на одну дитину в середньому припадало 0,9–
1,5 м кв., замість встановленої норми – 2,5–3 [24, 24].
Не всі будинки в достатній мірі були забезпечені пост-
ільною білизною, зимовим одягом, взуттям і меблями.
У деяких був лише 10–15 денний запас палива, а в
Римачівському дитбудинку його зовсім не було. Облс-
поживспілка, міські магазини не змогли забезпечити
безперебійного постачання дитячих закладів продук-
тами харчування, а подекуди наряди видавалися з ве-
ликим запізненням. Мали місце випадки, коли місяця-
ми дитбудинки не отримували круп, м’яса, цукру. Час-
то не вистачало і належної кількості овочів [25, 6].

Видача допомоги з вагітності та пологів здійсню-
валася відповідно Указу Президії Верховної Ради СРСР
від 8 липня 1944 р. «Про підвищення державної допо-
моги вагітним жінкам, багатодітним та одиноким ма-
терям, посилення охорони материнства і дитинства,
про встановлення почесного звання “Мати-героїня” і
заснування ордена “Материнська слава” та медалі
“Медаль материнства”» [26, 85]. На його підставі, в
1946 р. орденами і медалями нагородили більше сотні
волинських жінок, а впродовж 1951–1952 рр. багато-
дітним і одиноким матерям області виплатили 28 млн.
483 тис. крб. державної допомоги [27, 2].

Тенденція до збільшення народжуваності в області
пояснювалась, з одного боку, нормалізацією життя після
воєнних років, з іншого – цьому сприяла політика дер-
жави, спрямована на стимулювання не лише шлюбності,
але й народжуваності. Законом від 8 липня 1944 р. дер-
жава вперше гарантувала матеріальну допомогу «не-

заміжнім матерям». Передбачалися і грошові нараху-
вання матерям, які мають двоє дітей, за народження
наступних [28, 222]. Так, станом на 1953 р. у багатод-
ітних матерів області народилися 6195 дітей. Третю
дитину народили 2966 матерів, 4 – 1367, 5 – 764,
6 – 407, 7 – 256, 8 – 194, 9 – 103, 10 – 63, 11 – 75. Майже
5 тис. багатодітних матерів працювали в колгоспах, 833
– домогосподарками, 305 – в державних і кооператив-
них підприємствах [29, 10]. На рівень народжуваності
позитивно вплинуло і домінування в регіоні сільсько-
го населення. Так, на січень 1954 р. його кількість ста-
новила 804,8 тис. осіб, з них у сільській місцевості –
646 тис., містах – 158,8 тис. [30, 2].

Першочергової ваги у справі охорони здоров’я
набули заходи зі зміцнення здоров’я дітей, інвалідів і
престарілих. До цієї справи залучалися новостворені
профспілкові організації. Найбільше оздоровили роб-
ітників і службовців обкоми профспілок початкових і
середніх шкіл, медичних і державних установ, МТС і
земельних органів, робітників борошномельної про-
мисловості й елеваторів [31, 2]. Станом на серпень
1946 р. у Волинській обл. працював санаторій на
80 ліжок в м. Маневичі для хворих на сухоти. Заклад
обслуговував винятково інвалідів війни, дітей шкільно-
го і дошкільного віку. На вказаний час він надав по-
слуги 153 хворим [32, 7]. На 1952 р. в області діяли
вже три санаторії: дитячий загальнотерапевтичний у
с. Милуші Луцького р-ну на 40 ліжок (за рік прийняв
97 дітей); обласний туберкульозний санаторій у
м. Маневичі на 150 ліжок (за рік прийняв 70 осіб); ту-
беркульозний санаторій для дітей шкільного віку і до-
рослих у с. Тростянець Ківерцівського р-ну на 75 ліжок
[33, 2]. На 1954 р. в області діяли також санаторії на
300 ліжок у с. Ульянівка, м. Маневичі та с. Замлиння.
Протягом року тут відпочили 766 осіб [34, 6–7].

Отже, відзначені вище післявоєнні проблеми со-
ціального характеру, а також поширення захворювань,
зумовлених поганим харчуванням і примітивним по-
бутом, негативно вплинули на стан здоров’я населен-
ня краю. Відновлення системи охорони здоров’я на
Волині у перші повоєнні роки відбувалось повільно,
що ускладнювала й політика тоталітарного режиму.
Останній передусім турбувала радянізація краю, а тому
поза його увагою лишалися невідкладні проблеми со-
ціального характеру. Важким соціальним наслідком
війни була й велика кількість людей, які не могли об-
ходитись без сторонньої допомоги. Повсякденне жит-
тя таких категорій як інваліди, діти-сироти і напівси-
роти, багатодітні родини було ще одним повоєнним
випробуванням. І хоча влада видавала численні поста-
нови щодо покращення життя, а турбота органів соц-
забезу та профспілок з надання допомоги таким кате-
горіям демонструвала кращі людські якості, проте,
держава так і не перейшла до системного забезпечен-
ня інтересів соціально вразливих категорій громадян,
у тому числі й на Волині.
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А. С. Поліщук

СФЕРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МЕШКАНЦІВ
ПОДІЛЛЯ У СЕРЕДИНІ 1960–80-х рр.

У статті аналізуються особливості становища сфери охорони
здоров’я Поділля у середині 1960–80-х рр.
Ключові слова: охорона здоров’я, лікувально-профілактичні зак-
лади, санітарно-епідеміологічне становище, фельдшерсько-аку-
шерські пункти

За сучасних умов з’явилася можливість глибшого
дослідження соціальної політики у напрямі створення
належних санітарно-побутових умов життя та охоро-
ни здоров’я населення. Основною метою сучасної ре-
форми у сфері останньої є забезпечення високої пра-
цездатності та рівня життя громадян, усунення фак-
торів ризику для здоров’я, попередження і зниження
захворюваності, інвалідності та смертності; збережен-
ня демографічного потенціалу та покращення якісних
характеристик життя населення. Тільки всебічне гли-
боке дослідження всіх аспектів минулого в їх ретрос-
пективі дасть змогу сформувати належні принципи
ефективної системи охорони здоров’я України.

Висвітлення цієї проблеми є досить актуальним,
адже ця система відіграє виняткову роль у забезпеченні
належного рівня життя населення, а також є однією з
найважливіших внутрішніх державних функцій. Тема
частково висвітлювалася у роботах А. Білієнка [1],
О. Голяченка, А. Обухова [2], В. Кравченка [3], Л. Лєка-
рєва [4–5], С. Марковського [6], Л. Пастушенка [7],
К. Разінкіної [8–9], С. Рибак-Рибаченко [10], В. Тімкова
[11], В. Шаталюка М. Коряка [12]. Також слід відзна-
чити значущість архівних матеріалів, що зберігають-
ся в Держархівах Вінницької та Хмельницької обл.
Мета цієї статті полягає в аналізі основних рис фор-
мування і становлення системи охорони здоров’я на
Поділлі у середині 1960–80-х рр.

Ситуація, що складалася в галузі охорони здоров’я
в цей час була не найкращою. Незабезпечення держа-
вою міських і сільських населених пунктів закладами
медичного обслуговування, зумовило певне невдоволен-
ня серед населення краю. Поглиблювалась тенденція
до ширшого залучення колгоспів і радгоспів до будів-
ництва лікарняних закладів і стримування державних
асигнувань для цієї справи. За цей період кількість ліка-
рень значно зменшилася, хоча на тлі інших областей,
ситуація на Поділлі характеризувалася певними пози-
тивними тенденціями. Так, Вінницький і Хмельниць-
кий обласні відділи охорони здоров’я спрямували
діяльність щодо виконання постанови ЦК КПРС від
14 січня 1960 р. «Про заходи по дальшому поліпшен-
ню медичного обслуговування та охорони здоров’я
населення». Під керівництвом партійних організацій і
місцевих Рад, за безпосередньої участі громадськості,
проводилося будівництво медичних закладів. Подана
нижче таблиця відображає цю динаміку зростання
кількості медичних закладів Подільського краю.
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Динаміка розвитку мережі медичних закладів
на Поділлі у середині 1960–80-х рр. [13, 32; 14, 50;

15, 31; 16, 17; 17, 9]

Наведені дані засвідчують, що впродовж 1960–
80-х рр. проходили процеси укрупнення центральних
районних і дільничних лікарень, за рахунок ліжкового
фонду малопотужних дільничних лікарень. У той же
час, спостерігалася тенденція до збільшення (майже
вдвічі) кількості лікарняних ліжок в обох областях.
Упродовж означеного періоду кількість лікарських
амбулаторно-поліклінічних закладів у Вінницькій обл.
зросла майже вдвічі, а на Хмельниччині, навпаки, дещо
зменшилася. Позитивно позначилася на якісній харак-
теристиці медичних закладів Вінниччини і побудова
1973 р. важливих об’єктів – онкологічного диспансеру
та корпусів госпіталю для інвалідів війни. Ці заклади
були споруджені за рахунок коштів, зароблених на ко-
муністичних суботниках. Також діяв кардіологічний кор-
пус і нова поліклініка обласної лікарні ім. М. Пирогова.
З’явилися новобудови і в районних центрах, зокрема
у селах Калинівського, Літинського і Хмільницького
р-нів. Лікувальні заклади в них були розміщені у
світлих, просторих приміщеннях, відділення були ос-
нащені сучасною діагностичною апаратурою, інстру-
ментами, в палатах була чистота й затишок [12, 2]

За вказаний період були споруджені нові медичні
установи і в багатьох селах області. Серед них – дво-
поверхова лікарня на сто ліжок у Кирнасівці Тульчинсь-
кого р-ну, на будівництво якої витратили біля 1 млн.
крб. Територія, що прилягала до лікарні, вабила зір –
багато квітів, зелених насаджень. Також було відкри-
то нові лікарні у селах Качківці Немирівського р-ну,
Ярмолинці Гайсинського р-ну, Сокиринці Вінницько-
го р-ну, реконструйовано лікарню Калинівського р-ну,
що вважалася однією з найкращих в області [6, 1].

Важливою складовою розвитку лікувальних уста-
нов Подільського краю був рівень їх забезпечення ква-
ліфікованими кадрами. Головне завдання, яке стави-
лося перед лікарями і середнім медперсоналом, – по-
кращення профілактики захворювань, вчасно надана
медична допомога, особливо сільським жителям, які
проживали у віддалених районах області. Не менш
важливим було запровадження нових методів діагнос-
тики і лікування, з метою покращення рівня життя на-
селення краю. У Вінницькій обл. досить активно про-
водили роботу щодо підвищення кваліфікації лікарів і
середніх медичних працівників наявні медичні уста-
нови – Вінницький медичний інститут і 5 медучилищ
(Вінницьке, Бершадське, Гайсинське, Погребищенське,
Могилів-Подільське). У Хмельницькій обл. лікарів і се-
редніх медпрацівників готували Хмельницьке, Кам’я-
нець-Подільське та Чемеровецьке медучилища. Не мен-
шу роль мав Тернопільський медінститут, який тільки з
випуску 1984 р. на роботу до сільської місцевості на-
правив 89 лікарів, 130 фельдшерів і акушерок та
30 стоматологів. При цьому молодим спеціалістам при-
ділялася значна увага, зокрема, направляючи на робо-
ту, для них вирішували житлове питання. З метою ж

підвищення їх кваліфікації, на базі кращих дільнич-
них лікарень, організовувалися семінари [20, 2–3].

Належна увага приділялася й атестації медичних
працівників, під час якої вагому
роль відігравали курси підвищен-
ня кваліфікації, що проходили в
інститутах удосконалення лікарів,
а також на місцевих базах. Щоро-
ку кількість атестованих лікарів
збільшувалась. Так, наприклад, за
1965–1975 рр. на Вінниччині були
атестовані біля 800 лікарів. Крім
того, підвищення кваліфікації лі-
карського персоналу проводило-

ся в кожному лікувально-профілактичному закладі
щомісячно, шляхом направлення на короткотермінові
курси, семінари, декадники, конференції [12, 3]. По-
ступово зміцнювався і науковий потенціал лікарів-ен-
тузіастів. Основними напрямами, за якими проводи-
лися дослідження, були охорона здоров’я матері та
дитини, диспансеризація, створення нових фармако-
логічних речовин. Вивчалися зокрема проблеми збе-
реження здоров’я жінок, які працювали на заводі імені
60-річчя Жовтня (м. Вінниця) [11, 1].

На Хмельниччині за вказаний період 10 осіб стали
кандидатами медичних наук, 24 лікарям було присвоє-
но звання Заслуженого лікаря УРСР, понад 100 медиків
були нагороджені урядовими нагородами, 254 – знач-
ком «Відмінник охорони здоров’я». При обласному
відділі охорони здоров’я покращила свою діяльність
рада з впровадження наукових досягнень у практику
охорони здоров’я окремих служб, виконання договорів
з науково-дослідними інститутами [10, 5].

Чимало було зроблено у справі раннього виявлен-
ня серцево-судинних захворювань. Вагомим резервом
народного здоров’я стало подолання шкідливих зви-
чок, перш за все, пияцтва. Провідна роль належала
медичним працівникам, які були активними борцями
за здоровий спосіб життя. Нова стратегія вітчизняної
медицини передбачала і нові вимоги до кожного гро-
мадянина. З’явилися нові лозунги: «Здоров’я – це не
тільки особиста справа, але й суспільний здобуток!»,
«Слід пам’ятати: недугу легше попередити, ніж потім
лікувати!» [1, 2]. Заслуговувала на увагу робота сані-
тарних дружин, чию діяльність координувало Товари-
ство Червоного Хреста. Організаційно-методичну ро-
боту члени товариства здійснювали шляхом проведен-
ня агітаційно-масових, санітарно-оздоровчих, санітар-
но-захисних заходів, а також роботи з військово-патр-
іотичного та гігієнічного виховання молоді. Неабияку
популярність здобули народні університети, школи
здоров’я, яких на Поділлі було 330. В них навчалися
понад 5 тис. осіб. Серед кращих – Тульчинський на-
родний університет, де відбувалися актуальні заходи,
вечори, конференції, «вогники». Перед слухачами ви-
ступали найкращі фахівці медичної галузі, в яких мож-
на було отримати відповіді на питання, що хвилюва-
ли, та консультації [6, 2,4].

Найбільш відсталою ланкою залишалася амбула-
торно-поліклінічна допомога сільському населенню.
Єдиним шляхом наближення медичної допомоги до
сільських трудівників була організація лікарських ам-
булаторій. У 1975 р. їх нараховувалося 11, але в дея-
ких з них не було лабораторій, фізіотерапевтичного
кабінету, замість 3 лікарів працював 1 або 2 [5, 1]. На
відповідальній ниві охорони здоров’я було не обійтись
і без її основної фігури – фельдшера, акушерки, ме-
дичної сестри. На Поділлі впродовж 1965–1985 рр.
тисячі самовідданих трудівниць несли беззмінну вах-

1960 1965 1970 1975 1980 1985
Кількість лікарняних закладів 264 246 248 231 208 209

У них лікарняних ліжок 13400 18000 21800 24400 26100 27400
Кількість лікарських амбулаторно-

поліклінічних закладів
171 232 242 273 281 318

Кількість лікарняних закладів 211 200 185 152 144 142
У них лікарняних ліжок 9758 12940 15525 17145 18430 19640

Кількість лікарських амбулаторно-
поліклінічних закладів

240 238 231 186 191 204

Складові мережі медичних закладів
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ту в заводських здоровпунктах, на станціях швидкої
та невідкладної медичної допомоги, в лікарнях, пол-
іклініках, фельдшерсько-акушерських пунктах і профі-
лакторіях. Серйозні претензії пред’являлися до зубо-
протезної та санітарної служб. Піддавались критиці
організації, що зволікали з ремонтом старих і споруд-
женням нових лікувальних закладів. Від цього страж-
дали інтереси хворих. Вказувалося на необхідність
зміцнення матеріально-технічної бази форпостів на
селі – фельдшерсько-акушерських пунктів, які не зав-
жди мали належні умови для роботи [2, 3–4].

Протягом 1965–1985 рр. проведена досить значна
робота щодо розвитку аптечної справи для подальшого
поліпшення медикаментозного обслуговування населен-
ня і лікувальних установ. У містах і селах тривало буді-
вництво й організація нових аптек. Архівні матеріали
дають змогу простежити динаміку розгортання мережі
аптечної мережі в райцентрах Вінницької обл. Так, якщо
1965 р. функціонували 7 нових аптек, то 1966 р. – 8,
1967 р. – 9, 1968 р. – 14, 1969 р. – 17, а до кінця 1970 р. їхня
кількість зросла до 19. Якщо у місті на одну аптеку при-
падали 12,5 тис. мешканців, то на селі така пропорція
була значно більшою, а відтак, придбати потрібні ліки
було нелегко [18, 22]. У Хмельницькій обл. 1965 р.
функціонували 5 нових аптек, 1966 р. – 7, 1967 р. – 7,
1968 р. – 9, 1969 р. – 13, 1970 р. – 15 [19, 87; 20, 4].

Однак мали місце і певні недоліки в забезпеченні
населення медикаментами та іншими виробами медич-
ного призначення. Деякі лікарські препарати були в по-
стійному дефіциті. Не були належним чином оснащені
сучасним обладнанням й інвентарем установи охоро-
ни здоров’я, не вистачало санітарного та спеціалізова-
ного автотранспорту [7, 5]. Проте, незважаючи на всі
труднощі, вже з 1975 р. спостерігалося значне зростан-
ня аптечної мережі всього Подільського регіону. Майже
у кожному районному центрі у цей час відкривалися
аптеки, які працювали при лікувальних закладах [16, 7].

Прискорився і процес розвитку спеціалізованої
медичної допомоги, особливо травматологічної, невро-
логічної, дитячої хірургії, офтальмологічної, ревмокар-
діологічної. Дрібні відділення об’єднувалися в більші
(на 30–60 ліжок), що стало можливим завдяки
збільшенню потужності міських і центральних ліка-
рень. Планувалося розширення до 350–500 ліжок. В
плані роботи органів охорони здоров’я Хмельницької
обл. планувалася організація неврологічних відділень
у кожному районі, лорвідділень – у 12 районах, очних
– у 8 [8, 1]. Значно покращилася спеціалізована служ-
ба у Старокостянтинові, Дунаївцях, Красилові, Воло-
чиську, де потужність центральних лікарень збільши-
лася до 400–500 ліжок. В решті районів вузька спеціа-
лізація отримала розвиток в амбулаторно-поліклініч-
них умовах, а на стаціонарне лікування хворі направ-
лялися в районні та міжрайонні відділення. Значно
зросла і роль обласної лікарні в організації спеціалі-
зованої допомоги [8, 4].

З метою поліпшення охорони здоров’я населення,
почали відбудовувати і зміцнювати мережу лікуваль-
но-профілактичних установ. Так, вінницький обласний
відділ охорони здоров’я для проведення капітального
ремонту лікувально-профілактичних закладів у 1965 р.
виділив 650 м куб. лісоматеріалів, біля 2 тис. м кв.
плитки, 18 тис. у. о. шиферу, 5790 м кв. м’якої покрівлі,
360 т цементу, 16 т фарби й оліфи та інші будівельні
матеріали. Станом на 1 липня 1966 р. у районах об-
ласті функціонували 155 профілакторіїв, спрямовані
на боротьбу з епідеміями [9, 3]. Для кращого керів-
ництва діяльністю лікувально-профілактичними уста-
новами впродовж 1960–80-х рр. в усіх районах були

проведені виїзні засідання медичної Ради. Найкращі
спеціалісти систематично здійснювали виїзди для про-
ведення консультацій і оперативного лікування хворих.
За рахунок коштів обласного відділу охорони здоро-
в’я, лікувально-профілактичними закладами було за-
куплене медичне обладнання і фізапаратура. Ліку-
вальні установи були забезпечені 10 рентгенапарата-
ми, 9 електрокардіографами, 7 дезкамерами, 33 без-
тіньовими лампами [3, 3].

Великі і почесні завдання стояли перед медични-
ми працівниками у справі подальшого поліпшення
санітарно-профілактичної та протиепідеміологічної
роботи у Хмельницькій обл. Упродовж 1960–80-х рр.
була зміцнена матеріальна база санепідемстанцій, пол-
іпшилася робота лабораторій, науковці активніше
включилися у боротьбу з інфекційними захворюван-
нями. Особливу увагу звернено на профілактику шлун-
ково-кишкових захворювань. Збільшилась мережа са-
нітарно-курортних і оздоровчих закладів. [3, 2]. Архівні
матеріали дають змогу простежити динаміку розгортан-
ня мережі санітарно-курортних і оздоровчих закладів у
райцентрах Хмельницької обл. Так, якщо в 1960 р. фун-
кціонували 12 нових санаторіїв, то 1965 р. – 11, 1970 р.
– 10, 1975 р. – 11, 1980 р. – 14, 1985 р. – 19. Кожного
року більше 52% хмельничан оздоровлювались в
різних пансіонатах і Будинках відпочинку [21, 9].

Отже, в 1960–80-х рр. головним завданням дер-
жавних органів було поліпшення стану охорони здо-
ров’я населення, що вимагало не тільки зростання
мережі медичних установ і збільшення кількості кадрів,
але й нових методів організації роботи лікувально-
профілактичних закладів, диференційованого підходу
до медичного обслуговування різних вікових, стате-
вих і професійних груп населення. Підвищився рівень
державного санітарного нагляду, пропаганда медич-
них і гігієнічних знань. Населення краю все активні-
ше брало участь у проведенні санітарно-оздоровчих
заходів. Позитивними були співпраця медичних зак-
ладів з науково-дослідними інститутами, зміцнення
наукового потенціалу лікарів, їх раціоналізаторська та
громадська робота. Хоча остання не сприяла підвищен-
ню фахового рівня лікарів, втім, відволікала від основ-
ної діяльності. Підвищився рівень державного санітар-
ного нагляду, поліпшилася пропаганда медичних і
гігієнічних знань. Населення все активніше брало
участь у проведенні санітарно-оздоровчих заходів.

Разом з тим, у деяких установах охорони здоров’я
на низькому рівні проводилася організація роботи, мали
місце окремі факти формального ставлення медичних
працівників до своїх обов’язків. Якість і обсяг медич-
ної допомоги сільському населенню відставали від до-
помоги, що надавалася міському населенню. Не були
усунені недоліки в забезпеченні населення медикамен-
тами, повільно розширювалася мережа аптек, складів,
медичних магазинів і аптечних баз. Установи охорони
здоров’я все ще недостатньо були оснащені санітарним
і спеціалізованим автотранспортом, сучасним обладнан-
ням та інвентарем. Мали місце недоліки в роботі швид-
кої і невідкладної медичної допомоги, випадки несвоє-
часної і неякісної медичної допомоги хворим.
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of the health sphere in Podillya at the middle of the 1960–80-s.
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Н. М. Мартиненко

ПОСТУЛАТИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНСЬКИХ
СТАРОЖИЛІВ

Стаття присвячена дослідженню основоположних принципів
здорового способу життя. Авторка підкреслює, що процес фор-
мування індивідуальної культури здоров’я є тривалим і має
здійснюватися поступово. Нагальною потребою сучасного ета-
пу розвитку цивілізації є створення умов для виховання внутріш-
ньої потреби кожної людини підтримувати власне фізичне, пси-
хологічне, соціальне та духовне здоров’я. Для вирішення цього
завдання ми пропонуємо звернутися до джерел мудрості пред-
ставників попередніх поколінь, порівнюючи поради надані ліка-
рем, академіком М. Амосовим та старожилом А. Вороном.
Ключові слова: культура здоров’я, здоровий спосіб життя,
фізична культура, раціональне харчування, духовне здоров’я

Проблема здоров’я завжди існувала і лише дещо
коригувалася зі зміною історичних епох і розвитком
культури людства. Наші предки жили у балансі з при-
родою та її ритмами. Процес формування індивідуаль-
ної культури здоров’я здійснювався поступово і був
важливою частиною загальної культури людини [1, 10].
Сучасний рівень розвитку цивілізації суттєво змінив
умови життя і праці. Вся сукупність факторів діяль-
ності людини негативно впливає на фізичне, психоло-
гічне, соціальне та духовне здоров’я. Ми втрачаємо
внутрішню рівновагу і відчуття душевного комфорту,
поступово просуваючись шляхом, який веде до мані-
фестації захворювання. На наш погляд, є сенс зверну-
тися до джерел мудрості попередніх поколінь, на долю
яких випало багато випробувань. Прислухатися до
порад українських старожилів. Пізнати, так званий
«кодекс свідомого довгожительства».

Видатний український хірург М. Амосов підкрес-
лював: «Не сподівайтеся, що лікарі зроблять вас здо-
ровими. Вони можуть врятувати життя, навіть, вилі-
кувати хворобу, підвівши до старту, надалі ж ви маєте
рухатися життєвим шляхом, розраховуючи тільки на

себе» [2]. Вітчизняні і зарубіжні вчені встановили чин-
ники, які найбільше впливають на здоров’я людини:
спадковість або генетичний фактор (20 %); природні
умови чи екологічна ситуація (20 %); 50 % харчування
та спосіб життя; і лише 10 % – система охорони здо-
ров’я. М. Амосов підкреслював, що 90 % людей, за
умови правильного способу життя, були б здоровими.
Тому пропонує кілька важливих кроків щодо збере-
ження здоров’я і профілактики значної кількості хво-
роб. Лікарі найчастіше мають справу із хворобами, а
здоров’я треба підтримувати й здобувати самостійно,
тренуючись, бо здоров’я – це резервний потенціал
органів й усієї нашої фізіології. Він необхідний, щоб
підтримувати нормальні функціональні показники (у
стані спокою й при фізичних навантаженнях), щоб не
захворіти, а занедужавши, по можливості не вмерти.
Щоб не боятися протягів, застуд і взагалі, щоб добре
працювалося, спалося, «їлося й пилося». Саме задля
цього потрібні тренування, фізичні вправи і наванта-
ження. Так говорить лікар, а старожили як звичайні
люди говорять так: «Прислухайся до того, що нам за-
повідано: “В поті чола будеш їсти хліб свій”. Це не
покара, це вимога, припис. Щоденний хліб (їжу) тре-
ба заслужити. Кожного дня вчинити якесь зусилля –
до поту. Чи то робота, чи швидка хода, біг. Із потом вий-
де “недобра сіль і недобрі нерви”. Ви помітили, коли ми
хворі чи дуже схвильовані, нас обливає потом. Важку
роботу немічні можуть замінити постуванням. Та ж
поміч» [3, 5]. «Пости – найбільша благодать. Ніщо не
кріпить і не молодить так, як постування. Кістки стають
легкими, як у птиці. А серце веселе, як у молодої люди-
ни. Постування дає можливість помолодшати на кілька
років. Втім, не їсти м’яса – ще не піст. Не “їсти” свого
ближнього – ось перший крок до посту. Піст – це не
традиція, не біблійний припис, не жертва Богу. Це вияв
любові до Бога» [3, 6]. Піст – не просто дієта, тут оче-
видною і необхідною є духовна складова.

Внутрішнє почуття гармонії з природою – обов’яз-
кова річ для кожного з нас. Старожил А. Ворон радив
навчитися бачити довкола все живе і радіти йому –
бадилині, дереву, птиці, тварині, землі, небу. Він про-
понував вдивлятися в них добрими очима, з уважним
серцем і вірив, що відкриються людині такі знання, які
неможливо віднайти у книгах. Візьміть за звичай кілька
хвилин всякої пори постояти босоніж на землі. Шукай-
те нагоди побути біля води. Вона зніме втому, «промиє
думку». З водою треба говорити, бо й вона несе інфор-
мацію. Щоранку добре облитися водою: спочатку гаря-
чою – «розігріти приспану кров», потім холодною – за-
гартувати «жили і нерви, розбудити серце». Пийте чис-
ту воду, не чекаючи спраги – це найкращі ліки. Не пийте
солодкої і солоної (мінеральної) вод із пляшок – перша
роз’їсть печінку, інша замурує судини [3, 5].

Хвороби, прагнення їх уникнути, щоб вижити,
змушували людей шукати способи їх лікування та за-
побігання їм. Значну роль серед запобіжних заходів
відігравало використання природних сил (води, по-
вітря, сонця), а також фітотерапевтичних засобів, ви-
явлених емпірично. Життєвий досвід із формування,
збереження, зміцнення і відновлення здоров’я став
цінним набутком поколінь. Звернімося до порад ста-
рожила А. Ворона, який зауважував, що груша – ко-
рисний плід для чоловіків. але лікувальна груша тільки
та, що пахне, до того ж вона знижує тиск, хоча не мож-
на їсти гнилих груш. Люди забувають, що ліки рос-
туть із землі. Наприклад, гречка. Вона нормалізує тиск,
допомагає за цукрового діабету. Гречка може заміни-
ти хворому картоплю і хліб. Усім, хто хворіє на скле-
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роз, ревматизм, запалення суглобів, також треба вклю-
чити гречку до свого меню. Гречка зміцнює судини,
позитивно впливає на зір. Селера, журавлина, грейп-
фрут – знижують тиск [3, 14].

М. Амосов зауважував, що хворобу відчуває кожна
людина. Він вважав, що це розлад функцій, який зава-
жає відчувати щастя і радість життя. Причини також
відомі – зовнішні чинники: інфекції, екологічна ситуа-
ція, суспільні потрясіння, власна нерозумна поведінка,
іноді вроджені дефекти. Він стверджував, що природа
людини міцна, принаймні, у більшості людей. Незнач-
них хвороб не уникнути, вони є часткою нашого життя,
а серйозні є наслідком нерозумного способу життя: зни-
ження резервів організму в результаті детренованості [2].

Про необхідність витримки говорив і старожил
А. Ворон: «Не нарікайте на нужду, нещастя, невдачі.
Вони – найкращі вчителі. В таборах, де було голодно і
холодно, люди чулися дуже здоровими і міцними ду-
хом. Приймайте усе, що випадає на долю, як хворі
приймають ліки. Оздоровлення тіла – ось смисл цих
ліків. Приймайте смиренно все, що стається, навіть
найгірше, бо смисл гірких прикростей – є духовне здо-
ров’я і цілісність життя. Не варто боятися смертного
часу, людина має бути готовою віддати Богу те, що від
нього отримала». Ще одна порада старожила: «Більше
крутіться. Камінь, що котиться, мохом не поростає.
Клопоти нас тримають на землі. Не ухиляйтесь від них,
але не дайте їм панувати над вами. Ніколи не бійтеся
починати і вивчати нового діла – це шанс для онов-
лення... У всьому новому, навіть у біді, шукайте щось
корисне і повчальне для себе. Людина оновлюється
кожні 7–8 років і тілом, і духом. Тому не стримуй себе,
якщо доля посилає нову справу, нову дорогу» [3, 9,11].

Тренування резервів організму має бути розумним.
Це означає поступові, наполегливі вправи. М. Амосов
закликав щодня додавати 3–5% фізичного навантажен-
ня від досягнутого рівня, рахуючи рухи, швидкість,
відстань, залежно від віку та базового стану здоров’я.
Це стосується загартовування, загоряння і навіть ро-
боти. Говорячи про сутність тренування, академік
відзначав, що це режим обмеження і навантаження.
Три головних пункти для порівняння зведені у таблиці.

Прикметно, що поради геніального хірурга М. Амо-
сова, здебільшого, адресовані міському населенню. Ана-
лізуючи значну практику та власні спостереження, він
говорив: «Оскільки зараз на роботі майже ніхто фізич-
но не перенапружується, то для здоров’я корисно при-
діляти вправам годину, але «нормальній людині» не
вистачає для цього характеру. Тому має сенс приділя-
ти гімнастиці, принаймні, 20–30 хв. Це приблизно 1000
рухів, краще з гантелями по 2–5 кг. Раджу робити впра-
ви перед телевізором, коли “Новини” показують, щоб
зекономити час. На додаток до фізкультури бажано
виділити ділянку для піших прогулянок (не менше
кілометра). Це корисно і зберігає нерви» [2].

Для сільського населення старожили радять: «Мен-
ше посижкуй, але спи вдосталь. Літній чоловік, кот-
рий не при роботі, має ходити щодня по 2–3 год., без
огляду на погоду. Намагайтеся більше бути просто
неба. Привчіть себе жити в прохолодному помешканні.
Досить, щоб ноги і руки були в теплі, а голова – у
свіжості. Тіло марніє і старіє від тепла... Коли прикро
на душі, треба багато ходити. Краще полем, лісом, над
водою. Вода понесе твою журу. Але пам’ятайте: найк-
ращими ліками для тіла і душі є піст, молитва і робота
для рук. Розпочинайте і завершуйте день з подяки. А
перед сном вручайте Господу свою душу до нового

дня. Приймайте радощі і знегоди з подякою. Все це
милість Божа. Навіть випробовування. Бог ніколи не
посилає більше, ніж ми можемо знести. Що більші
випробовування, то більше маєте робити. У тиху го-
дину сідайте у самоті і споглядайте світ природи, на-
магаючись розчинитися в ньому. І серце наллється
спокоєм. Кожна ранкова зоря є ніби новим життям. Є
сенс прагнути, щоб кожен день залишив по собі лю-
бовно зроблену справу, набуте знання, якесь добре зу-
силля над собою. Так за роки, десятиліття можна ста-
ти новою людиною. Тим, хто курить, п’є, гуляє, ли-
хословить, вдається до грошових ігор, можна поради-
ти – не впадайте у відчай. Досить викорінити один
порок, а інші десять зникнуть. Лише прислухайтесь
до своєї душі. Усі добрі закони записані там» [3, 7–8].

Рецепти досягнення внутрішньої душевної рівно-
ваги пропонував і М. Амосов. Сам він користувався
простим способом: коли виділялася значна кількість
адреналіну, фіксував увагу на ритмічному повільному
диханні й намагався розслабити м’язи. Найліпше в такі
моменти, на його погляд, було б зробити енергійну
гімнастику, на жаль, ситуація, не дозволяє реалізувати
це одразу. Все одно, щойно з’явиться можливість –
працюйте. Надлишок адреналіну спалюється при
фізичних вправах і судини, органи звільняються від
спазмів. Тварини звільняються від стресів тікаючи від
небезпеки або вступаючи у протиборство.

Щодо принципів «розумного харчування» пропо-
нують замислитися всі старожили. «Голодний звір хит-
ріший і спритніший за ситу людину, від переситу і роз-
пусти патриціїв римська імперія впала» [3, 12]. Най-

Перший – їжа з
мінімумом жирів,
300 г овочів і
фруктів щодня,
щоб вага
дорівнювала 
цифрі зросту
мінус 100.

Другий –
фізкультура: вона
потрібна всім,
особливо дітям і
старим. 

Третій пункт –
управління 
психікою: 
«Вчіться володіти
собою» [2].

Не переїдайте! Що-
день на столі
мають бути овочі.
Вранці доцільно
їсти більше, увече-
рі – менше. Їсти
краще «жмень-
ками», але часто.
Щоб менше їсти,
доцільно пити бага-
то води і узварів,
їсти грубу і сиру
городину. Вечеря-
ти треба легко, не
пізніше 19 год. Є 3
найбільші «білі
шкоди»: сіль,
цукор і білий хліб.
Є й четверта –
горілка, якщо
вона бере гору [3,
6,27].

Зусилля тіла
мають бути
продуктивними. 
Тоді природа дає
силу. Завзяті
спортсмени, 
зазвичай, силу
розгублюють, бо
зусилля тіла їх
марні, енергія
пуста. Люди, що
працюють у полі,
лісі, на будові,
здебільшого міцні
до старості.
Змагайся, щоб усе
тіло твоє
працювало як
серце: то
напружувалось, 
то розслаблялось
[3, 10,26]. 

Довговічність – це
вміння довгий час
залишатися 
людяним. Якщо
даєте опору
іншим, й самі її
матимете. Якщо
допомагаєте 
людям досягти
успіху, й самі його
досягнете. Бути
людяним – не
означає всіх
любити. Можна
зневажати деяких
людей, але
залишатися з ними
людяним треба.
Не для них – для
себе. У цьому
духовна чистота
[3, 7,24].

Ті ж самі поради мудрої людини з народу – А. Ворона:
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поживніші овочі ті, що напоєні сонцем. Перший – бу-
ряк, немає на землі ліпшої їжі, а також, квасоля, гар-
буз, ягоди, морква, томати, перець, шпинат, салат, яб-
лука, виноград, сливи. Найліпша їжа, але й ліки: бу-
ряк, огірки, цибуля, кисле молоко, риба, каша (пшоно,
гречка, кукурудза, квасоля), яблуко, ягоди і горіхи [3,
23]. М’ясо їсти можна, але рідко. Не їжте свинину, не
одного вона передчасно понесла на той світ. Погана
їжа – ковбаса, смажена картопля, печиво, солодощі,
консерви, маринади. Хороша – крупи, квасоля, зеле-
нина [3, 6]. Нехай поради щодо раціональності харчу-
вання не обтяжують вас. Уважайте за необхідність, зго-
дом це стане звичкою, а далі – благом [3, 18].

Отже, просте порівняння досвіду двох людей, які
прожили довге плідне життя дає нам можливість уза-
гальнити необхідні постулати свідомого довгожительства:
1. Природа і суспільство не спричиняють хвороб. У

виникненні більшості захворювань винна сама лю-
дина. Найчастіше людина хворіє від лінощів і жа-
дібності, іноді від нерозумності.

2. Не сподівайтеся, на медицину. Вона непогано лікує
значну кількість хвороб, але не може зробити лю-
дину здоровою. Іноді вчені перебільшують слаб-
кість людини і потенціал науки.

3. Щоб стати здоровим, необхідні власні зусилля. Пос-
тійні й значні. Замінити їх нічим неможливо. На ща-
стя, людина настільки досконала, що повернути здо-
ров’я можна майже завжди. Старіння організму і пог-
либлення хвороб вимагають більших зусиль від кож-
ного індивіда, щоб підтримувати рівень здоров’я.

4. Будь-які зусилля визначаються стимулами. Серед
стимулів найважливіші: значимість мети, час та мо-
жливість її досягнення. Втім, цього недостатньо,
важливим є й характер. На жаль, здоров’я як важ-
лива ціль постає перед людиною іноді надто пізно,
коли смерть є близькою реальністю.

5. Для здоров’я вкрай необхідні чотири умови: фізич-
ні навантаження, обмеження у харчуванні, загар-
товування, час та вміння відпочивати.

6. Достатньо 20–30 хв. фізкультури щодня, але до поту,
щоб глибоким стало дихання, а пульс почастішав.

7. Обмеження в їжі обов’язкові! Важливим є конт-
роль ваги, принаймні, у співвідношенні зріст у сан-
тиметрах, мінус 100.

8. Вміння розслаблятися і відпочивати – наука, але для
неї потрібен ще й характер. Найліпший відпочинок
– зміна занять. Нерви відпочивають коли працюють
руки, а тіло набирається сил, коли працює голова.

9. Люди переконані, що здоров’я є щастям. Це не
зовсім так. До здоров’я легко звикають і переста-
ють його помічати. Проте, воно допомагає доби-
тися щастя в родині і роботі. Допомагає, але не
визначає. Хвороба є справжнє нещастя.

1. Горащук В.П. Валеологія. – К., 1998.
2. http://paralife.narod.ru/health/amosov/amosov3.htm.
3. Дочинець М. Многії літа, благая літа. Заповіді 104-

річного Андрія Ворона – як жити довго в щасті і ра-
дості. – Мукачево, 2013.

Martynenko N.M. Health postulates of ukrainian long-livers. In the
article are investigated the main principles of the healthy way of life.
The author underlines that the process of the individual health culture
formation is long and has to be the permanent process. The urgent need
of the contemporary civilization is the creation of the conditions for
physical, psychological, social and spiritual health. In such situation
it would be nice to analyze the wisdom of previous generations. The
author compares advices of two long-livers: the famous doctor and
surgeon, academician M. Amosov and the old-liver A. Voron.
Key words: culture of health, healthy way of life, physical culture,
rational nutrition, spiritual and social health

О. С. Стешиц

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ТА
МОРАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПАРТІЙНОГО КЕРІВНИЦТВА
УКРАЇНСЬКОЇ РСР У 1965–1982 рр.

У статті подана якісна і кількісна характеристика освіти кер-
івних груп партійної номенклатури УРСР у 1965–1982 рр. Про-
аналізовано морально-етичний і загальнокультурний рівні пред-
ставників владної політичної еліти.
Ключові слова: «брежнєвська епоха», номенклатура, морально-
культурні норми, партійно-політична освіта, технократизація

Як відомо, основний зміст кадрової політики ЦК
КПРС/КПУ полягав у доборі, вихованні та розстановці
кадрів. Цілком логічно, що від високого рівня освіти,
морально-етичних і культурних якостей партійно-дер-
жавної номенклатури залежала й успішність впровад-
ження її головних принципів, що своєю чергою зумов-
лювало дієвість функціонування механізмів влади,
реалізації партійного курсу в суспільно-політичній і
економічній сферах. У відповідності до функціональ-
ного призначення, номенклатура чиновницьких посад
формально поділялася на партійні, радянські, госпо-
дарські, комсомольські. Однак, виходячи з керівної
ролі партійних органів у суспільно-політичному житті
держави на означеному етапі, саме партійні робітни-
ки перебували на чолі радянської системи управління.
За кількісним складом, станом на 1січня 1982 р., налічу-
валося 7582 посади, що входили до списків номенкла-
тури ЦК Компартії України, з них – 1704 партійні [1,
1,3]. Основні керівні групи партійної номенклатури скла-
дали: перші секретарі райкомів – 441 особа), перші
секретарі міськкомів – 137, всі секретарі обкомів – 127,
завідуючі відділами обкомів – понад 300, секретарі ЦК
– 7, завідуючі відділами ЦК – 18.

Для радянської політичної культури, починаючи з
років індустріалізації, однією з характерних рис була
«гонитва» за високими кількісними показниками, що
породжувало гігантоманію та не завжди адекватно по-
значалося на якості. Схожа тенденція з’явилася й за не-
обхідності підвищити кількісні показники вищої осві-
ти, вважаючи її однією з необхідних умов для набуття
керівних номенклатурних посад у партійних і держав-
них органах влади. Від середини 1960-х рр. поступо-
во вдалося досягти значних кількісних показників
щодо вищої освіти серед різноманітних категорій парт-
ійної верхівки УРСР. Так, серед секретарів ЦК КПУ і
перших секретарів обкомів на 1965 р. уже мав місце
абсолютний показник вищої освіти, тоді як для пер-
ших секретарів райкомів він становив 93,8 %, а пер-
ших секретарів міськкомів – 94,5 % [2, 3; 3, 2; 4, 4]. До
1973 р. вища освіта у корпусі перших секретарів
міськкомів становила вже 100 %, а серед перших сек-
ретарів райкомів цей показник зріс до 96,9 % [5, 9,11].

Попри те, що кожен рік зростали кількісні показ-
ники вищої освіти партійного істеблішменту республ-
іки, майже без змін залишалася його якісна сторона.
Сама освітня структура перейшла у спадок з часів ста-
лінізму та рівнялася на матеріальне виробництво, де
головними галузями економіки, як і в повоєнний пер-
іод, були важка промисловість і сільське господарство
[6, 33]. Тому керівну партійну номенклатуру України
«брежнєвського періоду» в більшості складали особи,
які, до вступу на партійну роботу, отримували спец-
іальність відповідного напряму. Так, більшість перших
секретарів обкомів України були інженерами та спец-
іалістами сільськогосподарських профілів – агрономи,
зоотехніки, ветлікарі. Наприклад, у 1966 р., серед пер-
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ших секретарів обкомів ЦК Компартії України інже-
нери складали 28 %; агрономи, зоотехніки, ветлікарі –
24 %, педагоги – 16 % [7, 15; 8, 42; 9, 5]. Втім, уже за
десять років переважали фахівці сільського господар-
ства, кількість яких зросла на 12 %, тоді як інженерів –
лише на 4 %. На 1982 р. інженери становили 48 %, а
кількість агрономів залишалася на рівні 1976 р. – 36 %.
Поміж других секретарів обкомів також відбувалося
«нагромадження» інженерних кадрів: 1972 р. – 40 %,
1976 – 68 %, 1982 – 80 % [1, 64; 3, 2; 8, 46].

З-поміж інших секретарів обласних комітетів, як і
в двох попередніх групах секретарського корпусу, паль-
му першості теж мав інженерний профіль, хоча наступ-
не місце за кількісними показниками мали педагоги.
Наявність значного відсотка секретарів рівня облас-
ного комітету з педагогічною освітою пояснювалася
передусім своєрідним викликом на активізацію ідео-
логічного фактора в житті політичної системи СРСР
періоду післяхрущовської реакції на відлигу, що ха-
рактеризувалася боротьбою з інакомисленням в пол-
ітико-культурній сфері. Актуальність потреби в кад-
рах, котрі володіють методами марксистсько-ленінсь-
кої пропаганди й агітації, на посади секретарів з ідео-
логії в обкомах партії була доволі закономірною. Про-
те, за «брежнєвський період» керівництва ЦК КПУ
В. Щербицьким їхня частка дещо зменшилася: з 30,1 %
у 1972 – до 25,9% у 1982 рр., за рахунок збільшення
кадрів із технічними спеціальностями [1, 52; 7, 16].

Чіткі фахові критерії простежувалися й у корпусі
перших секретарів міськкомів і райкомів, зокрема до-
мінування спеціалістів промислової галузі, з-поміж
керівників міських комітетів, і переважання фахівців
галузі сільського господарства у групі очільників рай-
онів ЦК КПУ. На посаді першого секретаря міськкомів,
за окремими винятками, були, як правило, інженери: в
1965 р. – 70,8 %, 1976 – 71,5 %, 1982 – 71,5 % [1, 64; 3,
2; 8, 46]. Поряд з цим, збільшився відсоток перших
секретарів зі спеціальностями економістів – від 3,7 %
у 1965 – до 10,2 % у 1982 рр., вийшовши на друге місце
в освітньому профілі зазначеної категорії партійної но-
менклатури. На 1965 р. професійний портрет першого
секретаря райкому ЦК КПУ ще виглядав розмито: інже-
нери – 3,5 %, агрономи, зоотехніки, ветлікарі – 22,3 %,
педагоги – 15,7 %, інші спеціалісти – 45,4 % [2, 3].

Така ситуація деякою мірою ускладнювала роботу з
керівництва райкомами, адже основна сфера діяльності
та повноважень керівників районних партійних комітетів
була пов’язана із сільськогосподарською діяльністю –
виконання планів заготівель зерна, м’ясо-молочної про-
дукції, підвищення врожайності сільськогосподарських
культур. Так, 1971 р. за такий підхід у роботі з керівни-
ми партійними кадрами районної ланки, постановою
Політбюро ЦК КПУ був розкритикований Вінницький
обком, на чолі з першим секретарем В. Таратутою. Як
наслідок, було змінено склад керівних кадрів ряду рай-
онів, у тому числі й керівництво Погребищенського
райкому, де тривалий час керували посадовці, які не
були спеціалістами в галузі народного господарства, а
отже, не могли чинити належний вплив на виробниц-
тво. Внаслідок реорганізацій, першим секретарем став
колишній голова колгоспу, начальник районного уп-
равління сільського господарства І. Татарчук [9, 3].
Робота з усунення зауважених невідповідностей про-
водилась і в інших обкомах [10, 1,3,10,12]. Невдовзі у
складі перших секретарів райкомів переважали вже
агрономи, зоотехніки, ветлікарі – 1973 р. – 35,3 %,
1978 р. – 44,4 %, 1982 р. – 48 % [1, 118; 5, 11; 11, 51].

Освітньо-професійний рівень керівників структур-
них підрозділів центрального і регіональних апаратів

ЦК КПУ загалом відбивав тенденції, характерні для
означеного періоду. Частина керівників, потрапивши
до апарату з виробництва та маючи, в основному, інже-
нерні спеціальності, керували на партійній роботі ад-
міністративно-господарськими методами, які не
відрізнялися від тих, що застосовують за керівництва
виробничим цехом чи заводом. З іншого боку, масова
бюрократизація влади з кожним роком породжувала
все більшу звітність і, як наслідок, численну «паперо-
писанину». Тому значну частину керівників апарату
складали педагоги, економісти, подекуди й юристи, які
розумілися на канцелярських тонкощах і вміли контро-
лювати на своїй ділянці підготовку необхідних доку-
ментів. Втім, відсоток юристів був незначним, попри те,
що юридична освіта часто є обов’язковою для політич-
ної кар’єри у високорозвинених країнах. Якщо звер-
нутися до статистики, то виявляється, що серед заві-
дуючих відділами обкомів юристами були: у 1975 р. –
6,9 %, 1981 – 7,9 % [12, 13; 13, 55]. У складі зав. відділа-
ми ЦК КПУ вона йшла взагалі у бік зменшення: 1969 р.
– 12,5 %, 1981– 11,1 % [13, 29; 14, 1]. Причини цього, на ду-
мку Т. Коржихиної й Ю. Фігатнера, крилися у специфіці
професії юриста – правовому типі мислення, переконан-
нях, традиціях і звичках. Відповідно, потрапляючи до
вищої номенклатури, вони поставали перед внутрішнім
конфліктом: з одного боку, захищати верховенство пра-
ва партії над юридичним, з іншого – порушувати, а не
виконувати свої професійні обов’язки [6, 33].

Поряд з абсолютними показниками вищої освіти,
з-поміж вищих партійних функціонерів УРСР, були й
ті, хто мали вчені ступені кандидатів і докторів наук.
Статистичні звіти «про склад і змінюваність робітників
номенклатури ЦК Компартії України» дають підстави
говорити про наявність частки наукових ступенів у всіх
групах керівних партійних посад – від перших секре-
тарів райкомів до секретарів ЦК КПУ. Найбільша
кількість вчених-номенклатурників зосереджувалася
на посадах секретарів обкомів, завідуючих відділами
центрального й обласних апаратів. Якщо на 1972 р.
кандидатами наук були 26 % секретарів обкомів, то се-
ред перших і других секретарів наукові кваліфікації були
відсутніми [7, 16]. Однак у 1982 р., з-поміж перших сек-
ретарів обкомів, їх було вже 16 %, других – 8 %, інших
секретарів – 24,6 %, хоча в останній категорії відбули-
ся якісні трансформації за рахунок присутності 1,2 %
докторів наук [1, 50–52]. У центральному та регіональ-
них апаратах ЦК КПУ кандидатами наук були: 1967 р.
– 6 % зав. відділами обкомів, 1981 – 15,1 % зав. відділа-
ми обкомів і 22,2 % зав. відділами ЦК Компартії Ук-
раїни [13, 29,55; 15, 7].

Іншу складову освітнього рівня партійної номен-
клатури ЦК КПУ того періоду становила партійно-
політична освіта. За роки «застою» вища партійно-
політична освіта стала невіддільною від посади рівня
першого секретаря міському чи райкому, а проходжен-
ня навчання на стаціонарі чи заочно у вищій партійній
школі мало ранг обов’язковості для партійного керів-
ництва [16, 285–287]. Головна мета, яку переслідував
ЦК КПРС, внаслідок цього процесу, полягала в змен-
шені ролі господарських методів управління партійни-
ми органами, що було закономірним явищем, зважаю-
чи на технічну освіту більшості номенклатури партії.
В отриманні другої вищої освіти була зацікавлена і
вона сама, особливо представники тих категорій, які
бажали підвищити посадовий ранг, потрапити з обліко-
во-контрольного сектору (обласного значення) до ос-
новної частини Секретаріату ЦК КПУ. Так, випускни-
ки Вищої партійної школи при ЦК КПРС, по її закін-
ченні, автоматично направлялися на більш високі по-
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сади, ніж до вступу [17, 1,2]. Так, ті, хто перебували на
другорядних посадах, скажімо заступника завідуючо-
го сільськогосподарським відділом обкому чи заступ-
ника голови виконкому райради, після навчання мог-
ли «потрапити на вид» та обійняти посаду першого
секретаря райкому і т. д.

Звідси досить чітко простежується закономірність:
чим нижчою була посада в номенклатурній ієрархії,
тим більшою була мотивація щодо здобуття вищої
партійно-політичної освіти. Найбільший відсоток пол-
ітичної освіти, з тенденцією до зростання, мали перші
секретарі райкомів і міськкомів: у 1965 р. – 50,7 % і
16,4 %, 1982 – 62,8 і 45,9, відповідно [2, 3,118; 3, 2,84].
При цьому, серед перших секретарів обкомів спостер-
ігався зворотний процес: 1966 р. її мали 40 %, а до
1982 р. цей показник упав до 24 % [1, 50; 4, 4 ]. На
нашу думку, останнє було пов’язано з кадровою пол-
ітикою В. Щербицького, а саме зі зміною впродовж
1972–1973 рр. у 9 обкомах перших секретарів і зрос-
танням пріоритету технократичного підходу щодо до-
бору кадрів на вищих щаблях влади. Отже, здобуття
політичної освіти для номенклатури такого рівня ста-
вилося в розряд бажаних, але не обов’язкових умов
для зайняття посади. Тому кількість секретарів ЦК, які
закінчили ВПШ, не перевищувала 16 % [18, 2].

Саме ж навчання у вищих партійних школах від
1970-х рр. набуло такого розмаху, що, зрештою, при-
звело до «конвеєрності» освіти, й, як результат, – зни-
ження її якості [16, 287]. Водночас керівне ядро ЦК
КПУ, на чолі з В. Щербицьким, намагалося викорис-
тати навчання у ВПШ для адаптації керівних кадрів з
технічними спеціальностями до нових умов, спричи-
нених науково-технічним прогресом, за рівнем освоє-
ння якого радянські чиновники значно відставали від
західних колег. У рішенні XXIV з’їзду (1971 р.) зокре-
ма підкреслювалася необхідність оволодіння радянсь-
кими кадрами математично-статистичними методами
та новітньою електронно-обчислювальною технікою,
з метою вдосконалення управління народним госпо-
дарством. Аби відповідати таким вимогам, у запиті від
1973 р. ЦК Компартії України до ЦК КПРС внесло про-
позицію щодо отримання випускниками чотирьохріч-
них ВПШ, поряд з політичною освітою, спеціальність
економістів-організаторів промислового та сільськогос-
подарського виробництва, що цілком можна віднести
до позитивних явищ [19, 8,13]. Втім, такий підхід
підміняв політичну складову освіти, знижував її пре-
стиж, ведучи у бік подальшої технократизації.

Разом із тим, у сухих, формалізованих характери-
стиках партійних керівників середини 1960 – початку
80-х рр. практично відсутня будь-яка інформація щодо
самоосвіти чи їхніх естетичних уподобань. З іншого
боку, була присутня графа про володіння іноземної
мови, вивченню якої від 1970-х рр. у системі партійно-
політичної освіти (за кількістю годин) відводилося
одне з чільних місць [19, 9–12]. Втім, лише поодинокі
керівники рівня секретарів обкомів володіли інозем-
ною мовою, тоді як їхня більшість або не знала її вза-
галі, або володіла зі словником, що фактично при-
рівнювалося до її незнання. Відомо, що вільно володів
англійською мовою перший секретар Вінницького
обкому В. Таратута [20, 23,37]. Не зумів, але намагав-
ся освоїти іноземні мови перший секретар ЦК КПУ
П.Шелест [21, 745]. На нашу думку, прагненню ово-
лодіти іноземною мовою слугував ряд причин: по-пер-
ше, покращення загальноосвітнього та культурного
іміджу номенклатури; по-друге, можливість перебуван-
ня української номенклатури, особливо перших сек-
ретарів обкомів партії та членів Політбюро ЦК КПУ

за кордоном у складі офіційних делегацій і на відпо-
чинку; по-третє, ротація партійних кадрів, зокрема
переведення на дипломатичну роботу в Міністерство
закордонних справ УРСР.

Стосовно рівня морально-етичної культури можуть
свідчити звички, стиль і манера поведінки певного
партійного чиновника за безпосереднього контакта з
підлеглими. Звісно, набір морально-етичних якостей
партійних діячів формувався не спонтанно, а в міру їх
владного становлення. Тому важливий вплив на мо-
рально-культурне обличчя брежнєвської номенклату-
ри мала політична соціалізація чи простіше – час всту-
пу до лав партії закарбовував у свідомості майбутніх
керівників те, що було притаманне політичній куль-
турі певної епохи. Наприклад, на другу половину 1960
– початок 70-х рр. членами Політбюро ЦК і першими
секретарями обкомів були ті, хто вступили до партії в
довоєнний і воєнний періоди, а після війни уже пере-
бували в номенклатурі.

Зокрема для номенклатурних керівників післявоє-
нного періоду властивим був силовий стиль керівниц-
тва, який часом переходив у грубу, часом вульгарну
форму поводження з підлеглими. Так, Л. Каганович,
перебуваючи на посаді першого секретаря ЦК КП(б)У,
у спілкуванні з підлеглими вживав нецензурну лекси-
ку, міг вилаяти чи вдарити, а після розмови телефо-
ном іноді кидав слухавку так, що трощив і апарат, і
товсте скло на столі [22, 60].

Подібні критерії поведінки очільників держави
переймали номенклатурні чини нижчих рівнів. За двад-
цять років, дехто з них дійшов до найвищих партійно-
державних щаблів влади в УРСР, не зрадивши старим
звичкам. Типовими послідовниками морально-етичних
норм повоєнної номенклатури в ЦК КПУ були О. Ват-
ченко (член Політбюро ЦК КПУ (1966–1984), перший
секретар Дніпропетровського обкому (1965–1976)) й
І. Грушецький (член Політбюро ЦК КПУ (1972–1976)).
Обидва з фронтовим минулим, обидва після війни зай-
мали керівні регіональні посади в ЦК КП(б)У, зокре-
ма останній очолював Львівську і Волинську обл., вів
боротьбу з ОУН-УПА. Ось як згадував випадок, що
трапився 1967 р., у своїх мемуарах П. Шелест: «Пер-
ший секретар Дніпродзержинського міському партії
Добрик написав заяву в ЦК КПУ на першого секрета-
ря Дніпропетровського обкому Ватченка. Крім цього..,
телефонував особисто мені і просив захисту від хамсь-
кого поводження з ним. Добрик у своїй заяві звинува-
чує Ватченка в грубості, нетактовності, кричущому
безкультур’ї. Так, на жаль, воно і є. На нього багато...
скарг, що він грубий, зі всіма в області поводиться не-
культурно, до людей ставиться зневажливо, зарозумі-
ло» [21, 234]. Це ж стосувалося й І. Грушецького, кот-
рий, з огляду на минулі сторінки біографії, відзначав-
ся особливою підозрілістю, ідеологічною пильністю
та для якого тодішня творча інтелігенція уособлювала
потенційних «політичних ворогів».

Тип представника адміністративно-командної си-
стеми сталінських часів, з нецензурною лексикою,
погрозами у професійному спілкуванні був характер-
ним і для другої половини 1960-х рр., коли ще працю-
вала на своїх посадах номенклатура двох перших при-
зовів. Скажімо, перший секретар Миколаївського об-
кому партії, Т. Попльовкін, якого за норовливий ха-
рактер в області побоювалися, міг вжити на обласній
нараді «круті слова», особливо якщо не було жінок. А
його твердий кулак, погрожуючи звільненням з робо-
ти і партії за невиконання планів, спускався на трибу-
ну з таким грохотом, що було чутно поверхом нижче
[23, 136]. З іншого боку, першого секретаря Харківсь-
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кого обкому в 1964–1972 рр. Г. Ващенка земляки і ко-
леги характеризували як антипода зазначених мораль-
но-культурних норм, і як інтелектуально-розвинено-
го, морально вихованого керівника, який умів знайти
підходи до різних категорій людей [24, 331–332]. Втім,
такі керівники в епоху Л. Брежнєва були радше винят-
ком, ніж правилом.

Негативні вияви поведінки до підлеглих загалом
не виходили за стіни партійних установ, чого не ска-
жеш про повсякденне життя партійно-політичної елі-
ти на місцях. З огляду на те, що перші особи області
чи районів більше були на виду та мали справу зі знач-
но ширшим колом людей, серед яких переважали пе-
ресічні радянські громадяни, інформацію про вчинки
номенклатури в регіоні приховати було значно склад-
ніше, ніж у столиці. ЦК КПУ, користуючись в очах
населення іміджем своєрідної апеляційної інстанції
щодо захисту знедолених, постійно бомбардувався
листами трудящих стосовно місцевих керівників та
якими наводилися факти не сумлінного виконання
ними службових обов’язків, посадових зловживань,
грубості, аморальної поведінки. Причому кількість
подібних заяв щороку тільки зростала. Наприклад,
1970 р. до ЦК КПУ надійшли 7879 таких листів, що
було на 1261 більше, ніж попереднього [25, 138].

Зважаючи на значну долю суб’єктивності, інфор-
мація, наведена в листах, переважно підтверджувала-
ся. Це засвідчує те, що окремі перші особи в регіонах
мало дбали про свій авторитет, репутацію, моральні
норми поведінки в очах партійного активу та звичай-
них громадян. Розповсюдженим явищем стало зловжи-
вання спиртним, поява в нетверезому стані як в гро-
мадських місцях, так і на робочому місці. Шляхом
звільнення з посад, В. Щербицький розпочав активну
боротьбу з посадовим алкоголізмом, що розкладав
дисципліну та самоусував від справ керівника. Проте,
так звана практика «непотоплюваності», коли чинов-
ник залишаючись в номенклатурі, лише переводися на
іншу роботу, мало що змінювала.

У цьому контексті відзначилися зокрема очільникі
Одеської обл. Так, перший секретар обкому М. Сини-
ця, кандидат у члени ЦК КПРС дозволив собі не з’я-
витися на червневий (1969 р.) пленум партії, перебу-
ваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння в од-
ному із готелів Москви [26, 4]. Звісно, подібний випа-
док, через закритість інформаційного простору, не став
відомим громадськості, але зловживання його наступ-
ника – П. Козира, зокрема щодо організації ним різно-
манітних пиятик за державний рахунок, разом з інши-
ми партійними керівниками, були добре відомі меш-
канцям Одеси. Так, у відкритому листі від 10 травня
1977 р. В. Родяхіна наводилися і подробиці: «После-
днея попойка была приурочена к празднованию 1 мая
1976 г., да так, что песни разгулявшихся руководящих
товарищей доходили до Стамбула, но лучше бы они
доходили до товарищей из партийного контроля... Ста-
ло традицией в г. Одесса любые политические мироп-
риятия, то ли профсоюзная конференция, то ли партий-
ная заканчивается попойкой, а выпитые коньяки и икру
списывать на так называемые культурно-масовые ми-
роприятия» [27, 82,83].

Ще більше моральний розклад спостерігався на
рівні перших секретарів райкомів і міськкомів партії.
Поширеним типом тогочасного керівника був і пер-
ший секретар Куп’янського міському Харківської обл.
Г. Панасенко, який міг прийти на роботу в нетверезо-
му стані, або ж передоручити свої обов’язки другому
секретарю [27, 82,83]. Так само і перший секретар
Драбівського райкому Черкаської обл. А. Грицай, про-

працювавши менше року, був звільнений 1980 р. за
випадки появи у нетверезому стані в громадських
місцях і за кермом автомобіля, що стало відомо жите-
лям райцентру [28, 163]. Ці епізоди є показовими, адже
такі морально-культурні стандарти представників
місцевої номенклатурної еліти не лише підривали
партію з середини, але і створювали відповідні сте-
реотипи у населення про владу взагалі.

Отже, в брежнєвський період майже вся українсь-
ка партійна номенклатура мала вищу освіту, переваж-
но технічного профілю, що відповідало практичним
потребам держави. Натомість партійна номенклатура
з педагогічними спеціальностями була спрямована для
зміцнення ідеологічного фронту та подальшої бюрок-
ратизації влади. Гостра необхідність з оволодіння ви-
щими державно-партійними посадовцями політични-
ми методами керівництва, призвела до масового на-
буття вищої політичної освіти, яка щоправда згодом
була нівельована тенденцією технократизації. Попри
наявність чиновників з науковими званнями, в силу
зайнятості посадовими обов’язками, їхній рівень са-
моосвіти не був високим. Не піддається однозначній
оцінці й те, що стосується морально-етичних норм
державного діяча, адже неформальні вияви – грубість,
нетактовність до підлеглих, побутовий розклад – були
доволі поширеним явищем у середовищі тогочасних
керівників різних партійних рівнів.
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the USSR during the 1965–1982th. Was analized the moral, ethical and
general cultured level of the authority and political elite representatives.
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О. Ю. Гайдай

ПАМ’ЯТНИКИ ЛЕНІНУ ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТИКИ
ПАМ’ЯТІ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Стаття присвячена політиці пам’яті щодо пам’ятників Леніну
в Черкаській області, яка є прикладом регіону з різною історич-
ною спадщиною. Розглянуто діяльність місцевої влади зі знесен-
ня пам’ятників радянської доби, а також ставлення населення.
Ключові слова: спадщина, пам’ятник, політика пам’яті

Населення сучасної Черкаської області поєднує
доволі різноманітну історичну спадщину. Регіон зок-
рема можна охарактеризувати як «козацький край», де
знаходиться колишня гетьманська столиця Чигирин та
резиденція Б. Хмельницького – Суботів. Крім того,
Черкащина – це мала батьківщина Т. Шевченка, тут
він народився (с. Моринці), зростав (с. Кирилівка, сьо-
годні с. Шевченкове) та похований (м. Канів). У неза-
лежній Україні ця історична спадщина стала найбільш
затребуваною, основою офіційної політики пам’яті
держави. Місця козацької слави і життєвого шляху
Кобзаря знаходяться під пильною увагою центральної
та місцевої влад, їх реставрують, підтримують та відбу-
довують. Проте, існує й інший вимір регіональної
історії – радянський, який залишив на території об-
ласті значну кількість архітектурних об’єктів, пам’я-
ток історії та монументального мистецтва. Втім, на
противагу козацькій і шевченківській, радянська спад-
щина ігнорується щодо творення офіційної політики
пам’яті у сучасній Україні.

Конструювання політики пам’яті є політичним
процесом, із виразними ознаками цілепокладання та
артикульованих мотивацій. За визначенням дослідниці
політичної історії України Л. Нагорної, його головним
змістом є вироблення максимально наближеного до
реальності «образу минулого» як дієвого засобу впли-
ву на суспільну свідомість [1, 116]. Політика пам’яті
не обмежується лише діяльністю органів влади, вона,
за визначенням історика та політолога В. Кулика, є
сукупністю всіх чинних у суспільстві практик творен-
ня й збереження історичної пам’яті [1, 447]. Однак,
зважаючи на обмежений обсяг цієї статті, зосередимо
увагу на діяльності органів місцевої влади щодо мо-
нументального мистецтва радянського режиму, а саме
пам’ятників Леніну.

Монументальне втілення Леніна мало свої канони
зображення, визначені традицією, що в поєднанні зі
стандартизованістю цієї форми у СРСР зробило його
одним з найвідоміших символів радянської епохи.
Ленін є тією рідкісною історичною особою, яку пере-
важна частина населення України може легко і швид-
ко ідентифікувати [2]. Тому політика щодо пам’ятників
Леніну є досить показовою в питаннях проробки па-
м’яті про радянське минуле в сучасній Україні. Також
такий підхід дозволяє прослідкувати не лише регіо-
нальні відмінності, але й діяльність та орієнтацію
місцевих еліт в цій сфері.

Вибір пам’ятника як об’єкта дослідження зумовле-
ний його особливим функціями в суспільстві. Пам’ят-
ник є засобом закріплення домінуючого ідеологіч-
ного конструкту у свідомості громадян, вони встанов-
люються державою з метою маркування та привлас-
нення простору. Зрозуміло, що тісний зв’язок між па-
м’ятником і державою веде до того, що зі зміною оф-
іційної влади та політичної орієнтації змінюються і па-

м’ятники, за принципом: нові часи – нові герої. Хоча
ситуація ускладнюється, коли попередня система не є
повністю дискредитованою та зберігає певну легі-
тимність серед населення. В цьому плані український
досвід є принципово відмінним від центральноєвро-
пейського, адже Україна здобула незалежність не внас-
лідок революційних подій, а зважаючи на те, що не
було люстрації, більшість комуністичних діячів зали-
шилися при владі.

Впродовж десятиліть в Україні уникали публічно-
го обговорення подальшої долі пам’ятників радянсь-
кого режиму і пропаганди. Рух зі знесення пам’ятників
Леніну на початку 1990-х рр. охопив переважно західні
області. Тут демонтаж відбувався публічно, з санкції
міської ради, часто за участю депутатів місцевих рад.
Пам’ятник не просто демонтували, а відкрито руйну-
вали, на означення символічного акту поривання з ко-
муністичним минулим. Майже одразу після набуття
Україною незалежності у Волинській, Івано-Фран-
ківській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій об-
ластях усі пам’ятники радянським діячам були зняті
з обліку пам’яток монументального мистецтва. В
інших областях випадки демонтажу в перші роки не-
залежності були поодинокими і в основному стосува-
лися найбільш одіозних пам’ятників або тих, які зна-
ходилися в аварійному стані. Більшість пам’ятників,
встановлених в 1940–60-х рр., були виготовлені з не-
довговічних матеріалів, а тому наприкінці століття були
сильно пошкоджені.

Пожвавлення дискусії щодо радянського спадку
відбулося за президентства В. Ющенка, який, на дум-
ку Г. Касьянова, використав історичну політику як засіб
ідеологічного будування нації та як один з інструментів
у боротьбі з політичними противниками [3, 29–35].
Наголос на стражданнях і боротьбі українського на-
роду за незалежність призвів до того, що радянський
період розглядався винятково як негативний. Така істо-
рична політика зумовила дисонанс із поглядами насе-
лення центральних і східних областей України, яке
значною мірою толерувало радянський досвід. Саме у
цьому слід шукати причину того, що, незважаючи на
свою виразно антирадянську політику пам’яті, В. Ющен-
ко все ж не наважився задовольнити прохання Украї-
нської народної партії та видати прямий указ про зни-
щення символів радянського режиму на всій території
України. Натомість з’явився указ від 27 березня
2007 р. «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами Го-
лодомору 1932–1933 рр. в Україні», який зобов’язував
місцеву владу забезпечити демонтаж пам’ятників і
пам’ятних знаків, присвячених особам, причетним до
організації та здійснення Голодомору і політичних реп-
ресій в Україні [4]. Саме цей указ, а також окремі зая-
ви президента на тему історичної політики визначали
політику пам’яті щодо радянського періоду як на цен-
тральному, так і регіональному рівнях.

Цей Указ місцева влада Черкаської обл. почала
використовувати як правове обґрунтування демонта-
жу пам’ятників Леніну. Так, на виконання цього указу
2 лютого 2008 р. був демонтований бронзовий пам’ят-
ник Леніну (1981 р.) з центрального майдану Чигири-
на, після чого його встановили у дворі місцевого му-
зею археології [5]. У тому ж році був демонтований
пам’ятник Леніну на головній площі Черкас. Хоча на
відміну від Чигирина, демонтаж в обласному центрі
став однією з найбільш резонансних справ щодо зне-
сення радянських пам’ятників в Україні. Важливо, що
місцева влада Черкас в особі секретаря міського голо-
ви С. Гура пояснила демонтаж пам’ятника необхідні-
стю виконання вищезгаданого Указу Президента [6].
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Згідно початкового плану, пам’ятник в Черкасах
мали перенести до одного з міських парків, а площу
реконструювати. Однак під час демонтажу 27 листо-
пада пам’ятник впав і розколовся на кілька частин.
Події швидко стали відомі громадськості завдяки ама-
торському відео, яке поширилося через Інтернет. На-
ступного дня міський голова С. Одарич, щоб уникну-
ти протестів, під час зустрічі з місцевими активістами
Комуністичної партії України, заявив, що пам’ятник
В. Леніну буде обов’язково відновлений і встановле-
ний в парку «Перемога» [6], але цього так і не сталося.

Знову про цю справу згадали 2011 р., у зв’язку з
позовом жителя Черкас М. Гуриненка до Соснівсько-
го районного суду м. Черкас. Чоловік вимагав визнати
неправомірним рішення № 1813 від 27 листопада
2008 р. виконавчого комітету Черкаської міської ради
про перенесення пам’ятника Леніну. Суд задовольнив
позов і зобов’язав міську владу відновити пам’ятник
Леніну на колишньому місці й у колишньому вигляді
[7]. Міська влада Черкас опротестувала рішення в
Київському апеляційному адміністративному суді, але
й тут їй не вдалося довести правомірність своїх дій.
Суд постановив, що вона діяла за межами своїх по-
вноважень, адже під час демонтажу пам’ятник входив
до Державного реєстру нерухомих пам’яток, тому
місцева влада повинна була погодити свої дії з Кабіне-
том Міністрів України й авторами пам’ятника, виго-
товити відповідну проектну документацію [8]. Крім
того, в ході судового розгляду з’ясувалося, що протоко-
ли засідання міськвиконкому від 27 листопада 2008 р.,
коли нібито було прийнято рішення про демонтаж па-
м’ятника, не дозволяли встановити, «ким саме вине-
сено питання щодо переміщення пам’ятника В. Лені-
ну, чи було обговорення вказаного питання та чи відбу-
валось голосування» [8]. Однак, попри рішення суду,
пам’ятник не було відновлено, а беручи до уваги про-
ведену реконструкцію площі, його встановлення на
колишньому місці вже неможливе. Міська влада вико-
нала свою обіцянку та переобладнала площу в зону
відпочинку, а на місці пам’ятника встановила фонтани.

Крім доведених в суді порушень процедури демон-
тажу пам’ятника в Черкасах, виникає сумнів в право-
мірності використання Указу Президента від 27 берез-
ня 2007 р. як юридичного обґрунтування демонтажу.
Проблема в тому, що якщо демонтаж пам’ятників та-
ким одіозним радянським діячам, як Сталіну чи Мо-
лотову, можна обґрунтувати виконанням вищезазначе-
ного Указу Президента, то у випадку пам’ятників Ле-
ніну все набагато складніше. Ленін помер задовго до
початку масштабних репресій і Голодомору, а тому його
особиста причетність до цих подій сумнівна. Це підтвер-
див і Апеляційний суд м. Києва, який у рішенні в крим-
інальній справі щодо Голодомору серед його організа-
торів назвав лише Й. Сталіна (Джугашвілі), В. Молото-
ва (Скрябін), Л. Кагановича, П. Постишева, С. Косіора,
В. Чубаря та М. Хатаєвича [9]. Оскільки ж в Указі
В. Ющенка немає конкретних прізвищ, а рішення Апе-
ляційного суду з’явилося лише в 2010 р., то до цього
місцева влада могла тлумачити Указ на власний розсуд.

Через кілька місяців після подій в Черкасах скан-
дал з демонтажем вибухнув у м. Тальне Черкаської обл.
Рішення про знесення пам’ятника Леніну намагалися
прийняти з 2000 р., але через протести прихильників
Комуністичної партії, його постійно відкладали. В ре-
зультаті демонтаж був проведений вночі: 6 листопада
зняли пам’ятник Леніну у сквері біля податкової адм-
іністрації, а 25 лютого 2009 р. – на центральній площі
Тального. За свідченням очевидців, невідомі прив’я-
зали статую тросом до автомобіля й тягли. Хоча обид-

ва пам’ятники знаходились навпроти офіційних уста-
нов, де чергували охоронці, затримати винуватців не
вдалося [10]. Такий недогляд, а також відсутність ре-
тельного розслідування факту демонтажу свідчать, що
пам’ятники були демонтовані за згодою місцевої вла-
ди. В 2013 р. до 90-річчя утворення Тальнівського р-
ну на місці знесеного пам’ятника Леніну встановили
пам’ятник чотирьом гетьманам – І. Мазепі, П. Доро-
шенку, Б. Вишневецькому і Б .Хмельницькому.

Приблизно в той же час та схожими методами було
демонтовано пам’ятник Леніну (1976 р.) на площі
Миру в іншому районному центрі Черкаської обл. –
Городище. Невідомі демонтували пам’ятник вночі, а
місце, де він стояв, ретельно прибрали. Така акуратність,
а також особливості його розташування свідчать про
наявність санкції місцевої влади на знесення. Пам’ят-
ник знаходився навпроти районного відділення міліції.
Таким чином, слід відзначити наслідування у методах
і способах усунення спадщини офіційного радянсько-
го режиму місцевою владою в області.

У грудні 2009 р. сталася подія, яка суттєво впли-
нула на політику пам’яті щодо радянського минулого
в Україні. Крім того, що президент В. Ющенко повтор-
но видав Указ з вимогою забезпечити демонтаж па-
м’ятників і пам’ятних знаків, присвячених особам, при-
четним до організації та здійснення Голодомору і полі-
тичних репресій в Україні, він також підтримав рішен-
ня про виключення пам’ятників радянським партійни-
ми і державним діячам з Державного реєстру нерухо-
мих пам’яток України [11]. Зняття пам’ятників з об-
ліку означало, що держава зняла з себе обов’язок опі-
куватись ними. Відтепер їхня доля цілком залежить від
волі місцевої ради, на території якої знаходиться той
чи інший пам’ятник.

Вказаний перелік пам’яток монументального ми-
стецтва є цінним джерелом для встановлення кількості
та розподілу пам’ятників державним і партійним дія-
чам в регіонах України й серед іншого в Черкаській
обл. Згідно з ним, в області нараховується 233 пам’ят-
ники радянським діячам, з них 214 – пам’ятники Лен-
іну [11], що є найвищим показником з-поміж усіх об-
ластей Центральної України. Цей факт, а також зрос-
тання акцій вандалізму спонукали місцеву владу до
вироблення активної позиції в питанні щодо політич-
них пам’ятників радянської доби. Особливо полюбля-
ють обливати пам’ятники фарбою. В 2013 р. пам’ят-
ник Леніну на привокзальній площі Корсунь-Шевчен-
ківського облили жовтою та блакитною фарбами, а на
постаменті зоставили напис: «Заберіть мене в мавзо-
лей». Того ж року жовтою фарбою облили пам’ятник
навпроти міської ради в Умані.

У ситуації дисонансу, який виник між двома вида-
ми спадщини (національною і радянською), пам’ят-
ники Леніну опинилися в епіцентрі «війни пам’ятей».
Радянський досвід в контексті національного нарати-
ву подається лише як негативний, а радянський пері-
од – тільки як час неперервної боротьби за неза-
лежність України. З цього погляду, пам’ятники Леніну
характеризуються як пряма загроза національним сим-
волам в незалежній Україні, що чудово ілюструє ситу-
ація навколо пам’ятника на Соборній площі в Каневі.
Патріотичні сили, стверджуючи, що пам’ятник Лені-
ну не може стояти в місті, де похований Т. Шевченко,
вже кілька років вимагають його знесення. Останнє
обговорення долі пам’ятника міською радою Канева
відбулося у березні 2013 р. Необхідність демонтажу
пам’ятника частина депутатів аргументувала вже зга-
даними Указами Президента 2007 і 2009 рр. та набли-
женням 200-ліття з дня народження Т. Шевченка. Втім,
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депутати так і не дійшли згоди. Голоси розділились
між тими, хто хотів перенесення пам’ятника, і тими,
хто ні [12]. У той же час пам’ятник продовжує бути
об’єктом постійного вандалізму.

Аналізуючи ситуацію з пам’ятниками Леніну, важ-
ливо враховувати той факт, що значна частина насе-
лення Черкащини позитивно оцінює перебування Ук-
раїни в складі СРСР, а також особу Леніна, який для
багатьох залишається компромісною фігурою, симво-
лом Союзу і всього позитивного, що було в ньому. Відпо-
відно до опитування, проведеного в грудні 2006 р. ком-
панією «Юкрейніан соціолоджі сервіс» та центром
«Українське демократичне коло», кількість тих, хто
позитивно і негативно оцінює особу Леніна в Цент-
ральній Україні, майже рівна: різниця оцінок респон-
дентів складає лише -1,5 [13]. Однак слід враховува-
ти, що позитивна чи негативна оцінка історичної осо-
би не обов’язково ретранслюється у ставлення щодо
пам’ятника. Часто необхідність збереження монумен-
та мотивується його мистецькою вартістю або тим, що
він є частиною міського ландшафту. Є й такі, хто пере-
конаний, що зберігати потрібно все: і погане, і гарне.

У цьому контексті показово, що навіть ті, хто при-
хильно ставиться до радянської спадщини, не готові
до активних дій з її збереження. У Черкасах ніхто, крім
небагатьох прихильників Комуністичної партії, не вий-
шов на захист демонтованого пам’ятника Леніну, а
суспільний резонанс викликало не рішення про пере-
несення пам’ятника, а радше методи і форми його
здійснення. Таким чином, ми можемо відзначити пев-
ний спад напруженості в суспільстві, а також загальну
втому від політичних баталій, що виражається у праг-
ненні уникати конфліктних історичних питань.

В Україні відсутній консенсус щодо оцінки ра-
дянського минулого, тому не склалося й єдиної стра-
тегії поводження зі спадком комуністичного режиму.
Центральна влада, за винятком окремих указів, ситуа-
тивних і компромісних, залишається осторонь від пи-
тань, пов’язаних з долею пам’ятників радянським дія-
чам. Основна небезпека в тому, що така ситуація веде
до нестабільності суспільної свідомості, в якій впев-
нено почувають себе лише маніпулятори. При цьому
головним гравцем на полі історичної пам’яті зали-
шається місцева влада. Кожна з областей демонструє
різні, часом протилежні, політики у цьому питанні, але
загалом вибір зводиться до двох варіантів: руйнувати
чи зберігати. Влада Черкаської обл. в останні роки
демонструє поступовий і впевнений курс на ліквіда-
цію політичних пам’ятників радянської доби. При цьо-
му важливо не лише як і де зноситься пам’ятники по-
передньому режиму, що з ним відбувається в подаль-
шому, але і який пам’ятник встановлюється на його
місці. Прослідкувавши зміну пам’ятників, можна по-
бачити зміни в історичній політиці держави. Безсум-
нівно, в черкаському контексті посилення «козацького»
і «шевченківського» дискурсів значною мірою впли-

нуло на політику щодо радянського спадку та орієнта-
цію місцевих еліт.

Зазначимо, що це дослідження не є ґрунтовним
аналізом політики пам’яті в регіоні, а радше спробою
окреслити ті питання та проблеми, які виникають щодо
радянського спадку в Україні, на прикладі окремої
області. Радянське монументальне мистецтво, в тому
числі пам’ятники Леніну, продовжують домінувати в
міському просторі більшості населених пунктів Украї-
ни, а тому його вивчення дозволить краще зрозуміти
сучасний стан українського суспільства.
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Haidai O.Y. Lenin’s Monuments as the object of the memory
politics in Cherkassy region. The article is devoted to the memory
politics dealing with Lenin’s monuments in Cherkassy region, which
is the example of the region with different historical heritage. The
main issues of the local authorities activity in demounting the Soviet
monuments and the population attitude are examined in the paper.
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КОЗАЦЬКА СТАРШИНА ЯК НОВА
ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ:

ПРИЧИНИ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО УСПІХУ
(кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)

У статті подано аналіз причин і перебігу процесу поступової втра-
ти князівсько-магнатською і шляхетською верствами ознак пол-
ітичної еліти українського суспільства. Показаний глибинній
зміст переходу до козацької старшинської еліти ролі еліти нації.
Ключові слова: політична еліта, магнати і князі, шляхта, ко-
зацька старшина

Проблема, винесена у заголовок статті, є на сьо-
годні однією з найбільш актуальних не тільки у вітчиз-
няній, а й у світовій історії та політичній науці. Чому
стара еліта сходить з політичної сцени? Відповідь ніби
лежить на поверхні: тому, що не відповідає вимогам
суспільства і часу. За таких умов нація або втрачає надії
на власну державність і переходить під зовнішнє уп-
равління, або знаходить у собі сили генерувати нову
еліту, яка очолює національні змагання і продовжує роз-
виток держави, наповнюючи її новим змістом. Втім, для
українських реалій пізнього середньовіччя – початку
Ренесансу процес відновлення державності мав свою
специфіку й об’єктивні та суб’єктивні особливості,
пов’язані з розвитком нації та її політичної еліти.

Першою особливістю, і це на сьогодні видається
головним, стало напрочуд своєчасне, з історичної точ-
ки зору, виокремлення з козацького середовища патр-
іотично налаштованої старшинської еліти, яка повела
Україну до автономії у складі Речі Посполитої, а зго-
дом і незалежності. Цей процес проходив на тлі двох
важливих і доповнюючи один одного чинників – по-
рівняно короткого періоду бездержавності та швидко-
го витіснення з політичного поля українських князі-
всько-магнатських родів, які до цього втримували на
місцевому рівні відносну українську окремішність.

Від самого початку литовської експансії практич-
но автономну проукраїнську політику під тиском місце-
вої української еліти та власних інтересів проводили
київські, подільські та волинські князі – навіть, якщо
етнічно вони були литвинами. Можемо згадати, що на
Київщині вся влада була зосереджена в руках нащадків
першого удільного київського князя литовського по-
ходження Володимира Ольгердовича та його нащадків:
сина Івана (до 1435 р.), брата останнього Олелька
(1441–1454) та його сина Семена (1454–1470). Київсь-
ка гілка Ольгердовичів посідала надзвичайно високе
місце в ієрархії Гедиміновичів. Сучасники, а за ними
й деякі історики новітнього періоду навіть умовно на-
зивали державу Володимира Ольгердовича та його
нащадків другим Українським королівством. Н. Яко-
венко підкреслює, що сусіди вважали їх суверенними

Історичні аспекти етносоціальних
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володарями мало не всієї давньоруської території, «що
простягалася від Мозиря на півночі до гирла Дніпра і
Дністра на півдні та річки Сіверський Донець на сході»
[1, 152]. На Волині місцеву політику і суспільне життя
формували 250 українських князівських і панських родів
дідичів-землевласників. Як свого часу писав Д. Доро-
шенко: «Тут сиділи князі Острожські, Сангушки, Чар-
торийські, Дубровицькі, Збаражські, Вишневецькі,
Норицькі, Воронецькі, Курцевичі, Четвертинські, Со-
кольські, Мосальські, Любецькі, Ружинські та інші, усе
потомки удільних князів, крім них цілий ряд старих
панських родів: Боговитини, Монтовти, Загоровські,
Семашки, Гулевичі, Чапличі, Козинські – всі вони
відігравали видатну роль в політичному й культурно-
му житті краю» [2,110–111,138–139]. На Поділлі князь
Свидригайло Ольгердович, у рівній мірі державотво-
рець і авантюрист, повів боротьбу за незалежність русь-
ких земель, розв’язавши громадянську війну між влас-
не Литвою і українською князівсько-шляхетською
елітою (1432 1440-і рр.).

Центральна влада у Вільно, крім прямого військо-
вого тиску, не мала інших важелів управління на ук-
раїнських землях, які складали 80% території держа-
ви. Співмірною була і частка української еліти у за-
гальній масі політичної верхівки ВКЛ. Така тенденція
збереглася і після ліквідації удільних князівств Вітов-
том у 1399 р. Українські князі-латифундисти, найбільш
заможна та впливова частина яких була патріотами
України та православ’я (Острозькі, Вишневецькі), зу-
міли зберегти за Литовського панування фактичну ав-
тономію українських земель, принаймні на контрольо-
ваних ними величезних територіях. Вони сконцентру-
вали у своїх руках настільки потужний військовий,
економічний та політичний потенціал, що мали змогу
розбудовувати у своїх маєтностях проукраїнські соц-
іально-політичні і правові відносини за європейським
зразком, мало зважаючи на ставлення до цього цент-
ральної влади. До «княжат головних» політично тяжі-
ли й інші півтора десятки найбільш впливових князі-
всько-магнатських родин України, частина яких була
вихідцями з Польщі і Литви: у тривалій боротьбі зі шля-
хетством та лінією правлячої верхівки на формування
нового елітного шляхетського класу вони, здебільшого,
виступали єдиним фронтом. Така ситуація дає змогу
говорити про латентну державність України протягом
всього періоду домінування Литви на наших землях.

Однак, вибудувану зусиллями кількох поколінь
князівсько-магнатської еліти стратегічну рівновагу, яка
давала змогу зберегти їй особисто свою вагу і вплив, а
українській нації – поступальний шлях на засадах збе-
реження української мови і культури, історичної па-
м’яті і православної віри, було підірвано Третім Литовсь-
ким Статутом 1588 р. та Люблінською унією 1569 р.
Українські землі перейшли під юрисдикцію Польщі,
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правляча еліта якої мала амбіційні плани побудови
Великої Польщі за рахунок Кресових (українських)
територій. Рішучу й остаточну перевагу за нових умов
отримала шляхта, яка в українських реаліях у загальній
масі була орієнтована пропольськи і швидко асимілю-
валася. Більше того активні й ініціативні ватажки шля-
хетства з числа найкрупніших панів, формуючи регіо-
нальні партії своїх прихильників (і базу для обрання в
органи влади), із задоволенням включилися у польсь-
кий політичний процес та економічні й юридичні зма-
гання за землі і вплив із магнатами-конкурентами. На
Галичині, що давно була анексована Польщею, ук-
раїнські традиції збереглися лише в народі та середо-
вищі дрібної незаможної шляхти.

Причини ополячення і покатоличення українського
шляхетства є предметом або окремим питанням бага-
тьох фахових досліджень (авторства М. Грушевсько-
го, І. Лінниченка, Д. Ващука, Л. Войтовича, М. Пасіч-
ника, О. Русиної, Б. Флорі, Н. Яковенко; польских дос-
лідників В. Влодарського, О. Галецького, Х. Ловмянсь-
кого, О. Бальцера, К. Петкевича, Ю. Шуйського та ін.),
тому ґрунтовно зупинятися на них у рамках статті не є
доцільним. Ми згодні з більшістю вказаних фахівців у
тому, що для української шляхти найсолодшою при-
манкою виступило поступове зрівняння у правах і соц-
іальному статусі з польсько-литовським шляхетством,
хоча умовами й виступали зречення віри і національ-
них інтересів. Такі тенденції були наслідком все тієї ж
стратегії польської влади по творенню єдиної політич-
ної елітної верстви, на який вона могла б спиратися у
протистоянні з сильними і незалежними місцевими
князями. Для нас важливими є головні наслідки вказа-
ного процесу: юридичне зрівняння в правах князівсь-
кої та шляхетської елітних груп призвело до безумов-
ної домінації шляхетства у внутрішній політиці за ра-
хунок згуртованості і чисельної переваги як фізично
(6–10 % від всього населення в залежності від регіо-
ну), так і у представницьких органах влади, та пов’я-
заний з цим незворотній відхід від великої політики
князівської еліти. На нашу думку, це стало однією з
причин швидкого згасання економічної та політичної
потуги князівських родів України, їх розмивання у
шляхетській масі та фактичне вимирання у першій
третині ХVІІ ст.

Таким чином, на межі ХVІ–ХVІІ ст., на початку
нової ери Модерну Україна опинилася в критичній
точці максимального ризику втрати національних оз-
нак. Польська асиміляційна політика призвела до зник-
нення на теренах України не тільки решток держав-
ності, а й провідника нації на історичному шляху –
власної політичної еліти. Патріотично налаштована
частина дрібної та середньої української шляхти, що
трималася власної мови, культури та релігії, очолити
націє- та державотворчі процеси не могла, не маючи
для цього ні військових, ні економічних, ні політич-
них ресурсів – ця шляхта була, як правило, служилою
і діяла в орбіті інтересів патрона; вагомих авторитету
в масах та важелів впливу на владу вона також не мала.

Втім, суттєвою особливістю України цього періо-
ду, порівняно з іншими європейськими національни-
ми утвореннями, які за схожих умов втратили дер-
жавність назавжди під тиском нових імперій, була на-
явність здорового й амбітного резерву в боротьбі за
збереження перспектив українського відродження у
вигляді вільної маси козацтва. На зламі ХVІ–ХVІІ ст.
українське козацтво вже являло собою потужну, знану
в Європі, військово-політичну силу. Відійшли у мину-
ле хаотичні спроби «ватаг розбійників», як їх назива-
ли у листуванні занепокоєні народною самоорганіза-

цією сусідні монархи, чинити опір агресіям турок,
кримців і ногаїв, свавіллю польських і українських
прикордонних урядників.

Організована за взірцем регулярних армій та
військових лицарських орденів, самоврядна козацька
маса висунула із своїх глибин власну військово-пол-
ітичну еліту, надзвичайно популярну в народі й у се-
редовищі українських інтелектуалів, здатну на най-
більші звитяги – аж до відновлення державності і здо-
буття незалежності. До старшинського корпусу увій-
шли і патріоти з числа нащадків української князівсь-
ко-шляхетської еліти (за В. Кривошеєю – 14 % від за-
гальної кількості [3,183–187]), які відігравали провідні
ролі як серед реєстрових, так і низовиків. Можемо
спостерігати у джерелах того періоду весь перебіг про-
цесу зростання світоглядних та політичних орієнтирів
козацької старшини – від спроб домогтися для козацт-
ва рівних зі шляхетством прав і вольностей у кінці ХVІ
та на початку ХVІІ ст. – через оружну боротьбу за ав-
тономію у складі Речі Посполитої, що втілилася у ко-
зацько-польські війни 1620–30-х рр. – до Визвольної
війни і відновлення української держави у середині
ХVІІ ст. [4].

Іншим важливим аспектом відмінності козацької
старшинської еліти від інших елітних груп як в Європі,
так і на наших землях, приміром, князівської еліти Русі
ХІІІ – початку ХІV ст., стала статусна (суб’єктна) не-
визначеність її лідерів і виняткова складність виконан-
ня політичного завдання, яке постало перед нею. Якщо
руські удільні князі, маючи легітимність влади, підтрим-
ку Церкви і народу, правові підстави, військо і апарат
державного управління, не змогли у підсумку втрима-
ти незалежність в умовах зовнішньої експансії, то ко-
зацьким лідерам довелося починати з дій на окупо-
ваній та майже асимільованій території під зовнішнім
управлінням, за умов потужного релігійного, економ-
ічного, військового, законодавчого та ідеологічного
пресу польської державної машини. Козаки не мали
представництва в органах влади, їх правовий статус
не був чітко зафіксований і весь час підлягав нищівній
юридичній корекції з боку Сейму – від визнання легі-
тимним тільки реєстру до військового терору і повної
заборони діяльності у вигляді сумнозвісних Ординацій.

Ми підійшли до центрального питання окресле-
ної проблеми: з’ясування причин підсумкового успіху
козацької еліти у національно-визвольній боротьбі.
Відповідь на нього з боку польських істориків не
відрізняється оригінальністю вже четверте століття: на
думку більшості з них, козацькі гетьмани та старшина
розв’язали збройний опір Короні і йшли на смерть не
заради України, а в результаті незадоволених власних
політичних і владних амбіцій, нерозуміння польською
владою моменту, коли можна було вдовольнити хоча б
частину з них рішенням про зрівняння у правах стар-
шини і шляхти, виконання керівниками козацтва «зрад-
ницьких» домовленостей з Кримом і Москвою та ін.,
аж до звинувачень у переплетенні кровних і політич-
них інтересів татарської і козацької еліти [5].

У найбільш толерантній формі подібну думку не-
щодавно висловив відомий люблінський професор
Анджей Сулима-Камінський, розмірковуючи про
вперті відмови Сейму надати козакам шляхетських
прав: «Козаки, на відміну від шляхти, не могли вести з
владою переговори на рівних, тому козацька старши-
на легалізувала свої вимоги палкими деклараціями на
підтримку православ’я. У такий спосіб боротьбу за свої
професійно-групові права було перетворено на широ-
ку національну боротьбу» [6, 89]. При цьому польський
автор доходить несподіваного висновку, який цілком
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знімає історичну відповідальність з польської правля-
чої еліти: «Можна припускати, що відмова козацькій
старшині, яка претендувала (на думку багатьох, зас-
лужено) на шляхетський статус, ішла не від поляків, а
від українських магнатів   конкурентів за владу, маєт-
ки і вагу в суспільстві. Певний роль у позиціях сейму
відігравав також острах перед можливою спілкою ко-
роля з Військом Запорозьким, адже козаки завжди
підкреслювали, що завдячують своїми правами ко-
ролівській підтримці» [6, 89]. Твердження автора
цілком вкладаються в загальне ідеологічне русло поль-
ської історіографії, але не витримують критики відра-
зу за кількома напрямами.

По-перше, сеймові позиції українського олігархі-
чного лобі ніколи не були вирішальними у прийнятті
внутрішньополітичної державної стратегії; по-друге,
й сама українська князівська олігархія, як зазначалося
вище, на 30–40-і рр. ХVІІ ст. вже далеко не мала тієї
потуги, що в попередні століття й саме в цей період
зникає з історичної арени; по-третє, козацько-селянські
повстання придушували не надвірне військо магнатів,
як траплялося в 1590-і рр., а держава, за допомогою
регулярних частин польської армії, під орудою корон-
ного маршала С. Жолкєвського (повстання С. Нали-
вайка і Г. Лободи), коронного гетьмана С. Конєцпольсь-
кого (повстання гетьмана М. Жмайла), урядові війська
виступили проти повстанців гетьмана Т. Федоровича
(Трясила) і «антикодацької» акції гетьмана І. Сулими,
повстання П. Бута потопив у крові коронний гетьман
М. Потоцький на чолі урядових військ, те саме стало-
ся і в протистоянні з виступами Д. Гуні й Я. Остряни-
на, й під час Визвольної війни Б. Хмельницького.

Тобто, об’єктивно кажучи, мову треба вести не про
локальний конфлікт інтересів між старшинською елі-
тою і місцевою князівсько-шляхетською верхівкою, а
про перманентну, з невеликими перервами для консо-
лідації сил з обох боків, козацько-селянську війну з
Польською державою, яку з українського боку очоли-
ли вожді козацтва, з польського – королівська влада й
урядові кола, підтримані сенатом і сеймовою біль-
шістю. І корені протистояння нам бачаться значно
глибшими, ніж статусне ущемлення прав старшини –
лежать вони в економічній, морально-етичній та релі-
гійно-світоглядній травмі, яку нанесли українському
суспільству польські «реформи», принесені Люблінсь-
кою та Брестською уніями.

Докладніше зупинимося і на «загрозі унії між ко-
ролем і козацтвом», про яку все частіше говорять поль-
ські науковці. З нашого погляду, такий аргумент і тоді,
і тепер, є скоріше технологічним жупелом у дискусії,
ніж фактом, який мав реальні підстави на здійснення.
Дійсно, починаючи з 1610-х рр., образ спадкоємця
Сигізмунда ІІІ – королевича Владислава в уяві запо-
рожців набрав козацького забарвлення й ще більш по-
силив віру в образ короля [7, 132], що ототожнювався
з символом захисника християнської землі від «басур-
манської» загрози, зі справедливим ставленням до ко-
зацьких проблем. Не будемо забувати, що загальну
масу козацької спільноти складала біднота, втікачі від
знущань і свавілля панів – у її свідомості століттями
тримався фетишизований образ «доброго короля» та
«підлих панів», які викривляють монарші накази та
«творять самочинство», про що запорожці регулярно
сповіщали своїх володарів у «жалобах» та «чолобит-
них» аж до буремних подій Хмельниччини. Більше
того, зі зростанням національної самосвідомості та
зміною світоглядних орієнтирів, що відбулися з кінця
ХVІ – початку ХVІІ ст. і принесли, у збуджену напру-

женим протистоянням із владою козацьку масу, ідею
збройного опору покатоличенню та закріпаченню на-
роду, культ короля «набув нових рис, відповідно до
еволюції ціннісних орієнтирів і суспільних домагань
козацтва. Тоді король ще й «став» оборонцем право-
славної віри, патроном руського народу (в межах об-
стоюваної козаками моделі руської ідентичності), а на
початку Національно-визвольної війни – натхненни-
ками козаків на повстання» [7, 132]. Б. Хмельницький
та старшинська еліта з його оточення, чудово розумі-
ючи внутрішній світ козаків, вдало використала
пізніше легенду про т. зв. «санкцію короля» для легі-
тимізації початку війни [8].

Однак польська влада не зуміла обернути такі на-
строї рядового козацтва собі на користь. Політична
верхівка та виборний (елекційний) король були цілком
залежні від інтересів і політичної позиції шляхти –
своєї головної військової та економічної опори. Відчув-
ши смак надприбутків, що потекли з України повно-
водною рікою, сеймові лобістські угруповання з чис-
ла польських магнатсько-шляхетських кіл, що осіли
на українському прикордонні, проводили рішення на
свою користь.

Роблячи у правовому полі під тиском обставин,
українського сеймового лобі чи тимчасової військо-
во-політичної вигоди, деякі кроки назустріч інтересам
козацтва або православної шляхти, король та його ото-
чення майже паралельно приймали ірраціональні
рішення й акти, що, навпаки, обмежували їхні права,
утискали економічні та релігійні свободи. Якщо по-
слаблення та привілеї у бік українства майже не
підкріплювалися фінансово, належним чином не кон-
тролювалися, а відтак залишалися половинчастими або
й просто паперовими, то дискримінаційні заходи на-
томість були наполегливими і надзвичайно суворими.

Національна політична еліта є плоть від плоті сус-
пільства – не німим дзеркалом, а найбільш активною
та спроможною на дії його часткою. Якщо вона втра-
чає лідерські якості, то програє у боротьбі з контрелі-
тою та зовнішніми загрозами – подібна трагедія ста-
лася з елітою давньоруською, яку уособлювали чис-
ленні розгалуження роду Рюриковичів. Не будучи від
початку приходу до влади ні православними, ні сло-
в’янами, Рюриковичі змогли піднятися над варязьким
космополітизмом, утворивши могутню Київську дер-
жаву, й українська історія по праву пишається своїми
героями-державцями Княжої доби. Проте, наприкінці
ХІІІ ст. той-таки космополітизм, що поєднав удільних
князів династичними зв’язками й економічними інте-
ресами чи не з усією Європою, завадив їм виявити згур-
тованість у протистоянні з великим боярством (ми го-
воримо передусім про Галичину, звідки власне і роз-
почалося поглинання українських земель іноземцями),
а також із експансією агресивних сусідніх держав.
Далися взнаки і відсутність у цей період яскравих
лідерів зі стратегічним баченням ситуації, і дрібні
амбіції, замішані на місцевих інтересах, і переважно
угодовська політика у критичні моменти, і, вочевидь,
брак патріотизму. В подальшому українська політич-
на еліта, за умов інкорпорації чужою політичною сис-
темою, з труднощами та перемінним успіхом ледь
змогла вибороти відносну автономію та більш-менш
достойні права переважно для себе, але не для сусп-
ільства. У цьому ми бачимо головну причину поразки
старої еліти і незворотність появи в українському
суспільстві, що далеко не завершило ще свій розвиток
і історичну місію, еліти нової, козацької. Розрив з гли-
бинною свідомістю і потребами мас призвів до краху
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п’єдесталу українських князів і ополячення, подрібнен-
ня молодших ліній провідних українських родів, інтег-
рування їх у чужі державні структури, в кінцевому
підсумку – до втрати ролі провідника нації.

Старшинська ж еліта була винятково народною, в
загальній масі освіченою, добре загартованою життє-
вим, дипломатичним, військовим досвідом, патріотич-
ною. Ці якості дозволили козацькій старшині пройти
у тяжких війнах з польською державною машиною
шлях від корпоративних вимог до ідеї широкої авто-
номії для України, а відчувши свій потенціал, і до ви-
борення української державності. Ідейне зростання
лідерів неможливе у тепличних умовах відриву від тіла
і прагнень народу – а саме такі процеси спостерігали-
ся у заможному магнатському і шляхетському середо-
вищі, виплеканому за польським зразком. Козацька
спільнота мала апробовану часом структуру ієрархії
влади й управління, яка стала моделлю нової украї-
нської держави. Очоливши українську націю за неви-
гідних умов, вона змогла піднятися над вузькостано-
вими інтересами й у критичний момент історії по пра-
ву перехопила падаючий прапор національної політич-
ної еліти.
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ЕТНОСОЦІАЛЬНИЙ СКЛАД УКРАЇНСЬКИХ
ПОСЕЛЕНЬ У СКЛАДІ ПОЛЬЩІ ДО 1569 р.

У статті проаналізовані особливості соціальної й етнічної
структури поселень частини українських земель, які перебували
в складі Польщі до Люблінської унії 1569 р. Встановлено, що в
українських поселеннях переважало руське (українське) населен-
ням з незначною частиною іноетнічних мешканців.
Ключові слова: соціальна структура, етнічний склад, колоніза-
ція, селянство, русини, поляки, євреї, німці, вірмени, татари

На формування і розвиток поселень впливають
фактори природно-географічного середовища, госпо-
дарської спеціалізації мешканців, соціально-економі-
чної ситуації й етносоціального складу населення. З
огляду на це, актуальним є дослідження особливостей
соціальної та національної структур поселень украї-
нських земель у складі різних державних утворень.
Так, ще історик права М. Владимирський-Буданов вив-
чав питання чисельності поселень українських земель
у складі Литви і Польщі, напрями колонізації й етно-
графічний склад їх населення [1]. Історію колонізації
українських земель, еволюцію, чисельність, соціаль-
ну та національну структури поселень у складі Речі
Посполитої реконструювали відомі історики минуло-
го й сучасності, зокрема М. Грушевський [2], Н. Яко-
венко [3] та ін.

Разом із тим, вивчення соціальних, етнічних особ-
ливостей та їхнього впливу на розвиток поселень окрес-
леного періоду в межах Польщі поки не було предметом
окремого дослідження. Відтак, метою цієї статті є аналіз
cоціальних і етнічних особливостей українських по-
селень частини Волині, Галичини та Поділля, які ще
з ХІV ст. опинилися у складі Королівства Польського.

Тоді як основна частина українських земель пере-
бувала у складі Великого князівства Литовського, Га-
лицька Русь, Західне Поділля, а також частина Волині
розвивались у межах Польщі. Соціальний склад насе-
лення українських поселень загалом відображав со-
ціальну структуру суспільства Польщі. Верхній щабель
соціальної ієрархії посідала шляхта. З кінця ХІV ст. на
руських землях постійно зростала кількість польської
шляхти. Головною причиною була спустошеність те-
риторій внаслідок набігів Кримської і Заволзької Орд.
Відіграючи для Польщі роль порубіжного щита, Русь
потребувала потужних збройних сил, здатних відбити
напади ззовні. Саме тому, з ініціативи королівського
двору ці родючі землі починають роздаватись у ленне
землеволодіння (з умовою виконання спадкової
військової служби) дрібній шляхті з Мазовії, Малої
Польщі, Сілезії. Водночас на ленних маєтках осідали
вояки-ветерани найманих королівських загонів – німці,
чехи, угорці, румуни. Оскільки селян-підданих не ви-
стачало, разом зі шляхтою на Русь приїжджали пред-
ставники інших етносів, заохочені поселенськими
пільгами. Слідом за цією, згідно Н. Яковенко, «військо-
вою колонізацією», що мусила забезпечити самообо-
рону краю, просувався ремісничий люд – поляки,
німці, євреї. Відтак, уже в першій чверті XV ст. серед
міських жителів Сянока було близько 30 % німців, а у
Львові їх було понад 70 %. За даними 1500 р., євреї
мешкали у 18 містах Руського воєводства, а відповідні
назви вулиць і майданів свідчать, що єврейські грома-
ди були чималими. Проте, найбільшу групу прибулих
становили поляки [3, 115].

Наступну категорію шляхетського стану в украї-
нських землях становила галицько-руська боярська
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спільнота, яка протягом XV ст. активно піддавалася
полонізації. Прискоренню колонізаційних процесів
серед руського боярства сприяв збіг його життєвих
інтересів з цілями прийшлого рицарства, яке прагну-
ло поширити на Русь права та привілеї, здобуті
польською шляхтою. Наслідком, організованої руси-
нами і поляками 1436–1437 рр. першої спільної кон-
федерації шляхти Львівської, Галицької, Перемиської
та інших земель, стало звільнення місцевого боярства
від повинностей, різноманітних служб і отримання
ними прерогатив, властивих шляхті польській. Відте-
пер бояри, як і польська шляхта, не підлягали жодним
обов’язкам щодо королівського трону, окрім сплати
двох грошів щорічно від лану селянина-підданого.

В результаті цих та інших перемін, колишнього
руського галицько-волинського боярства практично не
лишилося: одні вигасли фізично, інші – емігрували на
Волинь, а менш впливові та заможні вступили в ро-
динні зв’язки із заможним місцевим панством нерусь-
кого походження, посівши з «руки короля» важливі
адміністративні уряди на руських теренах. У наступ-
ному поколінні це потягло за собою зміну віровизнан-
ня на католицьке і поступове спольщення. На відміну
від знаті, дрібний збройний люд, якому пощастило
підтвердити свої майнові права й вибороти шляхетсь-
кий статус, як правило, зберігав віру предків.

У середовищі селян розпочалася соціальна дифе-
ренціація. Зростав прошарок заможного селянства, яке
різними заходами збільшувало майно. Заможні селя-
ни займалися, іноді в значних розмірах, торгівлею про-
дуктами сільського господарства і промислів, нагромад-
жуючи чималі суми грошей. Вони скуповували ґрунти у
бідних, відкупалися від панщини, а іноді й могли вику-
питися на волю. До заможної верстви селянства нале-
жали кмети – спадкові власники одноланових наділів,
які загалом гарантували їм економічну самодостатність.
Вони, окрім грошового чиншу, сплачували продуктову
ренту та виконували відробітки, розмір яких у днях був
різний і залежав від регіонів, місцевих умов і часу. У
XV ст. помітно збільшилася кількість півланових
кметів. Верхівку сільського населення становили та-
кож млинарі та корчмарі. Перші, крім млина, мали та-
кож власне земельне господарство, за розміром над-
ілу наближене або ідентичне кметському господарству.

Нижче від кметів у селянській ієрархії знаходили-
ся загородники. Їхній земельний наділ, як правило, не
перевищував чверть лану. Далеко не всі вони могли жити
тільки зі своїх господарств, тож змушені були наймати-
ся на роботу до солтисів, млинарів, кметів і панів. Фео-
дальні повинності загородників не були чітко визна-
чені, з огляду на розмаїття їхніх господарських можли-
востей. Натомість халупники мали тільки хату (халупу)
та городи. З огляду на це, їхнє існування було можливе
тільки завдяки тому, що вони наймалися на роботу. Вони
виконували деякі феодальні повинності: відробляли,
давали ренту натурою та частково грішми. Розвинулася
й така категорія сільського (в містах також) населення,
як комірники. Це були особи, які тимчасово або постій-
но не мали свого житла й наймали його в односельців,
за домовлену платню або за працю на них [4, 77].

Близько середини XVI ст. ці категорії селян вже
зустрічалися в українських селах. У Саноцькому ста-
ростві, наприклад, загородники і підсусідки станови-
ли 11 %, у Галицькому – 28,1 %, у Перемишльському
– 28,5 %, від загального числа селянських господарств.
На Волині в 1560-х рр. загородники та комірники на-
лічували 23 %, а на Поділлі – 20 % [5, 76]. Зростання

кількості загородників і комірників сприяло їх еміг-
рації на схід і південь.

Зростання фільваркового господарювання призво-
дило до посилення експлуатації селян і зменшення
їхніх наділів. Збільшення повинностей викликало по-
силення опору селян. Для придушення селянських
виступів уряд щоразу видавав нові закони, які звели
нанівець як «свободу переходу», так і громадянські
права селян. Пьотрковський сейм 1496 р. заборонив
приймати на роботи в містах найманців-вихідців з села
на більший строк, ніж тиждень, особливо тих, хто не
мав свідоцтва від свого пана, яке дозволяло залишати
село. Той же сейм зобов’язав контролювати різного
роду волоцюг (люзних), виокремлювати з них праце-
здатних. Нарешті, сейм заборонив вихід з села більше
одного селянського господаря на рік і обмежив до
однієї молодої особи чоловічої статі вихід з села про-
тягом року до міста для навчання ремеслу, шкільного
навчання і служби, запровадивши обов’язок забезпе-
чувати таких людей відповідними писемними свідоц-
твами від панів [4, 78]. Постановами Сейму (1510,
1519, 1520) заборонено також перехід від одного пана
до іншого, введено штраф за вивіз шляхтичем чужих
підданих тощо [5, 79].

Стан і початки відродження руського міського на-
селення в першій половині ХVІ ст. можна простежити
на прикладі Львова. Від середині ХV ст. у ньому діяли
біля 20 ремісничих цехів, які об’єднували ремісників
близько 40 професій. Про становище ремісників гово-
рить той факт, що в Краківському університеті, за да-
ними університетської метрики 1400–1500 рр., майже
80 % студентів – вихідців з Русі – були синами горо-
дян-ремісників – кушнірів, кравців, пекарів [3, 132].

Руське міщанство Львова, попри деяку відокрем-
леність, перебувало в певних стосунках з представни-
ками інших етносів. Скажімо, з євреями русини мали
матеріальні стосунки у вигляді кредитів. Досить близь-
ко до русинів стояли спочатку православні, а згодом
окатоличені вірмени. Русини розросталися в місті за
рахунок вірмен, відкуповуючи в них доми й крамниці.
Натомість німці та поляки тримали себе досить зверх-
ньо відносно українських мешканців Львова, хоч у
біднішому загалі це не було помітно. В бідніших це-
хах – грабарському, шевському й пекарському – руси-
ни користувалися правами без обмежень, а ось у куш-
нірському, на рівні нехристиянських народів, – не мог-
ли бути цехмайстрами.

З ХV ст., внаслідок іноземної колонізації, в найб-
ільших містах Русі – Львові та Перемишлі – руське
населення стало меншістю, хоча в дрібних містах ос-
новною масою населення й надалі були українці.
Найбільш впливовими серед колоністів були німці.
Втім, упродовж ХV ст. чисельність німецької колонії
у Львові, відносно загальної кількості населення, змен-
шилася з 70 до 30 %, а на середину ХVІ ст. – до 8 %.
Причиною цього було швидке зростання руського і
польського населення, асиміляція німців, завдяки
спільним шлюбам із християнами-католиками [3, 124–
125; 6, 159]. Німецька колонізація, підтримувана при-
вілеями та правами, відтісняла й утискувала місцеву
українську спільноту. Особливо це було помітним від
середини ХV ст. у містах. Русинам (українцям) відмов-
ляли в праві доступу до міських урядів, зневажали їх
релігійні обряди, обмежували участь у цехах, ремес-
лах і торгівлі. Вони не могли вільно успадковувати
майно, платили незвичні плати в судах, а магістрати
не визнавали їхніх свідчень.
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До середини ХVІ ст. у Львові проживали 790
вірмен, які заселяли окремий квартал. Як знані ювелі-
ри, вони відігравали важливу роль у роботі Львівсько-
го монетного двору. На вірменську купецьку групу
припадала також основна питома вага торгівлі зі Схо-
дом, оскільки вірмени знали східні мови, звичаї та мали
відповідних знайомих. Більш чисельною була вір-
менська колонія в Кам’янці-Подільському (біля 300
родин), самоврядні права якої юридично закріплюва-
лися королівським привілеєм 1496 р. Їм належала тре-
тина міста з власною ратушею, ринком, храмами, крам-
ницями. При вірменських храмах діяли приходські
школи. Менші вірменські осередки були в Галичі, Сня-
тині, Ялівці, Бродах, Ярославі, Белзі, Жовкві [3, 126].

На цей момент 8 % львівських мешканців стано-
вили євреї, але їхня кількість продовжувала активно
зростати. Як нехристияни вони не могли бути прийня-
тими до «міського права». У Кам’яці-Подільському їм
дозволили селитися лише на околицях міста. Євреї
становили етнічну групу населення, вилучену з відан-
ня магістрату і підпорядковану королівським намісни-
кам. Кожна з таких спільнот створювала власну само-
врядну одиницю – кагал, очолюваний виборними стар-
шинами. Конкретними справами в кагалі відали спец-
іальні комісії: контрольна – для перевірки рахунків на
сплату податків, судова – для розгляду спорів між євре-
ями, шкільна – для інспектування шкіл, благодійниць-
ка – для опіки над бідними та хворими, санітарна –
для нагляду за дотриманням чистоти в єврейській
дільниці міста. Духовним провідником єврейської гро-
мади був рабин. У місті була добре розвинута мережа
єврейського шкільництва, а поряд з початковими шко-
лами грамоти, існували 2–3 вищі школи на утриманні
єврейської громади. Оскільки євреям заборонялися
ремісництво, а подекуди й торгівлею, вони займалися
лихварством і накопиченням капіталів, що збільшува-
ло грошовий обіг [3, 126–127].

На відміну від німецької, вірменська й єврейська
общини не розчинялися у слов’янській масі, навпаки,
з пожвавленням духовного та культурно-освітнього
життя, виокремлювалися ще істотніше, надаючи ук-
раїнським містам розмаїтості. Загалом, тогочасне украї-
нське місто втратило руський характер, а до кінця ХV ст.
за готичними мурами виросло, відчужене від довкілля,
нове місто. Поряд із цим, українське селянство, приму-
шене до панщини, швидко втрачало землю та волю, а
нащадки руських бояр, які втрималися при давніх пра-
вах і навіть здобули нові, прийняли польські герби та
все більше ополячуватися Лише на переломі ХV–ХVІ
ст. спостерігалося піднесення, утисненого польсь-ким
правлінням, національного українського життя. Так,
на Галичині вибухнув ряд малих селянських бунтів і
більш значиме повстання під керівництвом Мухи. В
Перемишлі русини посилали депутації до короля, з
вимогами зрівняння їх з католиками в магістраті й суді.
У Кам’янці руський міщанський рух змусив католиць-
кого львівського єпископа просити короля заборони-
ти побудову православної церкви. Подібно боронили
свої права Красностав і Буськ. Повстали навіть малі
містечка. Коли 1497 р. король Ян Ольбрахт спробував
заборонити руським міщанам Львова торгувати нарівні
з вірменами й євреями, то проти цього виступили три-
надцять галицьких містечок, які заявили, що в них
вільно торгувати й православним [7, 1–4].

Етнічний склад руського населення Поділля також
поступово змінювався під польським впливом, пере-
важно серед землевласників і міщан. Зокрема у Барсь-
кому старостві на 1565 р. м. Бар складалося з трьох

частин: польської, руської і чемериської (татарської).
З них руське місто було найбільшим, хоч кожна з час-
тин була заселена не лише одним етносом. Так, у
польській частині була окрема Жидівська вулиця, на
якій було розташовано 20 єврейських будинків. У че-
мериській частині, поміж татарськими, стояли 45 бу-
динків русинів і поляків. Руська частина міста спочат-
ку була заселена сільським населенням і згодом отри-
мала магдебурзьке право, дароване польським міща-
нам. Прикметно, що в цій частині ні євреї, ні поляки
не проживали, тому більшість населення Бару стано-
вили українці. З-поміж селян Барського староства іно-
родців було ще менше. За перепису сільських жителів
їх виділяли приставками до імен, як-то Василь Серби-
нович (або Сербин), Станіслав Лях, Янко Мазур, Федір
Москвич (або Москаль), Яцко Волошин та ін. Зага-
лом, серед 648 сімей замкових і приватних сіл старо-
ства українці складали 600 родин (або 92 %) [1, 194].
Загальна етнічна картина міщан і селян Барського ста-
роства подана у таблиці 1.

Табл. 1
Етнічний склад міщан і селян
Барського староства [1, 194]

* Невідповідність підсумкового значення пояснюється не-
можливістю етнічного визначення люстраторами части-
ни сільського населення.

Ще більш однорідним (98 %) було руське населен-
ня в Хмільницькому повіті (табл. 2).

Табл. 2
Етнічний склад населення

Хмільницького повіту [1, 197]

Загалом у Барському й Хмільницькому староствах,
як бачимо, українське населення мало значну кількісну
перевагу над іноетнічним.

Дещо інший етнічний склад населення був у по-
селеннях Кам’янецького староства, куди польський
етнос зміг проникнути значно помітніше. Розподіл
міста за етнічною ознакою засвідчила люстрація ста-
роства 1565 р., де зауважено, що в «місті Кам’янці
проживає населення трьох народностей, в ньому діє
три юрисдикції: поляки мають першість, судять у них
згідно з Магдебурзьким правом; в українців судять
згідно з українським правом і, звичайно, вони мають
свого війта; у вірмен – за вірменським звичаєм, вони
також мають свого війта [8, 165]. Так, серед ремісників-
шевців м. Кам’янця було 14 русинів і 8 поляків, із 14
суконників – 2 поляків і 1 вірменин, а з 56 пекарів – 46
українців, 8 поляків та 2 інших. У м. Летичеві, серед
158 міщанських прізвищ, тільки 2 були польськими, 1
– східним, решта –українськими. У селах повіту домі-
нуючу перевагу також мали українці (704 з 912 родин).

Населені пункти Русини Поляки Інші Всього
Бар польський 6 74 22 102
Бар руський 123 0 1 124
Бар чемериський 41 4 50 95
Сільські поселення 600 12 10 648*

 Всього (%)
 770                           

(80 %)
 90                            

(10 %)
 83                           

(9 %)
969* 

Населені пункти Русини Поляки Інші Всього
м. Хмільник 316 0 4 320
Сільські поселення 452 7 4 463

 Всього (%) 768              
(98 %)

7 (1 %) 8 (1 %) 783
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Етнічний склад населення Кам’янецького і Летичівсь-
кого староств демонструє таблиця 3.

Табл. 3
Етнічний склад Кам’янецького

і Летичівського староств [1, 201]

* При цьому слід зауважити, що 11 % від усього населення
за люстраціями не піддається етнічному визначенню

У подільських містах середини ХVI ст. все більш
помітною ставала частка єврейського населення, кот-
ра надалі постійно зростала. В цьому регіоні до зага-
лу шляхетського й служилого станів проникли й тата-
ри. Як уже зазначалося, найбільше їх було у м. Бар –
50 будинків. В інших поселеннях татарський етнос не
був значним. Серед населення Поділля зустрічалися
також серби і волохи. Разом з іншими вихідцями з
Туреччини, витіснені зі своїх земель, вони емігрували
в більшості на Поділля [1, 190].

Отже, наприкінці ХV – першій половині XVI ст. в
українському соціумі швидкими темпами йшло споль-
щення шляхетської верстви. Зростання фільваркового
господарювання призводило до поступового закріпа-
чення селян. Разом з польською шляхтою, іноземні
колоністи – німці, євреї, вірмени – активно освоюва-
ли, спустошені татарськими набігами, руські землі.
Німецька колонізація відтісняла й утискувала місцеву
українську спільноту, але водночас почалася й полоні-
зація німців. Загалом, Галичина і Поділля, населяли-
ся, в основному, українським (руським) населенням
(біля 89 %). З-поміж міщан, українці становили 80 %,
селян – 90 %. Поляків у містах було біля 10 %, селах –
4 %. Тому не дивно, що самі поляки називали цей край
Руським і це була не географічна, а етнічна назва.
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Zhuk O.M. The ethnic and social composition of the ukrainian
settlements in Рoland till the 1569th. The peculiarities of the social
and ethnic structure of the Ukrainian lands in the structure of Poland
until the Lublin union of the 1569th are analised in the article. It is
establi-shed that Ukrainian settlements were mainly populated by the
Rus (Ukrainian) people and little number of other ethnicities.
Key words: social structure, ethnic composition, settlement, coloniza-
tion, peasantry, Rus people, Poles, Jews, Germans, Armenians, Tartars

 Населені пункти Русини Поляки Інші Всього
м. Летичів 155 2 1 158
м. Смотрич 68 12 1 81
Сільські поселення 704 69 13 912

Всього (%) 927                    
(80 %)

83 (7 %) 25 (2 %) 1151*

О. В. Харсун

МІСТА УКРАЇНСЬКОГО ПОРУБІЖЖЯ
ПІД ВПЛИВОМ ПОЛІТИКИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

У XVIII ст.: РЕЛІГІЙНА ПЛОЩИНА
ВЗАЄМОВІДНОСИН

Стаття присвячена аналізу релігійної політики Польської дер-
жави щодо православного населення земель українського порубі-
жжя, зокрема міщан. Розкрито особливості розбудови в містах
католицьких та уніатських релігійних установ. Визначено роль
польської шляхти у процесі насадження уніатства та католи-
цизму, а також окреслено ставлення міщан до таких заходів.
Ключові слова: магнати, шляхта, уніати, католики, православні

Міста, будучи форпостами владних структур,
містили ґрунтовний пласт культурних надбань. Фрон-
тирність українських прикордонних міст, які у XVIII ст.
були частиною південно-східного краю Речі Посполи-
тої, визначили різноманіття та багатогранність явищ,
зокрема духовного осягнення міщан краю. Визначен-
ня особливостей взаємовідносин між представниками
різних конфесій у межах міст українського порубіжжя
XVIII ст., тогочасних півдня Київського та сходу Брац-
лавського воєводств, сприятиме окресленню більш
чіткого вектору духовної політики у сфері суспільних
відносин на сучасному етапі українського державот-
ворення. Мета статті передбачає аналіз релігійних взає-
мин у межах міст краю як частини відповідної політи-
ки Речі Посполитої.

Дослідження реакції українського православного
населення, за умов релігійного наступу з боку Польщі.
почалося ще в ХІХ ст. Так, В. Антонович зазначав, що
на заваді швидкому впровадженню унії на українських
землях стояли православні священики, міщани й селя-
ни [1]. За радянської доби релігійна тематика не була
популярною, але в 1970–80-х рр. з’явився ряд праць,
присвячених конфесійній ситуації на українських зем-
лях, авторами яких були М. Кашуба [2] й А. Зінченко
[3]. Зокрема останній, проаналізувавши прибутки като-
лицьких та уніатських духовних установ, дійшов вис-
новку, що існували вони лише за рахунок експлуатації
місцевого населення. Особливо актуальною релігійна
тематика стала в роки незалежності України. Дослід-
ження О. Крижанівського, О. Плохія [4–5], І. Власовсь-
кого [6] та ін. привертають увагу до конфесійного пи-
тання. Разом з тим, релігійне життя міст українського
порубіжжя у XVIII ст. поки не стало предметом окре-
мого дослідження.

Домінантною стороною життя українського сусп-
ільства у XVIII ст. і надалі залишалася релігія. Оскіль-
ки протистояння між православними і католиками на
Правобережжі надалі тривало, то межа між Slavia Lati-
na і Slavia Orthodoxa, особливо на Київщині та Брац-
лавщині, не була чіткою, перебуваючи у постійному
зіткненні та взаємному проникненні двох конфесій.
Особливу роль у відстоюванні православ’я відіграло
прикордонне положення краю, козацькі традиції, які
мали свою вагу у містах. Боротьба з іновірцями на
державному рівні в межах Речі Посполитої розгорта-
лася доволі широко і неодмінно призводила до зіткнен-
ня представників різних релігійних течій. Однак у три-
кутнику Чигирин–Біла Церква–Умань зберігалися тра-
диції козацьких вольностей, а людність відзначалася
вірністю православ’ю [7, 136].

Значну підтримку римо- та греко-католицькій цер-
квам надавала польська шляхта, покладаючи на церкву
великі сподівання, вбачаючи в ній засіб впливу на пара-
фіян та міцну основу для збереження в державі соціаль-
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ної стабільності. Так, для обслуговування польської за-
логи у Білій Церкві великий коронний гетьман А. Се-
нявський запросив капеланом єзуїта Н. Гольштина.
Крім єзуїтів, у цей час у місті перебували монахи ка-
пуцинського ордену. О. Стародуб припускав, що саме
на їх прохання в 1715 р. Сейм прийняв постанову про
збирання коштів на ремонт даху Білоцерківського ко-
стьолу серед шляхти Київського воєводства [8, 12]. За
люстрацією 1765 р., у Білій Церкві, з дозволу старо-
сти перебувала єзуїтська місія, що розташовувалася
навпроти фортеці, мала кам’яну резиденцію та дере-
в’яний костьол [8, 14–15].

З кінця XVII ст. свою діяльність на українських
землях розгорнув орден Св. Василія Великого. Одним
із його покровителів був магнат Ф. Потоцький, який
прагнув перетворити Уманщину на центр уніатства в
регіоні. Натомість канівський староста М. Потоцький
виділив на користь Руської провінції ордену василіан
мільйон злотих [7, 131]. Незважаючи на те, що впро-
довж другої половини XVIII ст. на українських поруб-
іжних землях, зокрема Уманщини, греко-католицька
церква зберігала свої позиції, події 1768 р. (Коліївщи-
на) засвідчили, що уніатське віросповідання для
більшості населення краю мало ситуативний або кон-
версійний характер, що спричинялося не добровільним
вибором мирян, а постійним тиском з боку магнатів,
влади та греко-католицьких митрополитів [9, 81].

Протилежно інший статус і організацію в межах
Речі Посполитої мала православна церква. Після пе-
реходу Луцького єпископа Д. Жабокрицького в уніат-
ство, вона не мала власної єпархії у Польщі. Для захи-
сту православної церкви й віри, а також упорядкуван-
ня релігійних справ 1761 р. переяславський єпископ
Гервасій (Лінцевський) створив Чигиринське духовне
управління. Причиною була необхідність ефективно-
го керування тією частиною переяславської єпархії, що
перебувала на правому березі Дніпра, під польською
владою. Головним осередком єпархії став Свято-
Троїцький Мотронинський монастир, ігуменом якого
з травня 1753 р. був М. Значко-Яворський [10, 316].

Одним із осередків віри виступали монастирі, які
відзначалися консервативністю. На середину XVIII ст.
у межах українського порубіжжя зросла кількість ка-
толицьких та уніатських монастирів, шляхом будівниц-
тва нових та обернення в унію православних. Історію
боротьби за монастирі між православними й уніатами,
зокрема василіанами, можна простежити на прикладі
Лисянського Свято-Троїцького монастиря, збудованого
у середині 1656 р. як православного. У 1729 р. кн. Яб-
лоновський оселив у ньому василіан, на чолі з мона-
хом Кунцевичем. Декілька разів монастир переходив із
рук у руки, від католиків – до православних. У 1757 р.
кн. Ю. Яблоновський подарував василіанам споруду
старого замку, а також церкву в місті, що на той час
була вільною. До того ж було визначено фундацію на
щорічне утримання Лисянського василіанського мо-
настиря у 200 злотих. У часи Коліївщини церкви й
монастирі півдня Київщини і Брацлавщини поверну-
лися до православного духовенства. Однак у 1775–
1776 рр. православний Свято-Троїцький монастир у
черговий раз опинився під владою греко-католицької
церкви [11, 170–171]. Таким чином, протистояння мало
різновекторний характер, відбуваючись на всіх рівнях
релігійних взаємин у суспільстві.

У творі «Відомості про польські міста і села»
М. Нелюбовича міститься відомість про те, що писар
уніатської консисторії П. Урбановський 23–24 вересня
1766 р. арештував православних священиків – Ф. Зе-
линського (Зеленського) із Суботова, Ф. Кабана з Мед-

ведівки та керівника Чигиринського духовного правл-
іння М. Левицького. Від них вимагали переходу в унію,
й, отримавши відмову, демонстративно возили з міста
до міста і привселюдно карали [10, 312]. У тому ж році
озброєний шляхетський загін закатував церковного
старосту (титаря) мліївської церкви Д. Кушніра за
відмову перейти в унію. Як зазначає О. Крижанівсь-
кий, подібні вияви релігійного фанатизму з боку шлях-
ти підігрівалися бажанням поживитися церковним
майном [4, 118]. Наприклад, Потоцький бив монахів
Жаботина, грабував їхнє майно, зокрема ігумена Би-
ковського, а уніатський інструкторій Любинський у
цьому ж містечку 1766 р. хотів стригти бороди право-
славним священикам [12, 158–159].

Інший уніат – офіціал Мокрицький – розгорнув
«боротьбу» спочатку в Корсуні, де заарештував пра-
вославних священиків, а потім відправився до Черкас.
Зупинившись у дворі губернатора, він скликав грома-
ду та почав вимагати від люду переходу в унію. Зустрі-
вши відмову, відправив на натовп озброєних жовнірів.
У результаті двох мешканців забили на смерть, бага-
тьох заарештували [12, 637]. У Смілі 1766 р. Мокриць-
кий надіслав людей для того, аби вони схилили міщан
до унії. Тому вже за рік місцеві жителі скаржилися на
нестерпні образи від католиків і уніатів [12, 478]. Непо-
кірних карали стягненням чиншу, конфіскацією майна і
навіть стратою. Так, 29 червня 1776 р. уніатські свяще-
ники жорстоко вбили уманського протоієрея К. Зе-
ленського (родича І. Гонти). Відзначився й уманський
комісар, який 1780 р., зібравши всіх православних свя-
щеників краю, закликав їх до прийняття унії. Коли ж
вони відмовилися, то почав залякувати.

Ще одним засобом боротьби з іновірцями було від-
бирання православних храмів. Так, у Мошнах 1737 р.
було закрито Свято-Преображенський храм, через
відмову його настоятеля Ф. Кленицького служити за
уніатським обрядом, а вже 1739 р. церкву переведено
на греко-католицьке богослужіння та призначено но-
вого настоятеля [13, 64]. Наступ на православні хра-
ми вкотре активізується у середині 60-х рр. XVIII ст.,
коли почастішали випадки вигнання священиків. Зок-
рема, якщо на 1741 р. у Смілі нараховувалося 4 право-
славні церкви (Миколаївська, Покровська, Спаська й
Успенська), то 1766 р. з останньої було вигнано пра-
вославного священика і призначено уніата [14, 478].

Поряд існувала й практика пересвячування, зок-
рема і в православ’я. Так, в уманській церкві св. Ми-
хаїла Архангела наприкінці 1760-х рр., під час послаб-
лення релігійного тиску, о. А. Уханевич хрестив дітей
іновірців у православну віру. Його брат о. Яків, рукопо-
ложений уніатським митрополитом А. Шептицьким, у
1768 р. був приєднаний до православ’я Геврасієм – єпис-
копом Переяславським. Відповідно й церква, в якій слу-
жили отці, перетворилася на православну. Про перехід
до унії та повернення до православ’я повідомлялося та-
кож і щодо протопопа Мошен Р. Клиницького [12, 337].

Надалі процес переходу до іншої віри ускладнив-
ся, з огляду на ті події, що мали місце в Речі Поспо-
литій. На думку деяких дослідників, причина неодно-
разової зміни віри деякими духовними особами поля-
гала у відсутності усвідомлення своєї конфесійної при-
належності. Визначити ж мотиви переходу уніатів і
василіан до православ’я досить складно. Консис-
торійські документи вказують на їхнє невдоволення
унією. Загалом же релігійна політика Польщі впродовж
XVIII ст. була направлена на ліквідацію православної
церкви та залучення її прихожан до римо- чи греко-
католицької церков. У свою чергу, це зумовлювало опір
як православного духовенства, так і мирян. Досить
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гостро конфронтація проявилася у межах Київського
та Брацлавського воєводств, де більшість населення
сповідувала православ’я. До руху опору долучилися й
міщани, хоча ситуація у містах була неоднозначною.
Так, у містечках, де більшість населення була пред-
ставлена місцевими жителями, а саме міськими селя-
нами, – опір польській політиці був активнішим. Такі
міські громади вимагали повернення своїх церковнос-
лужителів та підтримували православне духовенство.
Натомість у містах, де значний відсоток населення був
представлений іновірцями (іудеями, католиками), зап-
ровадження такої релігійної політики з боку шляхти
проходило для поляків більш вдало.
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СПОВІДНІ РОЗПИСИ ЯК ДЖЕРЕЛО
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАФІЯЛЬНОГО

ДУХОВЕНСТВА ГЕТЬМАНЩИНИ XVIII ст.

У статті проаналізовані інформаційні можливості сповідних
розписів як джерела для дослідження парафіяльного духовенства
Гетьманщини XVIII ст.
Ключові слова: Гетьманщина, парафіяльне духовенство, сповідні
розписи

Останнім часом серед українських дослідників
ранньомодерного соціуму спостерігається стійкий інте-
рес до вивчення різноманітних аспектів буття окремих
груп, що його творили. Невід’ємною частиною суспіль-

ства Гетьманщини було духовенство, всебічне вивчен-
ня якого видається нам вкрай важливим. Дослідження
діяльності православної церкви на території Гетьман-
щини віддавна перебувало у сфері інтересів істориків.
Її вивчали В. Пархоменко, І. Власовський, І. Огієнко,
І. Граєвський та ряд інших науковців. Однак у більшос-
ті попередніх студій вона подавалася як «історія зго-
ри». Передовсім, це виявилося у висвітленні діяльності
церковних ієрархів, змін територіальних меж єпархій
та законодавчого регулювання церковного життя. В той
же час основна маса духовенства – парафіяльні свя-
щеники – опинилися поза увагою науковців.

Враховуючи поширення антропологічного підхо-
ду у сучасній гуманітаристиці, така ситуація, вочевидь,
потребує виправлення. Одним із першочергових зав-
дань на цьому шляху є розробка проблематики, пов’я-
заної з дослідженнями демографічних процесів у цій
соціальній групі. Виконання цього проекту потребує
залучення нових джерел, одним із яких можуть бути
сповідні розписи, аналіз яких і визначив мету цієї статті.

Згаданий вид церковно-облікової документації
почав масово запроваджуватися у церквах Гетьманщи-
ни після видання Синодського указу 1737 р. Згідно з
ним, до розписів записували жителів парафії, відзна-
чаючи виконання ними таїнства сповіді та причастя.
Запис проводився парафіяльним священиком за ста-
новим, подвірним та посімейним принципами. Ос-
кільки сповідатися мали всі парафіяни, старші 7 років,
у документі фіксувався й їхній вік. Розписи мали укла-
датися щорічно. При цьому один екземпляр відправ-
лявся у канцелярію протопопії, а інший (ідентичний)
– мав зберігатися у церкві [1, 114–125]. Завдяки цьо-
му, в розписах можна віднайти антропонімічні дані,
статевовікові показники, географічну належність,
шлюбно-сімейний стан, соціальний статус, відомості
про домогосподарство (двір). Увесь цей набір інфор-
мації є важливим для дослідження демографічних про-
цесів як у соціумі загалом, так і середовищі парафіяль-
ного духовенства зокрема. У ширшому контексті ре-
зультати таких досліджень дозволять представити цер-
ковну історію як «історію знизу» та реконструювати
життя парохів в її повсякденних виявах.

У цьому дослідженні ми зупинимося на таких мо-
ментах: проаналізуємо відомості про антропоніміку,
становий, сімейний, віковий стан, домогосподарство,
місце проживання парафіяльного духовенства, вміщені
у сповідних розписах; встановимо достовірність заз-
наченої інформації; простежимо можливості викори-
стання інформаційного потенціалу джерела для досл-
ідження демографічних процесів та повсякденного
життя у середовищі парафіяльного духовенства.

Розпочнемо з аналізу антропоніміки. В офіційно-
му зразку чітко зазначалося, що до розпису треба було
записати ім’я, по-батькові та прізвище особи. Так, за
умови належного збереження джерела, ми мали б змогу
відтворити поіменний склад парафіяльних священиків.
Однак на практиці в одних розписах панотці повністю
записували свої антропонімічні дані, в інших – зазнача-
ли лише ім’я та по-батькові, рідше – ім’я та прізвище.

Втім, говорити про усталеність записів прізвища
та по-батькові у розписах також не можна. Показовим
прикладом можуть бути їхні трансформації у родині свя-
щеників с. Яцини Пирятинської протопопії. Сповідний
розпис 1758 р. зафіксував тут священиком Ісаю Савича
[2, 1]. У подальшому два його сини також стали свяще-
никами у цій же парафії. Так от, у розписі 1768 р. один з
них іменується Лук’яном Ісаєвим, а інший – Павлом Ісає-
вичем [3, 1]. Хоча метаморфози на цьому не закінчу-
ються. У розписі 1793 р. вже дорослі діти Лук’яна
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записані Лук’яновичами, наприклад, диякон цієї ж па-
рафії Данило Лук’янович. У той же час діти Павла зна-
чаться Ісаєвичами, наприклад, паламар Захарій Ісаєвич
[4, 1]. Причина такого явища полягала у тому, що найу-
живанішим антропонімічним показником було ім’я лю-
дини, а от прізвище та по-батькові, видно, використо-
вувалися рідше і могли заступати одне інше. Таке яви-
ще, мабуть, було природним в умовах досить замкну-
того та невеликого за чисельністю сільського соціуму.

У сповідних розписах вказувався і вік особи.
Відповідно до указу 1737 р. запис про це мав здійсню-
ватися в окремій колонці формуляра [1, 114–125], де
вказували, скільки років виповнилося особі на час
складання розпису. Оскільки їх оновлювали щорічно,
то теоретично люди, записані в них, мали б старішати
на один рік. Ми ж за таких обставин отримали б дані
про щорічну вікову динаміку панотців і членів їх ро-
дин. Однак фіксація віку, а точніше – достовірність
таких даних, викликають значні застереження. Наприк-
лад, згідно зі сповідним розписом с. Бубни Пирятинсь-
кої протопопії за 1765 р., члени сім’ї священика Мак-
сима Григор’єва мали такий вік: Максим Григор’єв –
52 роки; його дружина Євдокія Пилипівна – 44 роки;
діти: Григорій – 4 роки та Дарина – 14 років [5, 1].
Сповідний же розпис за 1767 р. подає такі дані: свя-
щеник Максим Григор’єв – 54 роки, Євдокія Пилипів-
на – 44 роки, Григорій – 5 років, Дарина – 15 років [6,
1]. Отже, з віком панотця все виявилося гаразд, але
його дружина, чомусь, зовсім не постарішала. Його ж
діти стали старшими не на два роки, як того вимагали
елементарні математичні підрахунки, а лише на рік.
Варто зауважити, що такі математичні казуси зовсім
непоодинокі, а наведений приклад слід розглядати ско-
ріше як закономірність, ніж виняток.

На нашу думку, можна виокремити кілька причин
такого явища. По-перше, мова може йти про елемен-
тарну неуважність авторів розписів. По-друге, очевид-
но, є сенс говорити про не надто високий рівень гра-
мотності священиків. По-третє, можемо припустити,
що точна фіксація свого віку не була важливою для
людей того часу. Він розглядався, скоріше, у загаль-
них категоріях – дитина чи старий, ніж у конкретних
цифрових вимірах. Ця причина виглядає вагомою, ос-
кільки мова у вищенаведеному випадку йде саме про
безпосередніх укладачів розписів.

Обов’язковою географічною ознакою розпису була
назва церкви. Згідно з указом 1737 р. також мали заз-
начати назви міста, села, слободи та повіту, де він про-
водився [1, 119–121]. Перегляд сповідних розписів
засвідчує, що ці норми священиками виконувалися.
Окрім того, у більшості розписів вказувалася також
назва церковно-адміністративних одиниць (протопо-
пія та єпархія), до яких належала парафія. Типовим
тут можна вважати такий запис: «Роспись уезда Пиря-
тинского Киевской епархии протопопии Пирятинской
церкви Архистратига Михаила села Яцин» [3, 1]. На-
зва церкви у деяких випадках записувалася повністю,
а в деяких подавалася її народна назва. Запис, із зазна-
ченими вище географічними ознаками, розміщувався
у вступній частині сповідного розпису.

Сповідні розписи, відповідно до офіційного зраз-
ка, мали проводитися посімейно. Наше дослідження
показало, що священики дотримувалися законодавчо-
го припису. Однак форма такого запису носила, здеб-
ільшого, суб’єктивний характер. Так, як правило, спо-
чатку записували голову родини, потім його дружину,
а далі їх дітей. Приміром: «Стихарный дьячок Яков
Зубков – 42 г., жена его Устина – 36 лет, дети их: Ники-
фор – 12; Ульяна – 9; Стефанида – 5» [7, 1]. Втім, у

різних розписах дітей записували неоднаково. В од-
них, як показано у вищенаведеному прикладі, запис
вівся за фактичним віком, від старших – до молодших.
У інших – за статевою ознакою: спочатку хлопців,
потім дівчат. Як-от: «Дети их: Фома – 12 лет; Яков –
10; Феодосия – 16; Евдокия – 3» [8, 1].

У випадках, коли діти були одружені, але продов-
жували жити у родині батьків, їхні сім’ї могли запису-
ватися одразу після імені одруженого сина. Існував й
інший варіант – запис одруженого, разом з сім’єю,
після переліку всіх інших дітей домовласника. Коли
чоловік переходив жити в сім’ю дружини, у розписах
він міг бути записаний як зять голови дому після його
дітей. Наприклад: «Попадья Ирина Леонтеевна вдова
– 47 лет; дети ее: Иван – 25; Максим – 13; Антон – 4;
зять ее Климентий Пивоваров – 33; жена его Параска
Андреевна – 28» [9, 1]. В окремих випадках, після імені
голови родини вказувалася його мати чи теща, а вже
потім дружина та діти. Скажімо: «Иерей Арсений Да-
цевич – 27 лет; теща моя Марфа Лукьяновна – 43; жена
Марфа Федоровна – 15» [4, 1]. Усі ці приклади, дозволя-
ють стверджувати, що якогось чіткого порядку запису
членів родини не було. Крім того, один і той же свяще-
ник міг змінювати порядок запису власних дітей у роз-
писах. Така інформація, на нашу думку, може слугува-
ти джерелом аналізу внутрішніх родинних стосунків.

Одночасно постає питання: наскільки точно запи-
си відображали число домочадців у сім’ях? Проведе-
не нами дослідження засвідчило, що у ряді випадків
укладачі розписів випускали з записів частину роди-
ни. Прикладом цього можуть служити розписи села
Сулиминець Баришівської протопопії. Відповідно до
розпису 1760 р., у родині священика Йосипа Федоро-
ва, окрім інших дітей значиться семирічна донька
Марина [10, 97]. У той же час, у розпису 1756 р. її
немає [11, 195]. Хоча, за математичними підрахунка-
ми, на момент його складання, Марині мало бути три
роки. На нашу думку, такі неточності були швидше
наслідком звичайних помилок і недбальства, ніж при-
ховування інформації про осіб. Адже розписи не мали
прямого фіскального значення, а отже, свідомо не вно-
сити членів сім’ї до них священики не мали сенсу.

Сповідні розписи подають доволі широкий спектр
родинних зв’язків. Так, непоодинокими є записи в озна-
ченнях мати, син, дочка, брат, сестра, племінник, плем-
інниця – на позначення ступеня родинних стосунків.
Звичним є також вживання термінів теща, зять, свояк,
шваґер та інших, що виражають більш широкий
ступінь спорідненості. Проте, відзначимо, що родинні
зв’язки, означені поняттями дід, баба, онук, онука, у за-
писах не зустрічаються. Наявність такої розлогої інфор-
мації робить розписи неоціненним джерелом для дос-
лідження шлюбно-сімейних відносин у Гетьманщині.

Складання розписів передбачало й фіксацію ста-
нової належності особи. Офіційний взірець подавав
їх чіткий перелік. Однак тут варто звернути увагу на
те, що тогочасному соціуму була притаманна значна
мобільність, яка відобразилася у джерелі. До складу
духовенства, зокрема, слід було записувати протопопів,
попів, дяків, дячків, піддияконів, пономарів, псалом-
щиків, ктиторів [1, 119]. Годиться звернути увагу, що
лише перші три з них є священнослужителями, інші ж
– церковнослужителі. Різниця між ними полягала в
тому, що першим обов’язково треба було здобути ду-
ховну освіту і пройти висвячення. Натомість дячком,
пономарем чи псаломщиком могла бути і світська осо-
ба без будь якої освіти взагалі.

Фігуранти на цих посадах змінювалися досить
часто. Наприклад, у с. Митченки Пирятинської прото-
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попії сповідний розпис 1777 р. зафіксував дячком Яко-
ва Ягідку [12, 1]. Проте, вже у розписі 1781 р. цю по-
саду обіймав Пантелеймон Береговий [13, 1]. Однак
наступного року дячком знову записано Якова Ягідку
[14, 1]. Згідно ж із розписом 1786 р., він взагалі значить-
ся серед дворових Микити Михайловського, брата по-
мерлого священика, який, до речі, записаний до стану
військових [15, 2]. Наступний же розпис (1789 р.) за-
реєстрував вищезгаданого Михайловського на посаді
дячка [4, 1].

Втім, у цьому контексті постає логічне питання:
до якого стану варто відносити таких осіб? Адже у
розписах вони значаться то як особи духовного стану,
то як військового. Припускаємо, що посідання такої
посади могло розглядатися людьми того часу як спосіб
підняття власного авторитету. Отже, можемо спостері-
гати досить типову картину, коли особи, які обіймали
посади дячків, пономарів та псаломщиків, записува-
лися то до духовного, то до військового стану.

Не менш складною видається перспектива вста-
новлення станової належності дітей священиків, котрі
обрали для подальшої кар’єри цивільну чи військову
службу. Так, у згадуваному с. Яцини, Яків Лук’янович,
син священика, трудився у канцелярії Лубенського
гродського суду. Отже, згідно з логікою закону, його
треба було зарахувати до стану приказних або військо-
вих. Проте, у сповідних розписах батьківської парафії
він записаний до родини батька, яка цілком природно
належить до духовного стану [16, 1]. Такі приклади, а
вони непоодинокі, дають змогу говорити про відсут-
ність чіткого розмежування між козацьким і духовним
станом у тогочасному соціумі, а відтак, подають зраз-
ки соціальної мобільності.

Важливою категорією сповідних розписів є «двор».
Саме це поняття, відповідно до встановленого зразка,
мало фіксуватися в окремій колонці [1, 119]. Однак, за її
заповнення, укладачі розписів, очевидно, зіткнулися з
певною проблемою, оскільки двір виступав окремою
податковою одиницею і міг включати декілька сімей,
які не завжди були пов’язані кровними взаєминами.
Окрім власника двору та його родичів, на ньому мог-
ли мешкати й інші особи. Адже основними ознаками
«двора» були наявність орної землі, спільне ведення
господарства та несення повинностей [17, 114].

Такі різночитання призводили до неоднакового
співвідношення між дворами та сім’ями (в означенні
кровних родичів) у різних сповідних розписах. В од-
них з них число дворів відповідало кількості сімей,
тобто, в одному дворі записано лише кровних родичів.
У інших – до одного двору записано по декілька сімей,
між якими немає родинних зв’язків. У значній кількості
розписів укладачі просто не заповнювали колонку з
нумерацією дворів [18, 1–12]. Однак загальною тен-
денцією розписів було поступове наближення кількості
дворів до кількості сімей. Показовими у цьому плані є
сповідні розписи с. Грабарівка Пирятинської прото-
попії. Відповідно до розпису 1758 р., в одному дворі,
крім священика з родиною, записані також дяк з роди-
ною та псаломщик із сім’єю [19, 1]. При цьому жод-
них родинних зв’язків між їхніми сім’ями не виявле-
но. Розпис же 1768 р. містить в одному дворі лише
осіб, пов’язаних кровною спорідненістю. Це сім’я са-
мого священика та його тещі з дітьми [20, 1].

Підсумовуючи вищевикладене доходимо таких вис-
новків. По-перше, сповідні розписи містять важливі відо-
мості про антропоніміку, становий, сімейний, віковий
стан, домогосподарство, місце проживання парафіяль-
ного духовенства Гетьманщини XVIII ст. По-друге,
інформація розписів, у певних моментах, відзначаєть-

ся неточністю. Хоча стверджувати, що спотворення
носили свідомий характер не доводиться. По-третє,
аналіз інформаційного потенціалу дозволяє говорити
про можливість використання джерела для досліджен-
ня демографічних процесів, вивчення шлюбно-сімей-
них, соціальних та професійних стосунків у середо-
вищі парафіяльного духовенства.
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СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
У ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ

НА МЕЖІ XVIII–XIX ст.

Проаналізовано соціальні трансформації у середовищі селян Пра-
вобережної України наприкінці XVIII – середині XIX ст. Охарак-
теризовано умови, в яких перебували корінні мешканці після вход-
ження Правобережжя до складу Російської імперії, роль «нової»
держави, яка в кінцевому результаті зводилась до збереження
та посилення кріпацтва, нещадної експлуатації та ще більшого
закріпачення українського селянства.
Ключові слова: Правобережжя, Російська імперія, соціальні
трансформації, міщани, селяни, дворяни

Події першої половини 90-х рр. XVIII ст. знамену-
вали собою не лише приєднання Правобережної Украї-
ни до нової метрополії, а й початок глибинних соціаль-
них процесів. Соціально-станова еволюція на теренах
регіону відбувалася за умов, коли в Російській імперії
зміцнилися два важелі – самодержавство та кріпосне
право. Селяни регіону опинилися не тільки в економічній
та особистій залежності від поміщиків, а й від держави,
що виступала найбільшим кріпосником. Приєднавши
Правобережну Україну до складу імперії, російський
царизм став цілеспрямовано будувати в краї імперські
та державно-правові відносини. Ключові позиції в полі-
тичній та інших сферах життя закріпили за росіянами,
іншими національними меншинами, що мешкали у Пра-
вобережжі. Українці єдині опинились на рідній землі у
безправному політичному середовищі. Вони виявилися
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чужими для нової влади, яка вже з перших днів утверд-
ження в регіоні стала чужою для українців.

Питання соціальної трансформації у середовищі
селян та міщан Правобережної України наприкінці
XVIII – на початку XIX ст. знайшло певне висвітлення
у вітчизняній і зарубіжній історіографії, що засвідчу-
ють праці М. Бармака, Д. Бовуа, І. Гуржія, О. Доніка,
В. Кабузана, Г. Казьмирчука, П. Клименка, М. Кояло-
вича, І. Кривошеї, Т. Лазанської, В. Павлюка, Ю. При-
сяжнюка, Т. Соловйової, А. Філінюка, Н. Щербак та
ін. Однак комплексного висвітлення в літературі про-
блема досі не отримала. Метою нашого дослідження
є аналіз соціального складу сільського населення та
умов, у яких перебували селяни Правобережжя в кінці
XVIII – першій половині XIX ст.

Колонізацію Правобережної України, насадження в
ній деспотичної влади і режиму кріпосного права, су-
ворість якого не мала аналогів у світі, сучасні російські
вчені пояснюють жорсткою необхідністю, недостатнім
обсягом сукупної прибуткової праці на основній тери-
торії Росії, що примушувало створювати додаткові ва-
желі державного механізму на окраїнах імперії. Проте,
російські історики обходять мовчанням і не висвітлю-
ють того факту, що найсуворіше в світі кріпосне право
стосувалося у Правобережжі винятково українських се-
лян. Пояснення цьому, з нашого погляду, полягає в тому,
що царизм залишив у Правобережній Україні без змін
існуючі за Речі Посполитої, суспільно-політичні та пра-
вові відносини, зокрема кріпосництво як обов’язковий
елемент Російської держави. В. Соловйов, зазначивши,
що після приєднання до імперії, строкатому населенню
краю без врахування народності та релігії, були урочис-
то підтверджені колишні права. Цим він фактично виз-
нав, що Росія законсервувала існуючі відносини [1, 453].
Від початку царизм взявся за збереження та гарантуван-
ня прав магнатів і шляхти. Щодо «вищої сили миру і
правди» відносно українців, то вона полягала в ще
більшому їх закабалені.

Оголосивши корінних мешканців краю єдинокров-
ними братами, самодержавство фактично не визнало
їх юридичних прав як народу і навіть не дозволило їм
присягати на вірність імператриці. За них це зробили
польські магнати і шляхта, відразу ж потрапивши під
надійну опіку та державне заступництво Росії. Як зазна-
чав В. Антонович, поляки втратили юридичну владу над
селянами, характерну для часів Речі Посполитої, зате їх
економічне панування було повністю визнане і захище-
не законом, організоване адміністрацією та міцною вла-
дою. Щоправда зі вступом на престол Павла І, все се-
лянство імперії, в тому числі губерній Правобережжя,
вперше за велінням імператора було приведене до при-
сяги. Таким заходом підтверджувалося, що і селянство,
нібито, визнавалося громадянами. Однак правове і
господарське становище селян регіону, порівняно з
часами Катерини II, майже не змінилося.

Становий і класовий поділ суспільства Правобе-
режної України відображав його феодальну природу
як складову чиновницько-дворянської Російської мо-
нархії. За даними Я. Водарського, у 1795 р. тут нара-
ховувалось 2946 тис. селян чоловічої статі [2, 118], що
складало 84,8 % від загальної кількості населення. З
них поміщицькі кріпаки становили 85,2 %, державні
селяни – 14,8 %, тоді як загалом по Росії ці показники
булили 60 і 40 %, відповідно [3, 36]. Розшарування і соц-
іальна диференціація селянства зумовлювалися, пере-
дусім, ступенем забезпеченості землею, будівлями, ху-
добою, інвентарем, отриманими кожною селянською
сім’єю на початку самостійної господарської діяльності.
Різниця у забезпеченні землею спостерігалася як в ок-

ремих селах, так і між помістями, будучи наслідком не-
рівномірності розселення людей. Крім цього, впливали
різна кількість і працездатність членів сім’ї, а також
різні стихії. Ці фактори, з одного боку, й інкорпорац-
ійна політика самодержавства – з іншого, зумовили не
тільки соціально-станову диференціацію, а й ще
більший поділ селян за майновою ознакою.

Найбільш чисельними і найменш захищеними у
Правобережній Україні були поміщицькі селяни. Вони
повністю належали юрисдикції своїх власників, які на
власний розсуд регулювали всі сфери їхнього життя.
Юридично кріпаки не мали майнових прав, оскільки
всім рухомим і нерухомим їх майном володіли поміщи-
ки. Закон забороняв селянам отримувати на своє ім’я
землю, будинок або лавку, вступати без дозволу гос-
подаря у винні відкупи, брати гроші під позику, лиша-
ти помістя, записуватися в купці, скаржитися на влас-
ника. Формально законодавство імперії захищало крі-
паків від зловживань поміщицькою владою, проте, на
практиці це положення майже не застосовувалося.

До обов’язку поміщицьких селян входило й вико-
нання повинностей на користь держави. Характерно,
що поміщицькі і казенні селяни платили подушну по-
дать одного розміру, але повинності поміщицьких
кріпаків, принаймні в півтора рази, переважали податі
казенних селян [4, 89]. Водночас кріпаки виконували
численні постійні і тимчасові натуральні повинності
в інтересах держави та поміщиків. Проте, якщо розмі-
ри державних повинностей офіційно регламентували-
ся, то поміщицькі повністю залежали від волі, а точні-
ше від сваволі, дворян і шляхти. З одного боку, це
свідчило про набагато гірше фінансово-матеріальне
становище поміщицьких селян, з іншого – що голов-
ною опорою держави виступали поміщики, а тому інте-
реси дворянства ставилися вище державних. Тому
питома вага поміщицьких селян наприкінці XVIII – в
першій половині XIX ст. на Правобережжі неухильно
зростала. Остаточне закріпачення селян регіону завер-
шилося в 1800, 1804, 1808, 1823 рр. Їх частка у
Київській губ. коливалася від 98,6 (у Сквирському) –
до 99,9 % – Радомишльському повітах [5, 5–9].

М. Корнілович, на прикладі волинських кріпаць-
ких селянських дворів показав, що ще в 1830 р., за
виробничим принципом, кріпаки ділилися на чотири
групи: тяглих (мали робочу худобу), піших або на-
півтяглих (тобто, тих, хто не мав робочої худоби, або в
яких її було замало для обробітку наділу), городників
(мали тільки садибу чи город) і безземельних (бобилів).
За висновком автора, найголовнішою категорією були
тяглі селяни, які мали не тільки робочу худобу, а й
найбільші наділи землі [6, 237]. Саме на них базува-
лося панське господарство і від них залежало стано-
вище інших категорій селян. Проте, більшість селянсь-
ких господарств Правобережної України складали
поєдинкові чи піші. У піших або напівтяглих особис-
та робоча сила переважала над реманентом і худобою
[7, 149]. Тому вони були змушені обробляти землі по-
ряд з такими як самі, або наймаючи волів, коней у більш
заможних господарів. Останні мали робочий реманент
і за допомогу пішим орати, боронувати, сіяти, оброб-
ляти та збирати врожай, брали певний відсоток. Своє-
рідний стан осілих сільських працівників утворювали
городники, які на своє прожиття переважно заробля-
ли на людях. Халупники і бобилі – селяни повністю
або частково були звільнені від повинностей, як пра-
вило, жили в новоутворених поселеннях і працювали
у селян або як дворова челядь – у поміщиків [8, 44].

Сучасні дослідники, зокрема Г. Казьмирчук і Т. Со-
ловйова, посилаючись на інвентарні записи, назива-
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ють такі категорії поміщицьких селян, як «почворні»,
«потрійні», «парові», «поєдинкові», «піші», «загород-
ники», «халупники», «коморники», які відрізнялися за
ступенем забезпеченості землею і тяглом [9, 106]. Оче-
видно, таке розшарування було виявом тенденції до
поглиблення майнової та господарської нерівності в
середовищі селян, а також змін у соціальному статусі
і політичних правах. Водночас, зауважимо, що протя-
гом цього періоду кількість бідніших селян постійно
зростала, що, своєю чергою, негативно позначилося
на становищі кріпаків, які, головним чином, створю-
вали матеріальні блага. З середовища найбідніших
селян виникла категорія вільних «гулящих», «гультяїв»,
які жили тільки заробітками.

Після 1793 р. в Правобережжі набуло масового
характеру обезземелення поміщицьких селян, переве-
дення їх із вищих у нижчі розряди. Як результат, у ре-
гіоні з’явився численний прошарок напівпролетарсь-
кої бідноти. Примусова праця на панській землі до-
сягла межі, за якою селянам було важко утримувати
власні господарства [10, 19]. Виявом масового розо-
рення і зубожіння селян стало поширення в регіоні
такого явища, як бродяжництво або бурлакування, тоб-
то, зростання кількості зубожілих людей, які втратили
засоби і місця проживання. Зубожілі бродяги – части-
на селянського стану, який складався з чотирьох роз-
рядів: тих, які впали в зубожіння від збігу нещасних
обставин, та які не могли через сирітство, старість,
хвороби знайти харчування; котрі могли б ще себе
прохарчувати, але не мали ні випадків, ні способів до
роботи і занять й впали в злидні; тимчасових чи ви-
падкових бродяг, які втратили житло; і ті, хто стали на
шлях милостині як ремесла.

Важливо наголосити на юридичному аспекті сус-
пільно-виробничих взаємовідносин магнатів і селян.
Передусім, те, що поміщики, користуючись станови-
щем, прагнули до нівелювання селянського середови-
ща. Для цього вони наділяли селян однаковою кіль-
кістю землі і встановлювали однакові повинності, вод-
ночас обмежуючи кріпаків у продажі хліба, забороня-
ючи селянам вступати в торговельні зв’язки без спец-
іального на те дозволу. Втім, чи не найголовнішим було
те, що поміщики могли примусити підданих вийти на
роботу, але не мали сили змусити селян працювати
понад те, що слід було відпрацювати за земельний
наділ. Тому хотіли того чи ні, вони змушені були пла-
тити грішми за додаткову селянську працю, що своєю
чергою, об’єктивно порушувало натуральну форму
розрахунків між феодалами і селянами та свідчило, що
магнати і шляхта на межі XVIII–XIX ст. не могли вес-
ти господарство винятково панщиною.

Казенні селяни мали право, за виконання певних
умов, переходити в інші податні стани під час прове-
дення чергової ревізії. Хоча їм, як і поміщицьким се-
лянам, заборонялося займатися відкупами та підряда-
ми, вести оптову торгівлю, відкривати фабрики і заво-
ди, брати позичкові документи. Без дозволу повітової
чи губернської влади казенним селянам були заборо-
нені і сімейні розділи. Варто зауважити, що казенні
селяни, на відміну від поміщицьких, виступали носія-
ми публічного права. Проте, правове становище ка-
зенних селян було доволі хитким, оскільки в будь-який
час самодержавство могло, шляхом пожалування дво-
рянам, перетворити їх на поміщицьких кріпаків. За
оцінкою В. Семевського, не існувало жодної норми,
яка б гарантувала «вільному» казенному землевласнику
справжню недоторканість його станового звання [11,
98]. Більше того, казенних селян у губерніях Правобе-
режної України було небагато. Зміна правового стано-

вища казенних селян відбувалась у напрямі поглиб-
лення кріпосного права.

Серед низки нормативних актів російського уря-
ду стосовно селянства на початку XIX ст., які сприяли
руйнуванню консервативних кріпосницьких відносин,
привертає увагу своєю значимістю указ від 20 лютого
1803 р. «Про вільних хліборобів», ініційований гра-
фом П. Румянцевим [12]. Практично це був перший
документ, який утверджував шанс отримати волю се-
ред загальної кріпосної маси. Особи, які підпадали під
його дію, отримували назву державних селян, поселе-
них на власних землях. Незважаючи на те, що цей указ
був найбільш ліберальним за часів імперії, він залишив-
ся майже ніким не помічений і декларований лише на
папері. Відтак, роль держави виявлялася не в захисті
інтересів нових підданих, а у збереженні та посиленні
кріпосництва, нещадній експлуатації, ще більшому зак-
ріпаченні українського селянства, а її політична над-
будова незмінно служила оплотом і виразником іншо-
етнічних поміщиків, всього дворянського класу.

Отже, з приєднанням Правобережної України до
Російської імперії у XVIII – першій половині XIX ст.
відбувалося посилення кріпосного права, зростання
феодальних повинностей, переведення на панщину та
обезземелення селян. Під впливом інкорпорації та роз-
витку продуктивних сил і капіталістичних виробничих
відносин у становій структурі суспільства регіону по-
чав змінюватися становий поділ населення. Водночас
з інтеграцією всієї станової структури із загальноімперсь-
кою системою відбувалася диференціація мешканців
краю на стани та різні прошарки, яка стала домінуючою
тенденцією соціального розвитку суспільства.
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Bogutska A.L. The Social Transformation in the Right Bank Ukraine
at the board of the XVIII–XIX c. Is analysed the social transformation
among the peasants’ population in the Right Bank Ukraine at the end
of the XVIII – the first half of the XIX century. Have been characterized
the conditions in which indigenous people were after the entering of
the Right-bank Ukraine to the Russian Empire, the role of «new» state,
which brought as result to the preservation and enhance of serfdom, ruthless
exploitation, and further enslavement of the Ukrainian peasants.
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журналів обліку домовласників м. Тучкова та фортеці Ізмаїл (що
зберігаються в місцевому архіві), визначено чисельність дворян-
ства, його динаміку в першій третині ХІХ ст.
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Серед чисельних соціальних груп, верств і класів,
які відіграли важливу роль в історії Російської імперії,
одне з основних місць належить дворянству. Маючи
фінансову незалежність, володіючи певними важеля-
ми політичного впливу, протягом XVIII–XIX ст. дво-
рянство було титульним станом цієї держави. Її бага-
тоетнічний склад, освоєння нових територій і земель
– все це сприяло суттєвим змінам у структурі означе-
ної верстви, а в російського дворянства з’явилися свої
регіональні, етнічні, конфесійні особливості. Як відо-
мо, на початку ХІХ ст. до складу Російської імперії, зі
сталою законодавчою системою та розгалуженою со-
ціальною структурою, ввійшла Бессарабія. Активна
колонізаційна політика царського уряду, щедрі роздачі
землі сприяли збільшенню дворянської верстви в краї.
На підставі архівних документів, які зберігаються в
фондах комунальної установи «Ізмаїльський архів», ми
проаналізуємо кількісний та якісний склад представ-
ників цієї верстви, на прикладі фортеці Ізмаїл та
м. Тучкова у 1810–1830 рр.

До питання структури населення південноукраїнсь-
ких земель Російської імперії зверталися сучасні ук-
раїнські дослідники О. Лебеденко, А. Тичина, А. Діза-
нова, С. Паламарчук, але чимало аспектів з історії оз-
наченого періоду, зокрема щодо формування місцево-
го дворянства, поки ще залишаються поза увагою вче-
них. Наша стаття покликана критично проаналізувати
наявні відомості щодо кількості аристократів у краї,
з’ясувавши специфіку процесів дворянської колонізації
та нобілітації.

Нагадаємо, що в XVI–XVIІ ст. на березі Дунаю
виникло військове укріплення, яке згодом отримало
назву фортеця Ізмаїл. Поступово на території фортеці,
поряд з військовими, оселялися цивільні мешканці,
присутність яких сприяла процвітанню та розвитку ос-
танньої. Це були торговці, ковалі, кравці, шевці, міняли,
землероби тощо. Згодом, коли територія фортеці вже не
вміщувала всіх бажаючих, поряд з нею виникло одной-
менне передмістя, яке отримало додаткові стимули в
розвитку саме на початку ХІХ ст. Зокрема 14 жовтня
1812 р. імператор Олександр І підписав указ «Про най-
менування побудованого перед Ізмаїлом передмістя
містом Тучковим», в якому зазначалося, що перед фор-
тецею виникло поселення, яке за своїм виглядом і роз-
ташуванням може стати новим містом: «На той час в
передмісті існувало понад 1500 будинків і крамниць,
які належали вірменським, грецьким, українським,
болгарським, єврейським переселенцям» [1, 443]. Ет-
нічна палітра мешканців міста та фортеці була досить
строкатою – тут проживали вірмени, молдавани, євреї,
українці, росіяни, греки, болгари тощо. Більшість ци-
вільного населення передмістя та фортеці в 1810–
1812 рр. становили торговці, ремісники, селяни.

Детальне дослідження джерел дозволило нам знай-
ти відомості й про перших представників шляхетної
верстви, які переселилися до Південної Бессарабії на
початку ХІХ ст. Це дворянин Семен Дімов (40 років),
разом із дружиною Марфою (30 років), трьома сина-

ми та двома доньками [2, 65–66]. До 1810 р. родина
Дімових проживала у селищі Чинига Тираспольсько-
го повіту, Херсонської губ. У цей же час відбулося пе-
реселення до Ізмаїла з Подільської губ. (м. Балта) шлях-
тича Івана Чинковського [2, 96–97]; з Херсонської губ.
родин дворянина Митрофана Латієва [3, 48–49]; та
Арсенія Мандри [3, 79–80]; з Молдавії польського
шляхтича Костянтина Дегорського [4, 13–14].

Як у будь-якому нормальному місті, в Тучкові з
перших років його існування місцевою адміністрацією
проводився збір різноманітних статистичних відомо-
стей. Один з архівних документів, датований жовтнем
1817 р., дає нам уявлення про рівень розвитку міста в
означений час. Ця інформація допомагає співставити
дані щодо різних категорій населення міста та фор-
теці. Так, наприкінці 1817 р. у м. Тучкові, фортеці Із-
маїл і найближчих хуторах діяли 8 церков і 2 монас-
тирі; було 1212 дерев’яних, чамурових, кам’яних бу-
динків і 575 землянок; працювали 97 крамниць (на
території фортеці їх було 160), 104 млина та 139 пит-
них закладів [7, 1–4]. Кількість населення міста ста-
новила 6772 особи обох статей, 663 мешкали на тери-
торії фортеці, 3020 – на хуторах, що належали місту
[5, 7–8]. Таким чином, у жовтні 1817 р. на цих терито-
ріях мешкали 10455 осіб.

Серед усього розмаїття етнічних груп і верств того-
часний статистик виділив невеличку підгрупу під назвою
«дворяни польського стану». Представники жодної з
решти етнічних груп не удостоїлися такого виокремлен-
ня. Загальна кількість польських аристократів за стати-
стичними відомостями становила 40 осіб (0,38 %), при-
чому лише 17 польських шляхтичів мешкали в місті.

Наступні статистичні відомості датовані березнем
1818 р. За півроку населення міста та фортеці збільши-
лося на 1124 мешканці та склало 8559 осіб. Значний
приріст населення спостерігався на хуторах, що нале-
жали місту: за півроку воно збільшилося майже на 6 тис.
і становило 8929 осіб. Щодо польських аристократів,
то їхня кількість за цей час не змінилася взагалі [9,
33–41]. Окрім м. Тучкова, польські шляхтичі мешка-
ли також на хуторі дворянки Броско (8 осіб) та у се-
лищі Кугурлуй (16 осіб) [5, 52]. Статистичні відомості
за 1820 р. демонструють нам значне зростання чисель-
ності представників дворянського стану в місті та око-
лицях. В документах ми зустрічаємо список «дворян
грецької нації» (9 родин, 31 особа) та «дворян польсь-
кого стану» (12 родин, 58 осіб) [6, 7–8]. Однак більш
детальне ознайомлення з відомостями щодо роду за-
нять, кількістю майна, наявністю власних будинків ста-
вить під великий сумнів наведені цифри та статус по-
значених в них осіб.

Всі так звані «дворяни грецької нації» мали власні
будинки, а дехто й два. Серед голів родин один був
позначений як чиновник 14 класу (Костянтин Вай-
нуйський). Іншими словами, за існуючою на той час
градацією, він мав статус особистого дворянина. Решта
грецьких аристократів – Костянтин Попазолопрасін,
Діорей Попандопуло-Корфіно, Костянтин Сачагло,
Петро Варнаіот, Андрій Заравіно, Олександр Несте-
рович, Матвій Драгічевич, Іван Думан – займалися
комерцією. На нашу думку, погоджуватися з віднесен-
ням цих людей до дворянства, потрібно досить обереж-
но. З одного боку, викликає сумніви поєднання названої
сфери діяльності (комерція) та шляхетного статусу. Крім
того, в наведеному переліку ми дійсно бачимо представ-
ників відомих дворянських прізвищ – Попандопуло-
Корфіно, Сачаго, хоча з іншого погляду, в 1820 р. про-
цес нобілітації бессарабських аристократів та визнан-
ня їх належності до шляхетної верстви ще не був за-
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вершеним. Комісія, що працювала в Кишиневі, з ме-
тою складання родовідної книги дворян Бессарабсь-
кої губ., на той час ще не завершила свою роботу. Тому,
якщо ми й можемо погодитися з визначенням, що по-
дане в статистичних таблицях, то лише за умови виз-
нання означених осіб як іноземних дворян.

Ситуація з «дворянами польського стану» ще більш
сумнівна. По-перше, викликає здивування їх рівень
життя: частина представників цієї верстви мешкали в
землянках, а це не зовсім співпадає з нашими тради-
ційними уявленнями про матеріальне забезпечення ари-
стократів. По-друге, як для представників аристократії,
польські шляхтичі займалися досить «незвичною» для
них роботою. В списку «дворян польського стану» ми
зустрічаємо наступну інформацію про сферу їх діяль-
ності: Михайло Ремишевський – кушнір, Осип Гра-
ницький – коваль, Йосип Блажиєвський – водовоз,
Данило Вітаський – поденна праця [6, 8]. Тому, ймов-
ірніше за все, більшість, з внесених до зазначеного
переліку осіб, не мала жодного відношення до дво-
рянської верстви. Хоча у цьому списку є й особи, шля-
хетне походження яких не викликає сумніву, зокрема
Ян Барановський, Олександр Петровський, Роман та
Василь Помазани, в графі про сферу діяльності яких,
навпроти кожного прізвища зазначено: торгівля. У
Національному архіві Республіки Молдова є низка
документів, які підтверджують аристократичне поход-
ження названих осіб [7, 131–174].

На, прилежних до міста й фортеці, хуторах меш-
кали представники ще однієї «напівшляхетної» верстви
– молдавські мазили. Це були особисто вільні власни-
ки земельних ділянок, які за місцевими законами мали
певні привілеї, порівняно з іншими категоріями
сільського населення. Оскільки ж у Російській імперії
наявність у тієї чи іншої особи власної землі автома-
тично означала приналежність до дворянського стану,
стає зрозумілим, чому представники місцевої адміні-
страції записали мазилів до привілейованої категорії
населення (про що свідчать документи 1810–1817 рр.).
У 1817 р. на околицях міста мешкали 86 мазилів [8,
10–12]. Лише «Статут управління Бессарабською об-
ластю», затверджений урядом 29 квітня 1818 р., вніс
ясність у це питання, відмовивши мазилам у шляхет-
ному статусі й зарахувавши їх до категорії сільських
мешканців, на зразок російських однодворців.

Суттєві доповнення для нашого дослідження
містять відомості з «Книги реєстрації домовласників і
будинків міста Тучкова та фортеці Ізмаїл для розквар-
тирування воїнських частин» (1821 р.), на сторінках
якої було виявлено «Список будинків панських та свя-
щеницьких». Ми підрахували, що 1821 р. у місті та
фортеці мешкали 34 представники дворянського ста-
ну. Серед інших, до списку були внесені дворяни-
військовослужбовці: полковники Тиковський, Лавров,
Брічагін, Попандопуло; інженер-полковник Лівов, май-
ор Пахомов; офіцери Секпунов, Бачинський, Вілансь-
кий. Згадані у цьому списку й цивільні дворяни – чи-
новник Іванович, поміщик Карауш, губернський сек-
ретар Буліч, присяжний повітового суду Кірєєв та ін.
[9, 67–71]. Кожен, хто був включений до цього списку,
мав власний будинок (іноді й не один), погреби, лав-
ки, стайні, комори тощо. Більшість крамниць та по-
гребів власники здавали в оренду місцевим купцям і
торговцям (як правило, німцям, грекам або євреям), а
в деяких будинках, окрім господарів, мешкали також
квартиранти. Були серед аристократів і явні «олігар-
хи». Так, полковник артилерії Лавров був власником
п’яти будинків, стайні, 4 шинків на території м. Туч-
ков, а на території фортеці Ізмаїл йому належали ще 2

будинки та 6 крамниць. Для порівняння, градоначаль-
ник міста, генерал-майор Сергій Тучков, на відміну
від свого підлеглого, мав по одному будинку на тери-
торії фортеці та міста.

Відомості за 1826 р. демонструють поступове
збільшення аристократії в краї, причому це вже справді
дворяни – зі своїми рангами, чинами, статусом і відпо-
відними документами. Так, на цей час у місті мешка-
ли дворяни Прісина, Дункогло, Сіванов; канцелярис-
ти Поротулако, Крівчін, Нелідов, Міхайлов; колезькі
реєстратори Церковський, Дуров, Кусков; губернський
секретар Подгурський; титулярні радники Мініоті,
Шамотін, Пісаревський, Чечиков; надвірні радники
Мілявський, Вардалов; комісар карантинної служби
Мавракордат; майор Ізмаїльської митної застави Вей-
нер; підполковники Адашев, Бейдик, Шитов [10, 1–
241]. Всього, за нашими підрахунками, в Тучкові й
Ізмаїлі на середину 1820-х рр. мешкали 74 дворянина.

Аналіз кількісних даних щодо дворянської верстви
Бессарабії наприкінці 30 – на початку 40-х рр. ХІХ ст.
дозволяє зробити висновок, що розвиток краю відбу-
вався у відповідності до загальноросійських тенденцій.
За даними річного звіту канцелярії Ізмаїльського гра-
доначальства та відомостей про стан народонаселен-
ня, на 1843 р. у його межах проживали 1285 дворян:
76 були спадковими (з них лише 12 мали право голосу
на виборах до губернських дворянських зборів) та 1209
– особистими [11, 10–53].

Про що свідчать наведені цифри? По-перше, вклю-
чення нових територій до складу Російської імперії, їх
господарське, військове, адміністративне освоєння
вимагало певної кількості спеціалістів, обізнаних у
сфері державного управління. Тому саме на дворян
(військових і цивільних) покладалися практично всі
завдання державної політики. Царський уряд щедрою
рукою роздавав аристократам нові землі, посади, ста-
туси, за умови переселення до Бессарабії. Поступове
збільшення дворянства в регіоні є яскравим підтверд-
женням цієї політики. По-друге, відсутність чіткої си-
стеми законодавчого визнання місцевих звань і рангів,
строката етнічна структура населення давали мож-
ливість представникам різних станів увійти до при-
вілейованої дворянської категорії. Іноді ці претензії
мали під собою підстави, але частіше були авантюра-
ми. Пізніше губернській адміністрації та дворянській
бессарабській корпорації доводилося неодноразово
повертатися до питань відповідності наданих свідчень
і документів, а Герольдії – відмовляти у визнанні дво-
рянського походження, а процес цей розтягнувся май-
же на сто років.
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ДЕМОГРАФІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАД

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

У статті робиться спроба дослідити демографічні аспекти фор-
мування єврейських громад південноукраїнського регіону, їх модерн-
ізація та виникнення, пов’язаних з цим, соціально-культурних впливів.
Ключові слова: євреї, міграція, спільнота, модернізація, реформа

Протягом століть історію нашої землі, разом з ук-
раїнцями, творили й інші етноси – поляки, татари, ли-
товці, болгари, греки, серби, німці тощо. Свій слід за-
лишив і єврейський народ, який тут, від початку пере-
бування існував у поліетнічному середовищі, одночас-
но формуючи етнічну множинність. Відтак, окреслен-
ня єврейської перспективи історії краю дає нові мож-
ливості для розуміння особливостей економічних і соц-
іальних процесів та явищ в Україні другої половини
ХІХ ст. З цих позицій, дослідження шляхів, форм та
чинників формування єврейських громад регіону є
досить актуальним.

У рамках вітчизняної історіографічної традиції до-
тепер залишаються недостатньо висвітленими питан-
ня визначення міграційних шляхів формування гро-
мад півдня, кількісного наповнення міграційного по-
току, більшість аспектів усього комплексу українсько-
єврейських взаємин, оцінка внеску єврейства в еконо-
мічний і культурний розвиток краю. Відтак, метою цієї
статті є окреслення загальних демографічних і соц-
іально-культурних аспектів формування та модерніза-
ційного розвитку єврейських громад міст південноук-
раїнського регіону.

Демографічний аспект. Упродовж першої поло-
вини ХІХ ст. зростання кількості єврейського населен-
ня більшості міст краю, зокрема Катеринославу, забез-
печувалося природними чинниками. Однак у другій
половині століття природні чинники поступилися
міграційним і єврейська громада стрімко поповнюва-
лася за рахунок вихідців із білоруських, польських і
литовських міст і містечок Шклов, Слонім, Мінськ,
Могильов, Білосток, Орша, Вільно, Заславль, Радо-
мишль, Ковно, Бобруйськ, Речиця, Шепетівка, Слуцьк
тощо. Цей напрям міграції був провідним і зберігався
до кінця 1880-х рр. [1, 1–193]. У бік східної частини
краю міграційний потік поступово зменшувався, пе-
ретинав Дніпро вже вузьким струмком і до Слов’яно-
сербського й Маріупольського повітів майже безслідно
зникав [2; 3]. Навіть у 1914 р. частка єврейського на-
селення Слов’яносербського повіту не перевищувала
1,7 %, обіймаючи за кількістю місце після молдавсь-
кого етносу (2,4 %) [4, паг. 2, 247]. Крім того, протя-
гом 1860–90-х рр. єврейські громади поповнював не-
великий міграційний потік з півночі та північного сходу
України, з міст Полтава, Переяслав, Чернігів, Чорнобиль,
Київ, Тараща, Заславль [1]. Кількість єврейського насе-
лення поступово зменшувалася в напрямі із заходу на
схід, різко зростаючи лише в Ростові-на-Дону, де
1863 р. становила трохи більше 2 тис. осіб, або 10 % насе-
лення міста [5, 14,39–40]. Із міркувань обмеження роз-
селення євреїв, з 1880 р. цей регіон вже був закритий
для них, а з 1887 р. – виключений зі складу межі осі-
лості. Протягом 1860–70-х рр. прискореними темпа-
ми зростало єврейське населення Маріуполя (у 4,47

рази) та Ростова-на-Дону (у 3,23 рази) і звичайними –
інших, у середньому в 1,5–1,9 раз. У 1880–90-і рр.
особливо швидкими темпами збільшувалося єврейсь-
ке населення промислових центрів – Катеринослава
(6,15 раз), Олександрівська (5,9 раз) і Маріуполя (2,85
раз). Прошарок єврейства серед населення губернії
загалом зріс з 3,16 % у 1881 р. – до 4,8 % 1897 р., а
серед населення міст, відповідно, з 15,3 % до 26,6 %
[6, 16,42–43зв.,83зв.–86,101; 7, 15,ХІІІ–XVII,150; 8,
17,497,499].

Єврейське населення Херсонської губ. перевищу-
вало кількість єврейства Катеринославщини. Це було
пов’язано із більшою економічною привабливістю
регіону, особливо, з огляду на комерційні можливості
портів Одеси, Херсона, Єлисаветграда та Миколаєва.
З 1857 до 1881 рр. чисельність євреїв у губернії
збільшилася вчетверо (з 55 до 212 тис.), а до 1897 р.
ще в півтора рази – до 339 тис. У той же час відносна
частина єврейського населення в губернії з 1881 до
1897 рр. майже не змінилась: 12,7 %, проти 12,43 %
[7, 19,42,78–78зв.,83зв.,89; 8, 17,497,499]. Найбільші
єврейські громади були в Єлисаветграді, Херсоні,
Александрії, Ананьєві, Бобринці [9, V. 2, 130].

Єврейська громада Одеси (найбільша в регіоні)
утворювалася вихідцями з міст і містечок Волині, Га-
личини, Поділля та Білорусі [5, 65–77] та впродовж
першої половини ХІХ ст. зросла у 70 разів – з 244 осіб –
до майже 15 тис. (або 17 % населення в 1850-х рр.), а
1897 р. досягла 34 % населення міста [9, V. 15, 378; 10,
62]. Демографічний чинник відігравав надзвичайно важ-
ливу роль: за рахунок мігрантів, досить швидко та кар-
динально змінилася вікова, професійна, освітня струк-
тура єврейського населення Одеси й навколишніх міст.

Розвиток і модернізація громад. Після ліквідації
кагалів (1844 р.), євреї мали приписуватися до певної
громади, де євреям дозволялося мешкання. Громада
була інституціоналізована і офіційно вважалася фор-
мою суспільної (станової) організації єврейства. Не-
від’ємною приналежністю громади, її ідентифікуючою
ознакою були інститути громади: релігійно-обрядові
(синагога, молитовний будинок, поховальне братство);
релігійно-освітні (талмуд-тора, хедер); соціально-бла-
годійницькі (богадільні, безкоштовні лікарні, їдальні
тощо). Тож, провідним фактором, який визначав куль-
турний стан громад, був рівень їх інституціонального
розвитку. Він залежав від економічного стану євреїв
громади, що корелювався з рівнем господарського
розвитку регіону загалом.

У середині ХІХ ст. окремі общини були настільки
бідними, що не мали коштів навіть на утримання ра-
бина. М. Гурович – «учений єврей при новоросійсько-
му губернаторові» (радник з єврейських питань) –
тричі, за дорученням М. Анєнкова 1854 р., О. Строга-
нова 1856 р. і П. Коцебу 1861 р., ревізував, населені
євреями, міста, містечка й агроколонії генерал-губер-
наторства. Ревізія виявила явища глибокого економіч-
ного, культурного занепаду та повного свавілля олі-
гархічної верхівки громад [11, 75]. Не дивно, що у
звітах М. Гуровича зафіксовано і зростання впливу
хасидизму – нової на той час народної релігійної течії,
що внаслідок непідлеглості ані владі, ані традиційній
громаді, вважалася небезпечною [12, 73–78; 13, 8]. За
таких умов більшість громад була не тільки не готова,
а й нездатна до модернізації власними силами.

Між тим, постають питання: у чому мала бути ви-
ражена модернізація єврейської громади; які процеси
слід розуміти як модернізаційні; які зміни в житті
єврейської громади були модернізаційними? На наше
переконання, у якості модернізаційних процесів логі-
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чно було б розглядати зміни в організації, формах,
методах і цілях діяльності інститутів громади, поши-
рення світської освіти, політизацію громадських рухів
та прийняття євреями нової, буржуазної (християнсь-
кої) моделі соціальної поведінки. Безперечно, ці зміни
були б неможливі без їх провідників, якими стали пред-
ставники національно-свідомого інтелектуального
прошарку єврейського підприємницького класу.

Заможні й освічені, так звані «бродські євреї»
(вихідці з містечка Броди в Австрії, а також з Німеч-
чини), прихильники т. зв «прогресивного юдаїзму»,
стали фундаторами й ініціаторами найбільш успішних
модернізаційних змін, що відбувалися в єврейській гро-
маді Одеси. Обізнаний у тонкощах одеського єврейсь-
кого життя, письменник М. Бен-Амі (Рабінович) вважав,
що галицькі євреї виконували позитивну культуртре-
герську функцію. Будучи найбагатшими й найосвіче-
нішими, вони «відігравали головну роль у громаді, були
керівниками усіх найкращих єврейських громадських
установ» [14, 66]. Більшу частину ортодоксального
крила громади складали незаможні євреї, що походи-
ли з місцевих єврейських агроколоній, невеликих
містечок Поділля і Білорусі, де також панував традиц-
іоналізм. Ортодоксальність єврейської бідноти базу-
валася на соціально-економічному ґрунті. Утворюю-
чи клієнтсько-акцепторську частину системи внутрі-
шньогромадської соціальної допомоги, єврейська бід-
нота була життєво зацікавленою у збереженні як гро-
мади, так і всіх її інститутів у незмінному вигляді.

Різке зростання чисельності єврейської громади,
разом зі зростанням соціальної диференціації та пау-
перизації, надзвичайно обтяжували донорсько-патро-
натну частину громади. В пошуках форм організації
громадського життя, підтриманим владою, реформі-
стським лідерам громади вдалося здійснити важливі
кроки соціального та гуманітарного характеру, ство-
рити частково або повністю секуляризовані громадські
інститути й установи: декілька талмуд-тор, з викладан-
ням світських дисциплін, товариств взаємної допомо-
ги, що перебирали на себе соціальні функції громади,
організувати діяльність секулярних товариства з по-
ширення технічних знань «Труд» (1864) та відділення
Товариства з поширення грамотності серед євреїв
(1867) тощо [15, V. IX, 377–385; 16]. Модернізаційні
прагнення виявлялися й у посиленні контактів із хри-
стиянським соціумом. Так, одеські євреї матеріально
допомагали християнській Стурдзівській богадільні
сердобольних сестер, грецькому братству, а на право-
славний Великдень євреї жертвували більше полови-
ни грошей і незліченну кількість яєць, хліба і м’яса
православним церквам [15, V. IX, 384]. Це був жест
міжконфесійної та міжнаціональної згоди і доброї волі.
Повагою серед одеських євреїв користувався й право-
славний архієпископ Димитрій, який прагнув встанов-
лення нормальних стосунків між євреями та христия-
нами, рішуче засуджуючи погромне насильство. Коли
він помер, поховальну процесію супроводжував чи-
сельний натовп євреїв та рабин С. Швабахер. Останній
пізніше присвятив архієпископу окрему брошуру па-
негіричного характеру [17, 204].

Схожі процеси відбувалися і в єврейській громаді
Єлисаветграда. На 1870-і рр. тут утворилося рефор-
маційне ядро із заможних інтелектуалів. Насамперед,
це підприємці Г. Когон (неформальний лідер грома-
ди), його брат О. Когон, батько і сини Рейсери, Тарно-
польський, Л. Шкловський, С. Гінзбург, Горфінкель,
Х. Слободський, Золотарьов, лікарі Й. Цеткін, Загорсь-
кий, Розенштейн, рабин Г. Шапіра, адвокати Л. По-
красов, М. Беренштейн, батько і син Тьомкіни [18–20].

Була реформована талмуд-тора, відкрити нові на-
вчальні заклади тощо. Через своїх представників, пе-
реважно купця Г. Когона, громада встановила зв’язки
з впливовими представниками петербурзького єврей-
ства К. Висоцьким, А. Заком, із німецьким представ-
ництвом «Alliance israe’lite universelle», берлінським
відділенням банку Ротшильдів – Блайхрьодербанком,
що належав у той час Г. Блайхрьодеру [18, 16зв.; 19,
21–24,30,39,46]. Останній, через свій банк, був фінан-
совим конфідентом О. Бісмарка. Якщо ж згадати вель-
ми специфічну цікавість Ротшильдів до тонкощів євро-
пейської політики, то багата уява здатна намалювати
заманливі історичні картини.

Єврейство, в міру свого впливу, брало участь у житті
тогочасного громадянського суспільства і ставало учас-
ником його організацій. Так, під час російсько-турець-
кої війни 1877–1878 рр., у Єлисаветграді, ініціативою
міської думи й за підтримки жителів міста, був створе-
ний комітет для збирання коштів на виготовлення теп-
лих речей для армії. До складу комітету, з-поміж 18 осіб,
увійшли поважні представники єврейської громади: Й.
Йоффе, С. Йоффе, Ш. Заславський, Й. Цеткін. Всього ж
близько 30 % коштів були зібрані і надані єврейською
громадою [21, 24–26]. Тоді ж у місті було створено і гро-
мадське «Піклування для нужденних сімей воїнів», до
якого увійшли лідери громади, купці Г. Когон та С. Гор-
фінкель. Четверо представників єврейської громади
пізніше були представлені до нагород за внесок у
діяльність цих організацій [21, 47–49,66–67,68–70,91–92].

Неабияку роль у розвитку єврейської громади Хер-
сона відіграв Ф. Блюменфельд (1826–1896), який
більше 30 років обіймав посаду казенного рабина Хер-
сона і був громадським рабином єврейських колоній
губернії. Добре обізнаний з єврейським питанням, він
репрезентував місцеву єврейську громаду на рабинсь-
ких конференціях у Петербурзі, сприяв розповсюджен-
ню тодішніх єврейських російськомовних видань в
агроколоніях Херсонщини, якими опікувався [15, V.
1, 273]. За настійливої підтримки Ф. Блюменфельда, у
херсонській громаді, протягом 1860–70-х рр., вдалося
змінити систему навчання в талмуд-торі, скоротити
релігійні дисципліни, збільшити світські, відкрити
ремісниче відділення тощо.

Однією з перших ознак модернізаційних процесів в
Катеринославській громаді стали поява і подальше
збільшення кількості єврейських учнів у світських на-
вчальних закладах: від одного учня гімназії в 1850-х рр.
– до майже 40 % у 1880-х. Упродовж 1850–70-х рр.
світська освіта стала навіть модною й популярною в
середовищі заможного катеринославського єврейства.
Заснування першої катеринославської талмуд-тори у
1857 р. уможливило секулярну освіту також і для не-
заможних верств громади .

Адептами, ідеологами, рушіями і спонсорами моде-
рнізаційних змін на Катеринославщині також були фінан-
сово-підприємницькі кола: А. Тарговицький, Й. Бар-
зовський, В. Леванда, І. Оршанський, М. Майдансь-
кий, Ш. Станіславський, П. Штейн (ці двоє останніх,
імовірно, були найзаможнішими) та інші, які групува-
лися навколо хоральної синагоги [22, 127/51]. Заснуван-
ня у 1870–80-х рр. декількох, підконтрольних цим дос-
тойникам, благодійницьких інституцій, перетворення
талмуд-тори на ремісниче училище, введення світських
дисциплін у програми хедерів було результатом того,
що новим лідерам вдалося змінити принципи надання
соціальної допомоги, упорядкувати розподіл коштів
громади та суттєво обмежити свавілля і звузити вплив
старої олігархічної верхівки. Це було важливо, оскіль-
ки витрати на утримання цих інститутів у 1890-х рр.
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сягнули 75 тис. руб., з яких 48 тис. надходили саме від
коробкового збору [15, V. IX, 591–592].

З 1890-х рр. найбільш впливовою групою грома-
ди стають сіоністи. Для забезпечення ефективного іде-
ологічного впливу в громаді, сіоністи потребували авто-
ритетної кафедри, тому в 1891 р. ними було відкрито
молитовний будинок «Огаль Яаков» («Намет Якова»).
Значну роль у його діяльності відігравали М. Усишкін і
В. Леванда. Після запрошення у 1899 р. на посаду раби-
на Ш. Левіна, напрямок трансформації катеринославсь-
кої громади набув вираженого національно-орієнтова-
ного забарвлення. Певним завершенням модернізацій-
ної течії можна вважати запрошення у 1909 р. на посаду
рабина Л. Шнеєрсона. Хоча сіоністська частина грома-
ди, на чолі з інженером Ш. Палеєм, спочатку виступила
проти цього, але згодом питання було врегульоване.

Перші вагомі результати модернізаційного розвит-
ку єврейських громад краю наочно далися взнаки вже
у 1870-ті р. Провідним виявом їх стало завершення
трансформаційного руху єврейських громад міст краю
від старих, орієнтованих на кагальний зразок, соціо-
культурних моделей – до нових, реформованих, урба-
ністичних, європейських моделей соціальної органі-
зації. Характерним для цього періоду був процес пе-
реходу влади в громадах від рабинсько-олігархічної
верхівки – до фінансово-промислових і підприємниць-
ких кіл. Погромна хвиля 1881 р. спричинила кризу
просвітницької модернізаційної парадигми. За цих
умов, представниками крайового модернізованого
єврейства (Л. Пінскером, П. Смоленскіним, М. Усиш-
кіним, С. Палєєм, М. Майданським, С. Станіславсь-
ким та ін.) було започатковано розробку нової концепції
національного розвитку, орієнтованої на побудову на-
ціональної держави, «правоохоронного притулку», що
отримала подальший ідеологічний та організаційний
розвиток у вигляді сіонізму як ідеології та суспільної
практики. Перехід до сіоністської парадигми модер-
нізації був наслідком недостатніх результатів реалізації
просвітницької ідеї на теренах Росії.

У рамках сіонізму стало можливим віднайти шляхи
компромісу між традиціоналістами і реформаторами в
межах єдиної громади, через створення множинності
центрів суспільного впливу та збереження цілісності
громади на основі етнорелігійної ідентичності, а також
внаслідок остаточного розподілу сфер економічного
впливу. Вперше серед лідерів громад з’явилася єврейсь-
ка інтелігенція. Традиційні інститути громади, як вия-
вилося, мали достатній трансформаційний і адаптив-
ний потенціал, зберегли структурно-інституціональну
цілісність, та на цьому ґрунті успішно модернізувалися.
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І. В. Тимець

ЖІНОЧА ПРАЦЯ НА ТЮТЮНОВИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ –
ПОЧАТКУ ХХ ст. (за матеріалами газети

«Robotnik w fabrykach tytoniu»)

У статті, на основі аналізу газети «Robotnik w fabrykach tytoniu»
висвітлено організацію праці жінок на тютюнових підприєм-
ствах Галичини, проаналізовано їх боротьбу за вирішення соц-
іально-економічних проблем
Ключові слова: тютюнова промисловість, робітниці, заробітна
плата, відпустка, тривалість робочого дня, шкідливі умови праці

На початку ХХ ст. важливу роль у формуванні до-
хідної частини бюджету Австро-Угорщини відіграва-
ла тютюнова промисловість. Близько 30 тютюнових
фабрик, які були у державній власності, давали знач-
ний прибуток і створювали значну кількість робочих
місць. З-поміж них, 5 фабрик знаходилися в Галичині:
у місті Кракові (зараз Польща), а також містечках Вин-
ники, Заболотів, Монастириська та Ягельниця.

Так, на 1901 р. у тютюновій промисловості були
задіяні 41364 працівників, більшість з яких становили
жінки [1, 2]. Якщо взяти до уваги розмір тогочасної
середньостатистичної сім’ї, яка складалася з 4–5 осіб,
то залежними від заробітків у тютюновій промисло-
вості були від 165456 до 206820 людей (і це не врахо-
вуючи селян, які займалися вирощуванням сировини).
Однак питання жіночої праці на тютюнових підприє-
мствах Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. є одним
із малодосліджених в українській історіографії, що і
визначає актуальність нашого дослідження. Джерель-
ною базою для нього є матеріали газети «Robotnik w
fabrykach tytoniu» за 1904–1911 рр.

На початку ХХ ст. актуальним питанням для роб-
ітників тютюнової монополії стало створення власної
професійної робітничої організації, що мала допомага-
ти у вирішенні соціально-побутових і економічних про-
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блем. Історія «Фахової організації тютюнових робітників
і робітниць в Австрії» [2, 12] («Związku zawodowego
robotnic i robotników, zatrudnionych w fabrykach tytoniu w
Austryi») (далі – Організація) бере свій початок з пер-
шої робітничої конференції 1902 р., хоча формально
створена лише через 2 роки [3, 3]. Так, 1904 р. відбув-
ся з’їзд групи людей, які заснували організацію, що мала
боротися за права робітників [4, 1]. У листопаді цього ж
року вийшов перший номер друкованого органу Орган-
ізації – газети «Robotnik w fabrykach tytoniu» (далі –
«RFT»), яка спочатку друкувалася лише німецькою мо-
вою, а з 1907 р. – польською і українською.

Кількість членів Організації відносно осіб, задія-
них у тютюновій галузі, постійно зростала: 1904 р. –
8,4 %, 1905 р. – 10,63 %, 1906 р. – 13,6 %, 1907 р. – 16 %,
1908 р. – 17 % [4, 1]. Показово, що станом на 1908 р., з
6855 членів Організації – 5634 (82,18 %) становили
жінки і лише 1221 (17,81 %) – чоловіки. Зауважимо,
що порівняно з попереднім роком, кількість перших
зросла на 264 особи. Членами Організації в Галичині
1906 р. були 217 осіб, а вже в 1908 р. – 740 (з них 15 –
німці, 552 – поляки, 173 – українці) [5, 1].

Враховуючи наведені цифри щодо кількості пра-
цівників тютюнової промисловості та кількості членів
Організації, можемо сміливо твердити, що це було
більшою мірою жіноче професійне об’єднання. Відпо-
відно, і газету «RFT» можемо розцінювати як трибуну
для висвітлення публічного життя тогочасних жінок і
проблем, які їх турбували: покращення умов праці,
зростання заробітної плати, скорочення тривалості
робочого дня, право на відпочинок, надання післяпо-
логових відпусток тощо.

Повернімося ще трохи до статистики. Так, у 1901 р.,
серед 41364 працівників тютюнової промисловості,
робітники становили 39374 осіб. З них 9,97 % (3927) –
чоловіки, а 90,02 % (35447) – жінки. В 1902 р. з 39302 –
4187 (10,65 %) і 35115 (89,34 %), відповідно. У 1903 р. –
4320 (11,23 %) і 34123 (88,76 %); 1904 р. – 4376
(11,28 %) і 34386 (88,71 %); 1905 р. – 4462 (11,38 %) і
34735 (88,79 %); 1906 р. – 4589 (11,82 %) і 34222
(88,17 %); 1907 р. – 4589 (11,97 %) і 33748 (88,02 %);
1908 р. – 4813 (12,52 %) і 33605 (87,47 %); 1909 р. –
5091 (13,08 %) і 33811 (86,91 %); 1910 р. – 5065
(13,14 %) і 33460 (86,85 %). Тобто, з 1901 до 1910 рр.
кількість жінок, серед робітників тютюнових фабрик
Австро-Угорщини, зменшилась на 1987 осіб, а кількість
чоловіків зросла на 1138 осіб [1, 1], тобто кількість
жінок за цей період зменшилася на 3,17 %. Якщо ж
брати до уваги, що, крім робітників, на тютюнових
фабриках ще працювали чиновники, наглядачі та
підсобні технічні працівники, кількість яких колива-
лась в межах 686–803 особи і які переважно були чо-
ловіками, то кількість працюючих на тютюнову моно-
полію жінок була близькою до 80 %.

Автор статті «Число працівників і продукція тю-
тюнової монополії в 1910 р.», серед причин зменшен-
ня кількості жінок на тютюнових фабриках, називав
упровадження у виробництво нових машин, обслуго-
вування яких вимагало залучення кваліфікованих чо-
ловіків та відповідне зменшення потреби в ручній
праці, яку переважно виконували жінки [1, 1]. Хоча зі
статті «Для чого жінок охоче приймають на роботу?»,
вміщеної в газеті за 1 лютого 1909 р., довідуємося, що
чисельність жінок, які працювали в різних галузях
промисловості, за декілька останніх років значно зрос-
ла, а в окремих галузях їх навіть більше, ніж чоловіків.
Так, у текстильній промисловості, зі 100 працівників
– 60 – жінки (60 %), а на порцелянових фабриках, з

30 тис. – 8 тис. – жінки (26,6 %). Можна було зустріти
жінок навіть у гірничій та каменеобробній галузях.

Серед причин збільшення кількості жінок у різних
галузях промисловості, автор також називав технічний
прогрес, завдяки якому, важка фізична праця була за-
мінена роботою машин, що відкрило жінкам двері на
ряд підприємств для здобуття нових професій. Чима-
ло жінок працювали також у конторах і магазинах, хоча
технічний прогрес тут жодного значення не мав. Се-
ред інших причин, чому жінок брали на роботу охочі-
ше, ніж чоловіків, названо більшу старанність, витри-
валість і більшу відповідальність, свідченням чого для
автора є вміння жінок виховувати дітей. Однак, на нашу
думку, найважливіше, що жінки погоджувалися пра-
цювати за меншу платню, ніж чоловіки [6, 2].

Крім фабрик, до складу тютюнової монополії вхо-
дили ще т. зв. закупівельні уряди, які займалися відбо-
ром та закупівлею сировини. У них працювали: 1901 р.
– 918 осіб, з яких 336 (36,6 %) – чоловіки і 582 (63,39 %)
жінки; 1902 р. – 315 (30,76 %) і 709 (69,23 %), відповід-
но; 1903 р. – 368 (31,72 %) і 792 (68,72 %); 1904 р. – 353
(31,94 %) і 752 (68,05 %); 1905 р. – 386 (31,12 %) і 854
(68,87 %); 1906 р. – 403 (27,89 %) і 1042 (72,11 %); 1907 р.
– 434 (31,17 %) і 958 (68,82 %); 1908 р. – 429 (31,77 %) і
921 (68,22 %); 1909 р. – 562 (32,69 %) і 1157 (67,30 %);
1910 р. – 505 (31,21 %) і 1113 (68,78 %). Тобто, як бачимо,
кількість жінок у закупівельних урядах з 1901 до 1910 рр.,
навпаки, зросла на 531 особу (на 5,39 %). Відомо також,
що значна частина жінок працювала в спеціалізованих
магазинах з продажу тютюну, але їхня кількість, колива-
ючись між 22 і 34 особами, була незначною [1, 2].

Розглянемо тепер ті проблеми, які піднімали робіт-
ниці тютюнових фабрик на сторінках газети «RFT».
Робота на тютюновій фабриці була надзвичайно важ-
кою і виснажливою. Часто фабрики знаходилися в не-
пристосованих приміщеннях, де не було ні належної
витяжки, ні умов для праці. Працюючи 10–12 год. в
одному положенні, робітниці за декілька років набу-
вали важких професійних захворювань, часто ставали
інвалідами, а подекуди і помирали. Підтвердженням
цього є наступна статистика: в 1901 р., серед робіт-
ників тютюнових фабрик, було 4666 інвалідів, 1902 р.
– 5208, 1903 р. – 5544, 1904 р. – 5889, 1905 р. – 6166,
1906 р. – 6459 [1, 2]. У 1907 р., серед 37408 робітників
тютюнових фабрик, 7344 були інвалідами, які отриму-
вали пенсію та визнані непрацездатними. У середньо-
му, на фабриках було 44,1 % осіб, які лікувались, або
звертались за медичною допомогою. З них, на 100 осіб
припадали 30,7 % хворих, а на 100 жінок – 45,9 %. При
цьому треба взяти до уваги той факт, що серед праців-
ників більшість становили особи віком від 16 до 40 років
(1905 р. таких було 79,2 %, 1906 р. – 77,4 %, 1907 р. –
77,6 %)! На квітень 1909 р., з 37408 працівників тютю-
нових фабрик Австро-Угорщини, більше 35 років ста-
жу мали 1131 особа, а 40 – лише 271 [7, 10].

У 1910 р. було впроваджено нові постанови щодо
забезпечення інвалідів. Багато робітників скористалися
з цього і перейшли на інвалідність, покинувши роботу,
хоча були й такі, яких змусили піти на пенсію за інвалі-
дністю. Таким чином, на кінець 1910 р. кількість інва-
лідів зросла на 2184 особи і становила 10189 осіб [1, 2].
Наведена статистика свідчить, що кількість інвалідів і
хворих, на жаль, постійно зростала. Тобто, молоді дівча-
та, прийшовши працювати на фабрику в 16-річному віці,
залишали її в 40 років виснаженими, а то й важко хвори-
ми. Серед найпоширеніших хвороб були: сухоти, захво-
рювання легенево-дихальної системи, ревматизм, па-
раліч кінцівок пальців, втрата зору, астма [8, 1].
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Вже тоді вчені дійшли висновку, що туберкульоз –
це соціальна хвороба, поширена серед незабезпечених
верств населення, найчастіше вражає ослаблений
організм, а найкращим лікуванням є свіже повітря й
якісне харчування. У статті «Будинки для тютюнових
робітниць, хворих на сухоти» Е. Фрайндліх писала:
«Сухоти є, напевно, та хороба, котра забирає серед
робітництва взагалі, а серед робітництва в фабриках
тютюну особливо, багато жертв. Невистарчаюче жив-
леннє і злі мешканя та обробленє отрутних матеріалів
спричиняють, що сухоти ширять ся як чума поміж ро-
бітництва» [9, 7]. Далі вона зазначила, що найбільш
вразливим є саме жіночий організм, виснажений вагі-
тністю і пологами. Авторка вважала, що врятувати і
покращити справу зможе лише будівництво в гірській
місцевості санаторіїв для хворих. Їх можна будувати і
в сільській місцевості, де є свіже чисте повітря і мож-
ливість забезпечити хворих якісними продуктами хар-
чування. Також наголосила, що звичайний робітник
не може дозволити собі поїхати на південь або на відомі
дорогі курорти для лікування туберкульозу (наприк-
лад, шеститижневе перебування на курортах півден-
ного Тіролю коштувало 200 корон) та навела приклад
значно дешевшого австрійського приватно-
го санаторію в Алянді, де за короткий термін
значно покращується здоров’я хворих на
сухоти, тому саме такі будинки для тютю-
нових працівників Галичини можна збуду-
вати в Карпатах або Татрах [9, 7–8].

Ще одним болючим питанням, яке
піднімали працівниці тютюнових фабрик,
була тривалість робочого дня. Крім того, що
робітниця щоденно відпрацьовувала 12 го-
дин на фабриці, вона ще 2–3 год. витрачала на дорогу
до роботи та назад, адже житло в місцевості, де знахо-
дилась фабрика, зазвичай, ставало дорогим тому було
не по кишені робітничій родині. Проте, обов’язки ро-
бітниці на цьому не закінчувалися. Повернувшись до-
дому, вона змушена була піклуватись про чоловіка,
дітей, а інколи й старих батьків.

Розглянемо дета-
льніше питання трива-
лості робочого часу на
тютюнових фабриках і
поетапні здобутки Ор-
ганізації в боротьбі за
його зменшення. Так,
до 1873 р. робочий день
тривав 12 год. (72 год.
на тиждень), у 1873–1898 рр. – 10 год. (60 год.), 1898–
1899 рр. – 9 год. 30 хв. (57 год.) [10, 7]. У 1905 р. Орган-
ізація домоглася скорочення робочого часу на 5 квад-
рантів (1 квадрант = 15 хв.) на тиждень, що на одну
особу становило 65 год. на рік [4, 1], у наступному році
робочий тиждень зменшився з 54 до 52 год. 15 хв. [10,
7]. З 1 січня 1910 р. робочий час скорочено ще на 7 квад-
рантів на тиждень і фактично в суботу працівники от-
римали вільний час по обіді.

Таким чином, станом на 1910 р. Організація до-
моглася за час існування скорочення робочого часу на
156 год. на рік, що дозволило автору статті «Напере-
додні нового року» стверджувати: «Цей час зможуть
використати працівники тютюнових фабрик на обго-
ворення своїх робітничих справ, на самонавчання, на
виховання дітей... Робітники лише після перемоги у
боротьбі за вільних пів дня по обіді в суботу здобули
собі відпочинок від праці в неділю» [4, 1–2]. Щоправ-
да на деяких фабриках ці зміни, за спільною згодою
робітників і дирекції, сталися дещо раніше. Так, у

Винниках вже 1909 р. працівники домовилися мати в
суботу по обіді вільний час, який щоправда відпра-
цьовували протягом робочого тижня [11, 1].

Наступним актуальним питанням була оплата
праці, де найбільш чітко простежувалась дискриміна-
ція жінок. Уперше інформація про розмір оплати праці
в галузі, подана в одному з номерів газети «RFT», сто-
сувалася 1897 р. Тоді середній річний заробіток на
тютюновій фабриці складав 413 корон 71 гелер. При
цьому тижневий заробіток поденних робітників скла-
дав 9 кор. 44 гел., поденних робітниць – 7 кор. 68 гел.,
т. зв. «акордних» чоловіків – 12 кор. 74 гел., а «акорд-
них» жінок – 8 кор. 50 гел. [3, 3]. «Акордна» заробітна
платня – форма відрядної оплати праці, за якої загаль-
ну суму заробітної платні робітникові (або найчасті-
ше колективові робітників) встановлювали за весь
обсяг виконаної роботи (т. зв. акорд). Для подальшого
аналізу і співставлення наводимо заробітну платню
станом на 1897 р. (таблиця 1 [3, 3]).

Табл. 1
Заробітна платня (в коронах) на тютюнових

фабриках Галичини станом на 1897 р.

Як бачимо, оплата праці жінок завжди була меншою
і становила від 59 до 96 % від зарплати, яку отримували
за таку ж роботу чоловіки. Такий стан речей суттєво не
змінився і на 1908 р., про що свідчить таблиця 2 [12, 12].

Табл. 2
Заробітна платня (в коронах) на тютюнових

фабриках Галичини станом на 1908 р.

Ще одним важливим питанням, яке піднімали ро-
бітниці тютюнових фабрик, були до- і післяпологові
відпустки. Спочатку їх надавали лише на 12 днів до
пологів або після них, за умови наявності лікарняного
[13, 1]. Були випадки, коли пологи розпочинались навіть
на робочому місці, в антисанітарних умовах. Працюю-
чи до останнього, жінки наражали своїх дітей на ряд
захворювань, а іноді й смерть. Вже в лоні матері плід
затруювався нікотином, боровся за виживання. Вагітна
жінка працювала 9–10 год., виконуючи важку роботу.
Зауважимо, що переважно жінки на тютюнових фаб-
риках працювали прядильницями, звивачками (скру-
чувальницями) і пакувальницями, тобто на т. зв. «жи-
вому» конвеєрі, були взаємозалежні від напарниць (іна-
кше неможливо було виконати норму). І часто, за
відсутності, наприклад, скручувальниці через хворобу
або відпустку, економлячи кошти, дирекція могла
відправляти і прядильницю безоплатно додому [14, 1].

З часом робітниці добилися права на післяполого-
ву відпустку терміном на 4 тижні, хоча і цього було

Поденних 
(чоловіки)

Поденних 
(жінки)

«Акордних» 
(чоловіки)

«Акордних» 
(жінки)

Ягельниця 24228 5.18 (91,51 %) 44044 4.86 (59,26 %)
М онастириська 6.00 4.50 (75,00 %) 34455 5.44 (91,58 %)

Винники 22098 7.32 (96,31 %) 29495 7.78 (77,18 %)
Заболотів 41734 4.82 (95,63 %) 41797 5.06 (71,67 %)

Краків 14855 8.52 (90,63 %) 13.62 10.08 (74,00 %)

Фабрики
Тижнева зарплата

чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки
Краків 18.84 15.52 (82,37 %) 14.00 12.28 (87,71 %) 41754 16.20 (64,69 %)

Монастириська 15.82 12.86 (81,28 %) 25112 8.26 (77,34 %) 15.49 11.71 (75,59 %)
Винники 17.35 14.60 (84,14 %) 33147 10.39 (95,32 %) 18.57 12.51 (67,36 %)
Заболотів 41897 13.00 (86,14 %) 17046 7.56 (79,91 %) 45261 10.74 (87,81 %)
Ягельниця 19.57 14.87 (75,98 %) 28460 12.55 (98,27 %) 17.71 13.13 (74,13 %)

Фабрики
Тижневі робітники Денні робітники Робітники за умовою
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замало для відновлення організму матері та збережен-
ня здоров’я дитини. Саме тому Організація, щоб пе-
реконати Генеральну дирекцію тютюнової монополії
збільшити післяпологові відпустки, наводило, як при-
клад, Німеччину, де така відпустка тривала 6 тижнів, а
в Швейцарії додавалися ще 2 тижні перед пологами.
На окремих фабриках були випадки, коли жінкам, які
отримували післяпологову відпустку, відмовляли в
щорічній відпустці. Тому Організація виступала з ви-
могою ліквідації такої норми. При цьому наголошува-
лося, що пологова відпустка потрібна для здоров’я
дитини, а щорічна відпустка повинна покращити здо-
ров’я матері, тому одне з іншим не має нічого спільного
[15, 8]. Проте, через мізерність оплати пологових
відпусток, працівниці їх повністю не використовува-
ли, поспішаючи повернутися до роботи. Так, робітни-
ця фабрики Відень-Оттакрінг отримувала допомогу на
час хвороби чи пологової відпустки в сумі 9,8 корон
на тиждень, тоді як її тижнева зарплатня становила в
середньому 16–20 корон. Такий стан справ тривав,
поки на рівні держави не був прийнятий закон, згідно
з яким післяпологова відпустка тривала 6 тижнів, а її
оплата мала становити 90 % від заробітку [15, 8].

Працюючі жінки змушені були віддавали своїх
дітей на цілий день під опіку власних батьків або ж
чужих осіб, зазвичай старших жінок. Через це дитя-
чий організм уже в перші дні життя залишався і без
материнської опіки, і без такого вкрай необхідного
материнського молока. В приватних будинках, за
відсутності будь яких умов, в одній кімнаті назбирува-
лося 10–20 дітей. Це, а також антисанітарія, різно-
манітні захворювання, що передавалися від дитини до
дитини, призводили до їхньої високої смертності. На
шпальтах газети «RFT» вміщено погляд лікаря на цю
ситуацію: «Бачимо, що рік-річно умирають десятки
тисяч немовлят, де одинокою причиною смерти є як-
раз брак опіки і відповідної поживи. “Жінки робітників
родять для цвинтарів” – се не пересада, але страшна
правда. Но тут не так ходить о смерть саму, як о єще
страшнїшу деґенерацію» [16, 7]. Вирішення цієї про-
блеми робітниці бачили у створенні при тютюнових
фабриках т. зв. домів для немовлят, де працююча матір
могла б сама навідуватися до дитини і годувати її.

Однак 1909 р. лише на двох тютюнових фабриках
Австро-Угорщини існували т. зв. «захоронки» для не-
мовлят. У частині населених пунктів, де були тютюнові
фабрики, існували спеціальні заклади («городи» або
«доми»), що приймали дітей, яким виповнилося 2 роки,
але переважно від 4-х, Цим закладам Генеральна ди-
рекція виділяла субвенції за виховання дітей праців-
ників тютюнових фабрик. Батьки, зі свого боку, опла-
чували лише частину суми, що складала від 5 сотиків
– до 1 кор. 20 гел. тижнево. Однак часто в таких закла-
дах дітям не приділяли достатньої уваги: «Однак там
дїтий не виховує ся, тільки мучить ся, і таке вихованє
буком коштує родичів нераз дуже дорого» [17, 8]. У
1911 р. вже на 3 фабриках (з 30) існували ясла для не-
мовлят [18, 6], що, звісно, не вирішувало проблеми.
Також серед вагомих досягнень цього року можна на-
звати появу на фабриках лікарів-жінок [18, 6].

Отже, на початку ХХ ст. працівники тютюнової про-
мисловості, серед яких майже 80 % становили жінки,
об’єднавшись у Фахову організацію тютюнових робіт-
ників і робітниць в Австрії, почали ставити перед кер-
івництвом монополії питання, які вимагали нагально-
го вирішення: збільшення заробітної платні, скорочен-
ня тривалості робочого часу, надання щорічних опла-
чуваних відпусток, відпусток з догляду за дітьми, вве-
дення посад жінок-лікарів, боротьба з професійними

захворюваннями, створення при фабриках ясел, дит-
садочків, кухонь і лазень, подолання дискримінації в
оплаті праці тощо. Результати цієї боротьби відобра-
жені й на сторінках професійної газети «Robotnik w
fabrykach tytoniu».
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Tymets I.V. Female labour in the Galicia tobacco plants at the late
19th – the early 20th (from the newspaper «Robotnik w fabrykach
tytoniu»). In the article has been analyzed the information from the
newspaper «Robotnik w fabrykach tytoniu» about the women’s labour
conditions on the Galicia tobacco plants, their struggle for social rights.
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Л. М. Овчаренко

УСПАДКУВАННЯ ГОНЧАРСЬКИХ
ЗНАНЬ У ПІДРОСІЙСЬКІЙ УКРАЇНІ

НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Досліджено успадкування гончарських знань у підросійській Ук-
раїні, участь родини в виробництві, окремі аспекти сімейного
навчання, роль спадковості у продовженні заняття промислом,
деякі ознаки кризи гончарного промислу.
Ключові слова: гончарство, гончар, діти кустарів, сімейне на-
вчання, успадкування гончарських знань

Найповніше питання успадкування гончарських
професійних знань висвітлив у наукових працях кера-
молог О. Пошивайло, який розглянув цей процес на
прикладі Лівобережної України [1; 2]. Частково до цієї
тематики зверталися такі вчені, як Ю. Лащук [3],
Л. Овчаренко [4] та ін. Проте, комплексного дослід-
ження цього важливого для української керамології пи-
тання досі ще не проведено.

Гончарство є виявом самобутньої культури украї-
нського народу. Життєздатність промислу зумовлена
його спадковістю й розвитком. Від батька до сина пе-
редається ремесло і ця визначеність у виборі служить
надійним гарантом його успішного існування. Став-
ши іменитими, майстри дбайливо зберігають прийоми
обробки матеріалів та виготовлення художніх творів,
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яких навчилися у батьків. Найдавнішим шляхом опа-
нування ремісничою майстерністю в українському гон-
чарстві була спадкова передача професійних знань. Від
покоління до покоління успадковувалися й поступово
вдосконалювалися професійні навички та прийоми
виготовлення гончарних виробів [2, 5]. Технічні вміння
поширювалися та вдосконалювалися не шкільним, а
радше, життєвим шляхом. Сімейний елемент органі-
зації праці в ремісничій майстерні відігравав провідну
роль. Голова сім’ї одноосібно керував виробництвом,
всі ремісничі справи були у його віданні та відбували-
ся за його активної участі [5, 3–11]. Основні вироб-
ничі процеси гончар виконував, як правило, само-
стійно, старанно дотримуючись, отриманої у спадок,
технології, а решта членів сім’ї йому допомагали, спе-
ціалізуючись на виготовленні окремих частин виробів
чи виконанні якихось конкретних операцій.

На території підросійської України в ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. кустарна промисловість мала характер
сімейних промислів. Як правило, діти майстрів навча-
лися ремеслу батьків у їхніх майстернях, починаючи з
виконання другорядних робіт, з роками види робіт
істотно ускладнювалися. Подібна родина берегла та
передавала наступним поколінням ті прийоми вироб-
ництва, які вирізняли її з-поміж інших, відтак, сімей-
не навчання було значно успішнішим, ніж навчання в
чужій майстерні [6, 125–126]. Таким чином, один і той
самий промисел міг триматися в межах однієї родини.
Найбільш активно передача гончарної майстерності в
сім’ї гончаря здійснювалася наприкінці ХІХ ст. [7, 13].
Так, у Харківській губ. На цьому етапі учнями, в ос-
новному, були підлітки з власної родини [8, 27]. На-
приклад, Ф. Білокоровий (Котельва) навчився гонча-
рювати у батька, самостійно господарювати почав з
1880-х рр.; Л. Ткачов (слобода Гороховатка) самостійно
гончарював з 1886 р., разом із 12-річним сином виго-
товляв іграшки та посуд, які оздоблював старинним
розписом (за тарелі отримав похвального листа на
сільськогосподарській виставці у Харкові 1890 р.) [9,
33–35]. В гончарному виробництві брали участь всі
члени родини, починаючи від 8-річних хлопчиків, яких
учили м’яти глину та гончарювати, і закінчуючи най-
старшими. Жінки готували глину, носили посуд до гор-
на й укладали його для транспортування [10, 230]. У
Чернігівській губ. гончарним промислом теж займа-
лися спадково [11, 183], зазвичай, тільки чоловіки.
Жінок та дітей залучали лише до виконання допоміж-
них робіт: вимішування глини, приготування поливи,
перенесення посуду, загладжування нерівностей на
поверхні глиняних виробів [12, 95]. Технології виго-
товлення посуду навчали тільки хлопчиків і, завдяки
тому, що вони з раннього дитинства звикали до влас-
тивих гончарному виробництву прийомів та рухів,
досягалася така точність і досконалість форм, якою
вражала українська кераміка [13, 46]. В Олешнянсь-
кому гончарному районі у гончарному виробництві
брали участь усі члени родини: допомагали заванта-
жувати і розвантажувати горно, готували поливу тощо;
хлопчики 10–12 років виготовляли маленькі горщики,
так звані «питуни» й іграшки (коники, свистунці) [14,
152]. У спадок передавали не лише знання, а й знаряд-
дя гончарного виробництва. Так, Є. Спаська повідом-
ляла про успадкування кролевецькими гончарями
Строфунами гончарного круга [15, 106]. Успадкову-
вався й певний асортиментний склад гончарської про-
дукції, особливо, якщо він чимось різнився від пропо-
нованого товару інших майстрів і ця відмінність дава-
ла переваги на ринку. В родинах затримувалися улюб-
лені форми й орнаментальні мотиви. Кожне наступне

покоління гончарів намагалося зробити власний вне-
сок у родинний спадок [16, 30–31]. Простежити при-
клад такого процесу вдалося Л. Шульгіній, під час
вивчення гончарства в одному з найпотужніших гон-
чарних осередків Поділля – Бубнівці [17, 219].

На Полтавщині передача гончарної майстерності
також здійснювалася від батька до сина. У 1893 р. із
67 майстрів, опитаних І. Зарецьким, – 53 займалися
своєю справою спадково. Залучати хлопчиків до гон-
чарства починали з 10 років, привчаючи різати глину,
вибирати камінці, виготовляти різний «дріб’язок» (гор-
щечки, коники) [18, 348–352]. У сім’ї був такий поділ
праці. Майстер працював на гончарному крузі й фор-
мував цеглу. Хлопчики робили чайні чашки та інший
дріб’язок, разом із жінками обрізали й малювали мис-
ки, поливали й обсипали поливом глиняні вироби.
Жінки на кругу ніколи не працювали, мололи машляк
і перепалювали свинець. Дівчатка 12–16 років малю-
вали, поливали вироби поливою, крайкували. Заван-
тажувати чи розвантажувати горно гончарю допома-
гала вся родина, а от випалювання проводив лише гос-
подар. Глину для виробництва посуду замішував сам
майстер, дорослий найманий робітник або старший
син. До підготовки глиняної маси для виробництва
цегли були причетними лише дорослі чоловіки та
жінки. Перевертали цеглу дружина гончаря або діти –
підлітки. Кахлі виготовляв або сам майстер, або він
виконував лише основну частину роботи, а решту –
завершували інші члени родини [19, 115–116].

Так, стосовно гончарів Зіньківського повіту Пол-
тавської губ. І. Зарецький писав, що вони «живуть ви-
нятково з гончарства... й намагаються привчити до
цього своїх синів» [1, 179]. Як правило, роботу за гон-
чарним кругом хлопчики починали з 10–13 років [20,
42], хоча були й інші обставини, що впливали на поча-
ток роботи за гончарним кругом – зріст хлопця, його
здібності та старанність, різновид посуду, який по-
трібно було навчитися виготовляти. Так, у Сенчі Лох-
вицького повіту Полтавської губ. справжня робота на
кругу починалася років з 15-ти, як тільки хлопець, сіда-
ючи за батьків круг, діставав ногами до нижнього круга,
бо «макітри не подужає до совершенних лєт (18 років. –
Л. О.) [21]. У с. Постав-Мука того ж повіту «взрослые и
мальчики лет 13–14 выделывают посуду, женщины за-
готовляют глину, носят готовую посуду в горн» [22, 8].
Процес навчання був тривалий. Відомий випадок, коли
16-річного підлітка, який працював вже 2 роки, все ще
не допускали до роботи на гончарному крузі [18, 352].

Майстерність гончарювати на Катеринославщині
також традиційно передавали спадково, майже винят-
ково хлопчикам. Спершу, з 12–15-річного віку, дітей
учили виготовляти дрібні, а згодом – більш складні ви-
роби. Досягнувши 18-ліття, юнаки ставали самостійни-
ми кустарями [23, 303]. Діти меншого віку виготовля-
ли свистунці [4, 135]. У Київській губ. заняття гончар-
ством теж було спадковим. Навчання тривало 4–6 років
і залежало від здібностей дітей [24, 6]. Хлопчиків з
10–12 років привчали працювати за кругом. Жінки й
дівчата посуд майже не формували, але виконували всі
найважчі допоміжні роботи й декорували глиняні ви-
роби [25, 54–55]. Так, і на території Херсонської губ.
наприкінці ХІХ ст. у гончарному виробництві брали
участь усі члени родини – жінки та діти підносили по-
суд, під час завантажування горна, допомагали пере-
возити глину від глинища до садиби, готували її до ви-
робництва. Виготовленням навіть найдрібнішого посу-
ду займалися винятково дорослі чоловіки. Зазвичай,
батько-гончар починав привчати свого 12-річного сина
до ремесла з виготовлення іграшки, формування
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дрібного посуду. За два роки такі учні вже були при-
датними до сімейного виробництва [26, 1553,1584].

Успадковування ремесла в межах сім’ї було харак-
терним і для гончарів Поділля. О. Прусевич характери-
зував промисел як «семейный» [27, 33], а Ю. Самарін,
відвідавши гончарні осередки наприкінці 1920-х рр.,
підкреслював, що у гончарному виробництві була
задіяна вся родина [16, 19]. Подільські майстри згаду-
вали те, що свої знання вони отримали від батьків. Їхнє
вчення починалося з 8 років. Виготовляли такі ж ви-
роби, як і їхні попередники, але траплялося, що «син
ще лучше знає, ніж батько. Найшло в голову – ще й
щось зробив собі» [28, 1–4]. Працювати на гончарно-
му крузі починали з 18 років [27, 33]. Так, від середи-
ни ХІХ ст. в одній бубнівській родині гончарів могло
бути кілька [17, 158], але вже з 1920-х рр. майстер са-
мостійно виконував усі виробничі процеси. Діти або
жінки допомагали носити посуд і доглядати його під
час висушування [17, 185]. Як правило, жінки посуд
не розписували [17, 155], а жіночу працю в гончарстві
той-таки О. Прусевич зафіксував лише в деяких осе-
редках [27, 33]. Взимку діти та старики ліпили різно-
манітні іграшки [27, 66].

Хоч навчання в сім’ї було найстаршою формою уч-
нівства, а спадкова передача майстерності в межах ро-
дини була основною формою збереження гончарства,
вона не гарантувала розвитку останнього [27, 63]. Опа-
нування гончарних знань батьків не завжди передбача-
ло засвоєння чогось нового, що гарантувало б успішне
просування продукції на ринках збуту [24, 18]. Трапля-
лося, що діти не тільки не вдосконалювали гончарства,
але навіть забували, погіршуючи ремесло. Наприклад,
щодо охтирського гончарства наприкінці 1890-х рр.
йшлося в тогочасних публікаціях, де вказувалося, що
«Кахельну майстерність... зовсім майже забули» [29].

На межі ХІХ–ХХ ст. у гончарстві все частіше ви-
являлися ознаки кризи. Одним із таких показників було
небажання дітей гончарів продовжувати батьківську
справу. Якщо раніше це було обов’язковим, то з кінця
ХІХ ст. все частіше траплялися випадки, коли діти гон-
чарів відходили в інші ремесла та промисли, які в то-
гочасних соціально-економічних умовах отримували
стимули до подальшого розвитку. Самі гончарі вважа-
ли свою працю за тяжку та малоприбуткову, тому не
змушували синів до заняття гончарством. На початку
ХХ ст., навіть у тих сім’ях, які не мали орної землі й
жили тільки з гончарства, діти могли не обирати ре-
месло своїм життєвим кредо. Гончарі старшого поко-
ління шкодували, що колишня слава їхнього заняття
відходила: «От мій старший хлопець, не хоче робити,
не має охоти, каже брудна робота; уміє писати, фарби
меле, голиво пале, а місити й робити не хоче... Ган-
чарство, кажут, зведеться, бо нема рощоту робить, де-
шево платиться, а доклад дорогий; перше було дрова
дешеві, а тепер нема відки взяти. А робота гончарська
тяжка... кілько хлопців маю, а годин тільки робит, а
тих двох старших не хочут робити – ти, каже, мене
вбий, а цеї роботи не хоче» [17, 157]. Погіршення умов
життя ремісників, їхнє масове зубожіння стали при-
чинами регулярного щорічного відходу дружин, дітей,
а інколи і самих гончарів на тимчасові роботи в навко-
лишні та далекі краї [1, 194].

Криза в успадкуванні гончарства була показником
загальної кризи промислу. Якщо в 1870-х рр. вважа-
лося престижним віддати сина в науку до гончаря, то
вже через 20 років склад гончарів, приміром Полтав-
щини, поповнювався переважно спадковою передачею
від батька до дітей; іноді брали племінників або сиріт
[18, 352]. Гончарями ставали переважно діти гончарів

і то не всі [21, 176]. Нерідко гончарі віддавали своїх
дітей в учні до чоботарів або ж просто в найми, бо
заняття гончарством стало невигідним [19, 115]. Кри-
за гончарства на початку ХХ ст. призвела до того, що
переривалися спадково-сімейні традиції передачі й
збереження професійної майстерності, поволі руйну-
валися становість, сімейна корпоративність гончар-
ства, зазнавали безповоротних втрат його етнопеда-
гогічні традиції, губилася самобутність і падав престиж
народного промислу.
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Ovcharenko L.M. The pottery knowledge inheritance in the underrus-
sian Ukraine at the end of the XIX – at the beginning of the XX c.
The article is about the inheritance of pottery knowledge in the under-
russian Ukraine, the family participation in the production, some as-
pects of domestic education, the inheritance role in the industry conti-
nuity, some features of crisis in pottery industry.
Key words: pottery, a potter, children of handicraftsmen, family educa-
tion, an inheritance of pottery knowledge

А. А. Устенко

СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
УСРР 1920-х рр.

Досліджено соціальний статус української інтелігенції, процес
її адаптації до нових соціально-економічних умов і репресивна
політика радянської влади у 1920-х рр. На основі використання
архівних джерел та літератури, розкривається одна з маловідо-
мих сторінок переслідування радянською владою та комуністич-
ною партією українських інтелігентів.
Ключові слова: інтелігенція, еліта, «ворожі елементи», позбав-
ленці, депортація

Після подій жовтня 1917 р., мільйони людей, які
вважалися представниками привілейованих станів до-
революційного радянського суспільства, виявилися
відстороненими від звичного соціально-культурного та
професійного життя. Вони та члени їхніх родин поз-
булися не лише відносного матеріального достатку, але
й колишнього статусу та становища у суспільстві. Пер-
шим кроком на шляху до соціальної дискримінації
раніше привілейованих верств суспільства стала ст. 65
Конституції РСФСР, прийнята на V з’їзді Рад в липні
1918 р. За її положеннями, до розряду осіб, позбавле-
них виборчих прав, потрапляли підприємці, комерсан-
ти, релігійні діячі, а також значна частина інтелігенції.
Одночасно виникла нова соціальна категорія радянсь-
кого населення – «позбавленці» [1, 22–24].

До «соціально небезпечних елементів» потрапи-
ли представники інтелігенції, які, за оцінками більшо-
вицького керівництва, дискредитували себе участю в
національно-визвольному русі. Оскільки РКП(б) бо-
ролася із зовнішньою і внутрішньою контрреволюцією
за втілення в життя ленінського плану побудови соціа-
лізму, боротьба охопила всі ланки суспільного буття –
від соціалістичних змагань до ліквідації виявів бур-
жуазного націоналізму. Сфера науки і культури також
проголошувалася «фронтом», а співробітництво з інте-
лігенцією старої формації – формою класової бороть-
би. Так, член політбюро ЦК ВКП(б) М. Бухарін ствер-
джував, що протидіяти «керуючому пролетаріату» бу-
дуть певні групи суспільства, серед яких він виділяв і
«технічну інтелігенцію загалом (інженерів, техніків,
агрономів, зоотехніків, лікарів, професорів, адвокатів,
журналістів, вчителів)» [2, 163]. Більшовики усвідом-
лювали, що їхніми реальними «ворогами» були не ка-
піталісти і поміщики, а саме представники інтелігенції,
які мали гарну освіту, відрізнялися моральністю і не-

залежністю мислення (свободою творчості), станови-
ли інтелектуальну опозицію існуючій владі.

Однак ця тема поки не знайшла належного висві-
тлення в історіографії. Фахівці радянської історичної
науки замовчували її, а на їхні публікації накладалися
певні обмеження. Питання становлення та формування
інтелігенції у зовсім інших соціально-політичних умо-
вах післяреволюційної доби розкриті в працях таких
радянських дослідників, як С. Федюкін [3], П. Амелін
[4], Л. Іванова [5], В. Соскін [6]. Зокрема вони розгля-
нули питання залучення буржуазних спеціалістів до
соціалістичного будівництва, боротьби компартії з бур-
жуазною ідеологією та діяльність партії щодо форму-
вання соціалістичної інтелігенції. В історіографії ра-
дянського періоду об’єктом дослідження виступали не
окремі особи або класи, а соціально-економічні та пол-
ітичні процеси, тоді як суспільні зв’язки і повсякденні
практики, спроби адаптації «колишніх» до нових соц-
іально-економічних умов залишалися не дослідженими.

З кінця ХХ ст. одним з пріоритетних напрямків
пострадянської історіографії стало вивчення інтеграції
«чужих» у післяреволюційне суспільство, їх повсяк-
денне життя поступово вийшло на перший план, по-
тіснивши вивчення традиційних питань державної
політики щодо них. Звернення до соціально-культур-
них аспектів післяреволюційної історії радянського су-
спільства і держави 1920–30-х рр. стало можливим у
результаті двох паралельних процесів: помітного роз-
ширення джерельної бази (головним чином за раху-
нок розсекречення архівних документів та публікації
мемуарів) і збагачення історіографії новітнім методо-
логічним інструментарієм.

Так, В. Гусєв відстежує ставлення партійної но-
менклатури до старої української інтелігенції через
записку секретаря ЦК КП(б)У Д. Лебедя, який наго-
лошував, що «класове протистояння в республіці йде
не лише по лінії боротьби з буржуазією та куркульством,
а й з інтелігенцією петлюрівсько-винниченківської фор-
мації» [7, 2]. Стара інтелігенція розглядалася як група
«шкідливих елементів», що підлягають знищенню і всі
думки щодо побудови нового суспільства були спрямо-
вані на те, аби їх винищити. Тобто, витісняти зі звично-
го для них становища і кращим методом для цього буде
або землеробська колонізація, або приручення до фізич-
ної праці в промисловості. Минув час, коли почесною
була праця «білоручки», коли «вийти в люди» означало
стати інтелігентом, доктором, чиновником [8].

У дослідженні В. Коцура і О. Тарапон розглянута
дискусія середини 1920-х рр. щодо ролі й місця інтел-
ігенції в радянському суспільстві. Внаслідок неї, авто-
ри визначили три основні позиції: прихильники першої
(Залкінд, Вольфсон) кваліфікували інтелігенцію як різно-
вид робітничого класу, закріплений за особливим видом
суспільно-корисної праці; іншої (Бухарін, Луначарський)
– вважали інтелігенцію самостійною частиною непро-
летарських, середніх прошарків суспільства («третім
станом»); третьої (Полонський та ін.) – у кожному сус-
пільному класі вбачали свою інтелігенцію [9, 13]. Без-
посередній же перехід до соціалізму вимагав вихован-
ня «нової людини», будівельника нового суспільства,
всебічно й гармонійно розвиненої особистості. Політи-
ка «воєнного комунізму», з її нетерпимістю, безкомпро-
місністю й жорстокістю, аж ніяк не сприяла залученню
інтелігенції на бік радянської влади. Одні її представни-
ки перейшли в табір противників революції, інші –
емігрували, а треті зайняли вичікувальну позицію.

Неоднозначне ставлення інтелігенції до жовтневих
подій 1917 р. визначало однаковий класовий підхід до
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неї з боку влади. Уся без винятку інтелігенція вела бо-
ротьбу з робітничим класом та його ідеологією на куль-
турному фронті. Тому «всілякі» ліберальні вчені й інте-
лігенція мали бути поставлені на такій відстані від
робітників і селян, звідки вони могли б робити тільки
те, що їм накаже влада [10, 4]. «Проблема» розв’язува-
лася просто: до тих, хто відповідав вимогам радянської
влади, вживалися заходи щодо перевиховання їх у дусі
марксизму; до тих же, хто не задовольняв ці вимоги,
застосовувалися репресії. Так, у закритому листі сек-
ретаря ЦК КП(б)У Д. Лебедя, написаному в жовтні
1922 р. повідомлялось, що «робота з ліквідації змінові-
хівської професури закінчена; всього вилучено на Украї-
ні 70 осіб, з них частина випроваджена за кордон, час-
тина на Північ. Тепер настрій інтелігенції можна охаракте-
ризувати: готові служити і не розмірковувати» [11, 50].

6 вересня 1922 р ВУЦВК ухвалив постанову «Про
адміністративну висилку». Відповідною інструкцією
Державного політичного управління, оголошеною на-
казом НКВС УСРР 2 лютого 1923 р., визначалися
4 типи адміністративної висилки: з певної місцевості
без встановлення району проживання в межах УСРР,
крім спеціально заборонених зон; у призначений для
цього район УСРР; за межі радянської федерації, тоб-
то за кордон; з УСРР до РСФРР [12, 29]. Одним із реп-
ресивних методів боротьби з боку радянської влади
були й масові депортації української інтелігенції за
кордон. Згідно з постановою секретаріату ЦК КП(б)У,
прийнятої у вересні 1922 р., на Наркомпрос УСРР по-
кладалися обов’язки здійснювати детальні ревізії низ-
ки навчальних закладів, а також скласти план «чистки
петлюрівськи настроєних елементів, розрахований на
весь триместр поточного навчального року, а на ва-
кантні місця для кваліфікованого читання курсів лекцій
мобілізувати цінні комуністичні кадри» [7, 3].

У середині та другій половині 1920-х рр. видано ряд
загальносоюзних і республіканських нормативно-пра-
вових актів, які встановлювали перелік місцевостей, за-
боронених для проживання «адмінвисланих», порядок
реєстрації останніх, розширювали коло осіб, до яких
могла застосовуватися адміністративна висилка. Пер-
шим таким актом стала постанова ВУЦВК та РНК
УСРР від 19 березня 1924 р. «Про заборону соціально
небезпечним громадянам перебувати в певних місцево-
стях УСРР». Особам, висланим в адміністративному по-
рядку і за постановою судових органів, заборонялося
протягом 3 років перебувати в Харкові, Києві, Одесі, Ка-
теринославі, Миколаєві, Херсоні, а також 50-верстовій
зоні навколо цих міст. За порушення цієї заборони пе-
редбачалося позбавлення волі до 1 року [12, 43–44].

Репресивні методи, які застосовувала більшовиць-
ка влада проти «активістських елементів професури» –
заслання за межі федерації. Наступний крок передбачав
визначення претендентів, які здавалися особливо небез-
печними. Відповідні кандидатури підбиралися місцеви-
ми відділеннями Державного політичного управління
республіки, за участю органів народної освіти й затвер-
джувались губкомом партії. Останнє слово у цій справі
належало голові ДПУ. Неблагонадійність кожного, хто
потрапив до переліку, підтверджувалася наркомом осві-
ти УСРР (за підписами керівників цих установ). До
3 серпня 1922 р. цей список був підготовлений і до ньо-
го потрапили 77 осіб, у тому числі 47 працівників ВНЗ,
з них 32 – професори. Серед них були 15 медиків та інші
представники інтелігенції з Харкова, Києва, Катеринос-
лава, Одеси, Кам’янця-Подільського. Перелік ухвалив
ЦК КП(б)У і ВУЦВК, що засвідчили підписи Г. Пет-
ровського, Х. Раковського, В. Манцева [7, 4].

На VІІ Всеукраїнському з’їзді Рад, який проходив
10–14 грудня 1922 р. зазначалося, що стосовно викла-
дацького складу «займалися серйозною... чисткою,
переглянули увесь склад і випровадили ті елементи,
які не відповідають нашим вимогам. Кілька десятків
осіб з вищої професури довелося вислати за межі Ук-
раїни, усунувши їх від справи навчання підростаючої
молоді» [13, 21]. Хоча в партії були представники ра-
дянської влади, які не хотіли витрачати час на пошуки
засобів і методів покарання. Вони вважали, що «соціа-
лізм це нормальне суспільство, єдино здорове... мож-
на було б сказати, що в нормальному суспільстві різно-
вид – “інтелігент” – зникне. У майбутньому вся маса
перетвориться на інтелігенцію, і це буде смерть для
теперішньої еліти, але смерть надзвичайно радісна,
оскільки вона принесе кінцеву перемогу пролетаріа-
ту.., тоді буде створено безкласове суспільство, тоді
буде досягнута моральна рівність всього людства, і тоді
інтелігенція буде не потрібна». Ось чому «стирання
кордонів між фізичною та розумовою працею» було
однією з основних цілей комуністичної влади (як гра-
нично висловився корейський комуністичний лідер Кім
Ір Сен, «щоб знищити інтелігенцію – слід перетвори-
ти всіх людей в інтелігентів») [8].

Водночас правлячий режим застосовував не лише
репресивні методи, але й «перевиховував» стару інтелі-
генцію. Процес «радянізації» спеціалістів дореволюц-
ійної формації відбувався за ленінськими вказівками.
Характерною рисою радянського впливу на інтеліген-
цію було насильницьке нав’язування їй більшовицького
світогляду. При цьому спостерігалося проведення різних
політичних ліній щодо технічної і літературно-мис-
тецької інтелігенції. Якщо першій дозволялось просто
працювати на одержавлених підприємствах, будучи
нейтральними і аполітичними, то праця літераторів,
митців, філософів мала бути суворо регламентованою
і підпорядковуватися марксистській ідеології.

Для забезпечення безпосереднього контакту та
цілковитої «солідаризації» інтелігенції з партією, не-
ухильного керівництва більшовиками директивами в
науковому і громадському житті створювалися секції
наукових працівників, профспілки працівників освіти.
У 1928 р. виникло Українське товариство працівників
науки і техніки для сприяння соціалістичному будів-
ництву. Статут цієї організації вимагав від її членів
повного підпорядкування вимогам партії і радянської
держави. На кінець 1920-х рр. у країні склався певний
політико-ідеологічний комплекс. Його суть полягала
в тому, що духовне життя розглядалося тільки крізь
призму політики, яка завжди спрямовувалася ідеоло-
гією. Для «виховання» немарксиських професорів
створювалися гуртки з вивчення поточної політики,
історії ВКП(б), діалектичного та історичного матеріа-
лізму, політекономії. Завдання перетворення суспіль-
ства на комуністичних засадах, задекларовані більшо-
вицькою владою, класовий підхід до інтелігенції, в
кінцевому підсумку, визначили її роль нерівноцінного
соціального партнера, який, під керівництвом владних
структур партії, мав реалізувати своє природне покли-
кання – «допомагати» робітничому класу здійснювати
культурну революцію.

Крім «перевиховання» старої інтелігенції, однією
з важливих складових частин культурного життя було
формування нової, комуністичної інтелігенції. Про-
відна роль у цій справі відводилася ВНЗ, оскільки після
жовтня 1917 р. вони були реорганізовані, насамперед
з метою їх демократизації. Водночас за прийому до них
дотримувалися класового принципу. Перевага віддава-
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лася дітям робітників і незаможних селян, комуністам,
комсомольцям, членам профспілок. Прагнення більшо-
виків створити армію «пролетарських спеців», щоб
зміцнити свої позиції серед інтелігенції, було законо-
мірним в умовах боротьби за посилення радянської
влади. Негативне ж тут полягало в тому, що ця політи-
ка зумовила значну деморалізацію у середовищі певних
суспільних верств, оскільки, здійснюючи її, більшовиць-
ка влада вміло використовувала соціальне розшаруван-
ня. Знання і талант поступалися місцем амбіціям і пе-
реконанню в тому, що класовий підхід може повністю
компенсувати відсутність знань і культури.

Одночасно вживалися заходи з підготовки моло-
дих науково-викладацьких кадрів. Добір аспірантів
здійснювався винятково на класових принципах і кон-
тролювався ЦК ВК(б)У. Головним критерієм добору
кандидатів в аспіранти була відданість партії та новій
владі, а наукові здібності (або їх відсутність) не врахо-
вувалися [14, 46]. Це призвело до того, що раніше уп-
равлінська еліта в Україні, складалася з осіб, які от-
римали найкращу для свого часу освіту. Якщо держав-
на еліта європейських країн у більшості складалася з
випускників найпрестижніших університетів, то в УСРР,
де ідеологічну основу влади становив принцип «дикта-
тури пролетаріату», спостерігалася прямо протилежна
картина. Переваги надавалися особам якомога меншо-
го інтелекту, кругозору, знань і творчих здібностей [8].

Радянська влада ставила собі за мету збудувати
новий соціально-економічний лад, більшовики спри-
яли якомога більшій активізації культурних процесів,
але прагнули спрямувати їх на розрив з «проклятим
минулим». В атмосфері все нових «тріумфальних пе-
ремог» робітничого класу інтелігенція як носій духов-
них цінностей суспільства була відсунена на задній
план. Самі поняття «інтелігенція» й «інтелігентність»
дедалі частіше звучали зневажливо. Проголошення
диктатури пролетаріату, поділ населення на «своїх» і
«чужих» породжували конфлікти в середині суспіль-
ства. Якщо для представників партійної і державної
влади поняття «чужий» мало переважно політичний
відтінок, то для пересічних громадян «чужими» були
всі, хто жив краще і був представником іншого світу,
жив по-іншому, розмовляв на іншій мові. Іноді дос-
татньо було мати фортепіано або власну бібліотеку, щоб
опинитися в складі представників «ворожого класу».

Традиція визначати класову приналежність сус-
пільства за зовнішніми ознаками була досить актуаль-
ною, причому не тільки на рівні повсякденного і по-
бутового життя, а й в реальній політичній практиці.
Більшовицька влада вміло користувалася схильністю
населення визначати «своїх» і «чужих» переважно за
зовнішніми ознаками і цей фактор ще більше розме-
жовував представників нижчих соціальних верств на-
селення і так званих «чистих панів», серед яких була й
інтелігенція. Прикладом негативного ставлення насе-
лення до представників інтелігенції є нескінченний
потік доносів на них. Скажімо, заява пересічного ро-
бітника, члена комуністичної партії О. Щербакова сек-
ретарю ЦК КП(б)У, датована 15 січня 1920 р., якою по-
відомлялося, що «10 січня 1920 р., на загальному зібранні
партії, група робітників була змушена демонстративно
залишити зал засідання. Оскільки зібрання проходило в
напруженій атмосфері, відчувалося роз’єднання на два
табори: робітники і дрібнобуржуазна інтелігенція. Ос-
танні поводили себе зверхньо, вороже, постійно пере-
бивали... Я вважаю, що цієї характеристики достатньо,
щоб знайти “корінь зла” або знайти ліки проти нього.

Інтелігенція вступає в партію заради матеріальних благ,
повсюди вносять свої звички, поширюють дрібнобур-
жуазний дух протекціонізму. Якщо не вжити запобіж-
них заходів, то партія розколеться і це призведе до
краху радянської влади» [15, 1–2].

Отже, на початку 1920-х рр., за умов побудови
нового, соціалістичного суспільства, інтелігенція ста-
рої формації розглядалася як «ворожий елемент», що
підлягав негайному знищенню. Національна свідо-
мість еліти становила небезпеку для унітарної держа-
ви, позаяк вони виступали ідеологами і натхненника-
ми політичної боротьби мас, носіями національної ідеї.
Для зміцнення свого становища партійно-державній
номенклатурі потрібно було нейтралізувати інтеліген-
цію, зруйнувати їх соціальну базу. Комуністична партія,
реалізовуючи силові переваги своєї диктатури, встанов-
люючи монополію в усіх галузях матеріального і духов-
ного життя, вдавалася до насильницьких методів впли-
ву на інтелектуальну еліту. Застосовувалися репресії,
масові депортації, звільнення з посад, «перевиховання»
старих і створення нової армії «пролетарських спеців».

Внаслідок перетворень у галузі освіти, молодому
поколінню прищеплювались радянські цінності, що
зводилися до цінностей так званої диктатури пролета-
ріату, а насправді – вузького кола функціонерів влад-
ної установи партії – ЦК РКП(б). Обличчя кожного
народу, його культурний прогрес визначається насам-
перед не кількістю освіченого населення та дипломо-
ваних спеціалістів, а рівнем професійної культури,
здатної не лише акумулювати світовий досвід, а й за-
безпечити його розвиток. Класовий же підхід унемож-
ливлював цей процес, більше того – призводив до мо-
рального та духовного зубожіння народу.
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ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЖІНОЦТВА УСРР–УРСР (1930-і рр.)

У статті проаналізовані статистично-демографічні характе-
ристики сільського жіноцтва 1930-х рр. як основи трудових ре-
сурсів сільської місцевості. Визначені соціально-економічні, пол-
ітичні причини показників дисбалансу статево-вікових показників
села Радянської України.
Ключові слова: демографічна характеристика, статево-вікова
структура населення, перепис населення

За даними кількісного складу та статево-вікової
структури населення можна уявити реальну роль і
можливості села. Однак у 1930-х рр. статистичний
апарат використовувався неефективно, часто не за пря-
мим призначенням, що й створило основну складність
добору інформації демографічних даних щодо
сільського населення Радянської України. Статистики
займалися переважно обліковою звітністю щодо гос-
подарської діяльності промислових підприємств, при-
діляючи недостатньо уваги переписам безпосередньо
населення. І якщо облікові дані населення міст, наразі
працівників промисловості, містили дані про статево-
вікову структуру, то в основі статистичних обстежень
сільської місцевості, колгоспного виробництва, часто
лежала система суцільного обліку лише елементів ви-
робництва [1, 32–33].

Конкретні дані щодо з’ясування жіночої частини
сільського населення УСРР–УРСР містяться на сто-
рінках Всесоюзних переписів населення 1937 і 1939 рр.
[2; 3] та довідкових статистично-демографічних ви-
дань 1930-х рр. [4–10]. Проте, вони не завжди відзна-
чаються достовірністю і точністю цифр. Особливу ж
цінність у процесі вивчення демографічного складу
селянства України представляють роботи всесвітньо-
відомих учених-демографів А. Хоменка [11] та Ю. Кор-
чак-Чепурковського [12]. Матеріали їхнього науково-
го доробку дають можливість уявити жіночий аспект
у динаміці, зокрема щодо таких явищ, як народжу-
ваність, смертність, міграція сільського населення,
склад сільських родин. На сучасному етапі демо-
графічні проблеми означеного періоду розглядалися в
наукових доробках С. Кульчицького [13], Г. Єфіменко
[14], Е. Лібанової [15], О. Палій [16].

До 1937 р., а відтак, і до 1939 р., країна апелювала
до результатів перепису 17 грудня 1926 р., використо-
вуючи їх у статистичних виданнях пізніших років.
Згідно його даних, на початок 1930 р., серед сільсько-
го населення УСРР, яке становило 23646 тис. осіб,
проживали 12193 тис. жінок (або 51,6 %). Найбільше
– 3922 тис. жінок (52 %) – проживали у сільській місце-
вості Правобережжя, найменше – 600 тис. – у гірських
районах республіки (50,7 %) [8, 3].

У період між переписами – з 1926 до 1937 рр. –
спеціалізовані видання оминали детальну статистику
щодо села, обмежуючись загальними відомостями
відносно кількості сільського населення без розподі-
лу за статтю і віковими групами. Ті ж матеріали, що
стосувалися статистичних обрахунків сільського
жіноцтва, враховували лише їхнє представництво у
колгоспному виробництві й були показані лише у
відсоткових показниках. Нерідко, подаючи дані про
населення на поточний період, демографи для повно-
ти інформаційного висвітлення демографічних змін,
що відбувалися після перепису середини 1920-х рр.,
дані 1926 р. дещо змінювали. Так, видання до 1930 р.

називали загальну кількість сільського населення
УСРР 23646 тис. осіб, а вже у пізніших статистичних
виданнях називалися цифри 23644,6 тис., 23996,4 тис.,
24357,4 тис. осіб [4, 379–380; 6, 78].

За прогнозами Інституту демографії, передбача-
лося, що до початку 1937 р. населення країни досягне
34 млн. Однак, у результаті примусової колективізації,
розкуркулення, масових репресій, голодомору, відбу-
лося погіршення демографічних показників населен-
ня України, насамперед серед сільських мешканців.
Крім того, селянство України виступало ще й демог-
рафічним донором для інших союзних республік. Воно
широко залучалося у несільськогосподарські галузі
СРСР – будівництво об’єктів загальносоюзного зна-
чення, розвідування і видобутку нафтових та інших
родовищ тощо. Впродовж 1927–1938 рр., за даними
офіційної статистики, міське населення збільшилося
у 2,1 рази, а сільське – лише на 3,6 % [16, 363].

Таким чином, соціальні потрясіння спричинили
вікові та структурні зрушення у сільському середовищі,
які спостерігалися навіть за офіційними даними. Важ-
ливою для сільського населення УСРР–УРСР, протя-
гом досліджуваного десятиліття, залишалася пробле-
ма «чоловічого дефіциту». Соціальні потрясіння, які
випали на долю української нації, посилили статеві
диспропорції на користь жінок. Нерівномірний пере-
розподіл чоловічого і жіночого населення країни на
селі спостерігався особливо серед контингенту працез-
датного віку. Навіть показники всесоюзного масштабу
відмічали значний розрив між жіночими та чоловічими
групами сільського населення – у віковому проміжку
від 20 років і старше – на користь жінок [2, 28].

Можна виділити наступні причини кількісного
переважання жінок. Зважаючи на традиційно патріар-
хальний уклад сільського життя, у сучасній історіографії
припускається, що саме чоловіки як голови родин ста-
вали об’єктом покарань владою за спротив офіційному
курсу радянської влади на селі, через засудження, ув’яз-
нення, заслання, розстріл. Відтік робочої сили з села
також відбувався в більшості за рахунок чоловічої його
частини. Крім того, сучасні фізіологи й антропологи
вказують на особливу витривалість жіночого організ-
му за умов голоду. Тому смертність чоловіків перева-
жала жіночу. Дослідники Голодомору, серед померлих
в Україні, нарахували 57 % саме чоловіків. Природ-
ною перевагою жінок є й той факт, що для них очіку-
вана тривалість життя більша за чоловіків [17, 101–
107]. Відтак, показники кількості жінок у сільській
місцевості, які переважали чоловічі, у переписах 1926,
1937 і 1939 рр. – зберігалися та становили, відповід-
но, 53,8, 54,6 і 52,3 % [3, 48–49,54–55; 2, 25].

На початок 1930-х рр. населення радянського села
за віком було достатньо молодим. 50,6 % складали ті,
кому ще не виповнилося 20 років. У віковій групі від
20 до 39 років знаходилися 27,7 % сільського населен-
ня, від 40 до 59 – 14,8 %, від 60 і вище – 6,9 % [18, 25].
За контингентом українського села схожі цифри пода-
вав перепис 1926 р., де максимально працездатна вікова
група від 15 до 59 років становила більшість. За даними
Центрального статистичного управління, сформовано-
го після перепису 1939 р., статево-вікові групи сільсько-
го населення були вирівняні між собою. Однак реальна
картина, результати якої представлені сучасними дос-
лідниками, доводить, що кількісна перевага жінок була
особливо відчутною серед працездатної групи жіно-
чого населення. В результаті ж соціальних потрясінь,
розриви між віковими групами однієї статі збільши-
лися майже на 6 % [15, 269; 16, 368].
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Табл. 1
Вікова структура сільського населення

Радянської України, згідно переписів 1926 і 1939 рр.,
за корегованими даними у % [16, 365, 368]

Отже, зважаючи на те, що матеріали зі статични-
ми даними населення України є досить неповними,
фрагментарними, часто суперечливими, за уважного
їх аналізу, можна дійти наступного висновку. Соціаль-
но-демографічні катастрофи, які припали на цей пер-
іод, істотно вплинули як на чисельність, так і статево-
вікову структуру села. Статево-демографічні показни-
ки села 1930-х рр. були на користь жінок. Кількісна
перевага була особливо відчутною серед працездатної
частини населення.
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ
ОСОБЛИВИХ ФОРМ НАРОДНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ

В ПІДРАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1930-і рр.)

У статті проаналізовано основні суспільно-політичні передумови
особливих форм народної релігійності українців в умовах більшо-
вицької окупації 1930-х рр., релігійного руху та, пов’язаної з ним,
духовної творчості того часу, які виникали і функціонували під впли-
вом репресивної політики влади стосовно релігії та церкви, украї-
нського селянства, зокрема в роки голодомору 1932–1933 рр. Пол-
ітичні події та духовна атмосфера у суспільстві вплинули на тра-
диційні устої українського народу, передусім релігійні. Внаслі-
док цього, на такому ґрунті вилонилися специфічні вияви народ-
ної релігійності.
Ключові слова: народна релігійність, релігійний рух, духовна
творчість, фольклор, побутування, репресії

Особливі форми народної релігійності в підра-
дянській Україні 1930-х рр. були спричинені тогочас-
ними складними суспільно-політичними умовами.
Тривалі роки насадження й утвердження радянської
влади силовими методами, певна річ, вплинули на
свідомість місцевого населення. Ще були свіжими в
пам’яті народу лихоліття Першої світової війни, ро-
сійсько-української і польсько-української війн, масові
розстріли, грабунки, арешти, політика «воєнного ко-
мунізму», боротьба з релігією і церквою, голодомор
1921–1923 рр., загалом переслідування і терор місце-
вого населення, особливо російським комуно-більшо-
визмом, з метою утвердження своєї влади.

У цій атмосфері загального суспільного напружен-
ня – атмосфері, в якій, здавалось, уже втрачалась віра
місцевого населення в якийсь вихід з такого станови-
ща (оскільки збройні повстання українців проти ра-
дянської влади ще у 1920-х рр. жорстоко придушува-
лись), – зростала надія на допомогу небесних сил.
Формувалася і розвивалася своєрідна народна релігій-
ність, що втілювалась у різних формах. Зокрема ще з
часів Першої світової війни в народі побутували роз-
повіді про надзвичайні, чудесні події, в тому числі й
апокаліптичного змістового спрямування, як-то про
катів, які будуть вішати людей, хрести на небі, набли-
ження кінця світу, Страшний суд, оновлення ікон, цер-
ковних бань тощо. Місця таких чудес часто приверта-
ли увагу вірян, особливо з сусідніх околиць. Організо-
вувалися паломництва, хресні ходи, під час яких тво-
рилися і виконувалися фольклорні твори різних жанрів,
переважно релігійного змісту, організовувалися спе-
ціальні трапези (варіанти: обіди, «парастаси»).

Такі релігійні рухи і пов’язана з ними народна
творчість досягли апогею на початку 1920-х рр. у підра-
дянській Україні. Влада відразу звернула увагу на цей
рух і пов’язану з ним творчість. Методами розгону,
показових судів і арештів, т. зв. «експертиз» над ікона-
ми (які обновлялися) тощо вдалося придушити ці рухи
і побутування пов’язаної з ними творчості. Хоча поде-
куди, спорадично, в різних місцевостях підрадянської
України з більшою чи меншою активністю і поширен-
ням вони продовжували пульсувати у підпіллі, включ-
но до 1930-х рр. і пізніше.

Властиво, подібні вияви таких рухів спостеріга-
лися, як доводять дослідження, і поза межами Украї-
ни, зокрема на теренах, що також перебували в умо-
вах більшовицької окупації, приміром у тій же Росії
[1, 55,72–73,81,95] або на Кавказі [2, 95–96]. Це по-
в’язано з негативними реаліями «совєтської» дійсності,
передусім з жорстокою й особливо войовничою, атеї-
стичною політикою радянського режиму. Втім, саме такі
рухи і пов’язана з ними творчість були в 1920-х рр., за
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влучним спостереженням Р. Кирчіва, фольклорною
опозицією войовничому атеїзму [3, 3]. Водночас у
підрадянській Україні 1920–30-х рр. вони мали особ-
ливе відображення, оскільки виникали і творилися за
специфічних умов, в атмосфері особливо жорстокої
дійсності та під її впливом: узаконені владою грабун-
ки у формі продрозкладок, реквізицій, а також репресії,
голодомори тощо.

Питання релігійного руху та духовної творчості
українців за умов більшовицької окупації 1920-х рр.
докладніше розглядалися в інших наших статтях [4;
5]. Стосовно студіювання цих явищ у контексті наступ-
ного десятиліття, то в етнологічній науці досі немає
ґрунтовної аналітичної праці. Щодо джерел і наукової
літератури з цього приводу, то, крім спорадичних зга-
док у пресі 1930-х рр., передусім, за останні роки, особ-
ливо від часу проголошення незалежності, в Україні
побачили світ чимало праць. Це зокрема публікації
архівних і польових матеріалів (їх подекуди доповню-
ють власні етнографічні записи), ряд історичних дос-
ліджень, фактологічні відомості у спогадах очевидців
подій 1930-х рр., а також відповідні студії закордон-
них дослідників [див., напр.: 2; 6–25]. Отже, зважаю-
чи на наведені обставини, метою цієї статті є аналіз
суспільно-політичних передумов, які зумовили фор-
мування та поширення специфічних форм народної
релігійності в українському суспільстві в 1930-х рр.

Україна була особливо важливим з політичного,
геостратегічного й економічного поглядів регіоном ра-
дянської імперії. Можливості її сільськогосподарського
та промислового виробництв були основою національ-
ної безпеки СРСР. Водночас українське населення, пе-
редусім сільське, залишалося середовищем національ-
ного патріотизму, джерелом ідей самостійництва, чи-
нило спротив окупаційній владі: хлібозаготівлям, ко-
лективізації, совєтизації тощо. Небезпека, за словами
Й. Сталіна, «потерять Украину» визначала особливі
заходи його та партійного керівництва до неї [6, 7].

Повідомлення преси кінця 1920-х рр. інформува-
ли про активізацію в Україні діяльності партизансь-
ких груп. Весною 1928 р., наприклад, в районі Про-
скурова війська Червоної армії мали бої з повстансь-
ким відділом Доброгорського, під час яких останній
згинув (цей відділ існував від 1921 р. [7, 24]). Більшо-
вики взяли в полон 23 повстанці. В окрузі Тульчина
міліція звела бій з відділом партизан, яким команду-
вали Рябокінь і Барановський. В тій же окрузі відбу-
лися бої і проти ще одного повстанського відділу, з
якого 7 осіб потрапили в полон. В районі Бердичева,
як повідомляла радянська влада, в цей час оперували
два відділи повстанців: Васильченка в кількості 30
партизан і Куліша – 5. Такі ж відділи оперували в ок-
ругах Катеринослава та Білої Церкви [7, 24; 8, 12–13].

Наші польові дослідження на Черкащині, прове-
дені у 2008–2009 рр., та деякі інші відомості допов-
нюють наведену інформацію. Зокрема маємо підста-
ви вважати, що впродовж 1920-х рр. (хоч, очевидно, й
пізніше) відбувалися численні антибільшовицькі, го-
ловно, селянські повстання чи не в усій підрадянській
Україні (майже кожне українське село ставилося не-
прихильно до нової влади, до чужого – російського –
комуністичного устрою та насильницьких реквізицій
[8, 9]). Приміром, лише на Черкащині діяли такі анти-
більшовицькі осередки, як Холодноярська та Мліївська
республіки, у с. Черепин тощо [9]. Ці повстання та
бунти, які спалахували в Україні до початку 1930-х рр.,
жорстоко придушувалися більшовицьким режимом.
Відповідно, не давали українському населенню навіть
надій на вихід зі складних умов радянської окупації.

Водночас напругу у суспільстві додавали продрозклад-
ки, реквізиції, заведення комун, артілей, колгоспів,
голод 1924–1925 і 1928–1929 рр., а також масові реп-
ресії, виселення, боротьба з релігією, церквою тощо.

Як доводять сучасні дослідження, масові анти-
релігійні й антицерковні акції більшовиків в Україні
1920-х рр., хоча і досягли разючих результатів, мали ва-
гомий згубний вплив на традиційні устої народу. Проте,
на щастя, прогнозованого владою перелому в
суспільстві, вочевидь, таки не відбулося, оскільки релі-
гія, християнське віровчення залишалися в основі світог-
ляду більшості людей [10, 142; 11, 155; 12, 133]. Це,
либонь, добре розуміли тодішні партійні керівники аж
до «вождя» включно, оскільки на XV з’їзді ВКП(б) у
грудні 1927 р. з цього приводу виступив сам Й. Сталін.
Також була прийнята резолюція «Про релігійний рух і
антирелігійну пропаганду» (від 30 червня 1928 р.), з вка-
зівкою і особливим наголошенням на необхідності по-
силити наступ на релігію та церкву [13, 15]. Того ж року
«маховик» антирелігійної й антицерковної кампанії в
Україні, згідно Я. Тараса, «набрав нових обертів» [12,
133], зокрема знову почалися масові закриття храмів,
монастирів, вилучення церковного майна, широкомас-
штабні переслідування та репресії духовенства.

Загалом, репресивна політика комуно-більшовиць-
кої влади стосовно церкви, духовенства та вірян на-
прикінці 1920-х рр. характеризувалася тим, що було
підготовлене та здійснене послідовне переслідування
тих релігійних конфесій, течій, які відмовлялись, всу-
переч релігійним переконанням, іти на примирення,
«співпрацю» з войовничо-атеїстичним, злочинним і
тоталітарним за суттю більшовицьким режимом. Так,
сфабрикували звинувачення в приналежності до, на-
чебто створеної 1928 р., антирадянської організації (з
центром у Ленінграді), яка планувала в ході збройно-
го повстання скинути владу, й, відповідно, багатьох
вірян «Істинно православної церкви» (течія РПЦ) з
Харкова, Одеси, Дніпропетровщини притягнуто до
кримінальної відповідальності та, зрештою, заслано
на поселення (на Північ та в концтабори) [14, 310].

До кінця 1920-х рр. Українська автокефальна пра-
вославна церква (УАПЦ) опинилася поза «законом»
панівного режиму. У 1927 р. стараннями радянської
влади було усунено від керівництва УАПЦ В. Липкі-
вського та проведено до ВПЦР (Всеукраїнська право-
славна церковна рада) «своїх» представників. Внаслі-
док такої «совєтофільської» ін’єкції, до кіл ВПЦР, за
умов тоталітарної дійсності, зокрема загострення пси-
хологічної та духовної напруги у суспільстві, просте-
жувався і моральний занепад авторитету духівництва
в народному середовищі. Оскільки «попи продалися
совєтам», то, приміром, послідовники і симпатики
В. Липківського поширювали думку щодо потреби
створення церкви «безпопівців» [14, 311].

Зусиллями ДПУ було утримано єпископа УАПЦ
П. Ромоданова (опонент В. Липківського) від рішення
зняти сан та відійти від церкви влітку 1928 р. Водно-
час ДПУ і надалі вважало автокефалістів «українсь-
кими контрреволюціонерами». Внаслідок цього став-
ся ряд арештів духовенства і вірян, за звинуваченнями
у «нелояльності» до радянської влади (так, лише в
липні 1927 р. ув’язнили 26 автокефалістів), антира-
дянській агітації, «організації контрреволюційного
петлюрівського угруповання під виглядом церковної
громади» (так, один із засновників Новомиргородсь-
кого осередку УАПЦ – П. Кульчицький був заарешто-
ваний двічі – 1927 і 1928 рр., а 1929 р. запроторений
до концтабору на 10 років; розстріляний 1937 р.),
«створенні шовіністичної організації автокефалістів
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“Молоде братство”» (жителі с. Куцеволівки Кремен-
чуцького округу – Д. Олефик, Я. Куцевол, Я. Ричко,
Ф. і Н. Патерилові, Т. Лисяк) і т. п. Засуджували, як пра-
вило, до трирічного заслання, концтаборів (як, приміром,
автокефалістів В. Завойчинського, А. Радомицького,
М. Клеоновського, С. Грушка, А. Скорохода) [14, 311].

Переслідування більшовицькою владою вірян-ав-
токефалістів, як свідчать дослідження сучасних істо-
риків, істотно активізувалося з 1929 р. Зокрема у бе-
резні того року Полтавським відділом ДПУ було зак-
рито карну справу під назвою «Самостійники», внасл-
ідок чого заарештували священика Жовницького і 13
селян с. Новорощанки, за звинуваченням у згуртуванні
«українців для роботи над створенням незалежної Ук-
раїни». Священикові, згідно стилю тогочасної влади,
інкримінували заклики на зібраннях церковного акти-
ву до формування, «під маркою автокефальної грома-
ди», політичних угруповань, які б у часі війни висту-
пили проти СРСР. Показово, що священик-патріот в
ході слідства навіть не приховував, що справді є украї-
нським націоналістом, плекає ідею незалежності Ук-
раїни та народовладдя [14, 311]. Подібні події на цьо-
му етапі були далеко не поодинокими, в тому числі й у
середовищі вірян-українців.

Масові арешти, включно і духовенства, часто при-
зводили до сутичок (інколи і збройних) влади з місце-
вими вірянами, як 1929 р. у сс. Лозове Харківського,
Тернівка Шевченківського, Березівка Криворізького
округів тощо. Вони були зайвим доказом традиційної
авторитетності духовенства серед місцевого населен-
ня. Це, вочевидь, послужило додатковим стимулом для
владних структур знищити церкву, передусім, як тра-
диційний осередок національної духовної культури
українців. Приводом до чергової хвилі арештів і пере-
слідувань стала підготовка процесу над Спілкою виз-
волення України (СВУ). Українське духовенство, зок-
рема й УАПЦ, навіть за таких умов відкрито підтри-
мувало ідею націоналізації церкви, на чому слушно
наголошує і сучасний історик В. Пащенко [10, 103].
Зрозуміло, воно наражалося на ризик бути (і, зреш-
тою, таки стало) долученим до тих націоналістичних
сил, над якими готувалася чергова хвиля репресій.

У ході операції стосовно боротьби з так званим
«українським контрреволюційним активом», влада
планувала провести 23 обшуки й арештувати 126 свя-
щеників. Вже до процесу щодо СВУ влада готувала
широкомасштабні арешти духовенства й вірян, зокре-
ма 172 автокефалістів, із яких 2 мали бути єпископа-
ми, а також – 71 священик, 10 дяків і 89 вірян. На Бер-
дичівщині, наприклад, органи ДПУ ліквідували
27 «куркулів-автокефалістів», на чолі зі священиком
Гонтай-Корнійчуком; у Кам’янці арештували свяще-
ника Винарчука й єпископа Пивоварова, у с. Паланка
на Уманщині – 7 вірян і т. д. Одна з груп (т. зв. «п’яті-
рок») СВУ, як «довели» слідчі органи, була очолена
В. Чехівським і функціонувала в УАПЦ [15, 79].

Внаслідок цього, логічним продовженням стало
проведення т. зв. надзвичайного Собору (29–30 січня
1930 р.), на якому за «контрреволюційну» діяльність
засудили 40 єпископів УАПЦ й ухвалили рішення про
її саморозпуск [16]. З огляду на такі події, не дивує,
що, врешті-решт, з 45 осіб, звинувачених у справі СВУ,
на суді опинилися понад 20 священиків або їхніх близь-
ких родичів (В. Дурдуківський, В. і М. Чехівські,
К. Товкач та ін.), яким інкримінувалися, стандартні для
того часу, звинувачення: антибільшовицька агітація,
зокрема серед селян, залучення церковних громад до
планів підготовки збройного антибільшовицького по-
встання тощо [17, 277].

Жорстких переслідувань наприкінці 1920-х рр.
зазнали і симпатики інших релігійних течій, сект (іоан-
ніти, іннокенієвці, духовні християни (хлисти, духо-
борці, молокани та ін.), суботники, баптисти, адвен-
тисти сьомого дня, євангелісти, трясуни, апокаліпсис-
ти), у тому числі й «релігійні організації нацменшин»
(лютерани, меноніти, вірмени-григоріанці), віряни та
релігійні діячі німецьких колоній (це спричинило ма-
совий еміграційний рух з цих колоній, що стало до-
датковим приводом для переслідувань), єврейські гро-
мади, польські ксьондзи та католики (це засвідчує,
наприклад, гучна справа 1929 р. – «Польської контр-
революційної і шпигунської організації ксьондзів в
Україні», за якою арештовано близько 40 панотців і
250 вірян), прихильники релігійно-філософських і
містичних учень (теософи, масони) [14, 312–315].

В 1927 р., згідно матеріалів таємного відділу ДПУ,
були зареєстровані 266 осіб духовенства та 37 сек-
тантів, а за тогочасні адміністративні межі підрадянсь-
кої України вислали 33 особи. У наступному році вла-
да репресувала 253 представника духовенства, з яких
52 вислали, а 84 змусили написати заяви (листи) щодо
лояльного ставлення до радянської влади. За першу
половину 1929 р. органами ДПУ були ув’язнені 374
служителі культу та 389 сектантів, з яких поза межі
України вислали 90 (у тому числі, 1 мусульманського
та 6 єврейських проповідників), а 270 осіб зобов’яза-
лися не втручатись у політичні справи (з них 88 слу-
жителів культу) [18, 40].

Така дійсність за радянської системи, з її жорсто-
кими переслідуваннями духовенства, вірян, з інсинуа-
ціями і влаштуваннями комуно-більшовицькою владою
показових судилищ над духовенством, з шаленим тис-
ком атеїстичної пропаганди (в тому числі і спробами
влади формувати у поневоленому українському
суспільстві загальної духовної атмосфери осуду насе-
ленням антирадянської діяльності священиків), із за-
рахуванням владою духовенства до вигаданих, так зва-
них контрреволюційних угруповань, з метою винесен-
ня якнайсуворіших вироків тощо, певна річ, наклада-
ла відбиток на суспільну свідомість українців – учас-
ників та очевидців тих подій, послідовно сприяючи за-
гостренню психологічної напруги у суспільстві. Під
впливом цих подій, звісно, в народному середовищі
виникали відповідні релігійні рухи та, пов’язана з ними,
духовна творчість.

Духовенство трактувалося і сприймалося владою
вороже – як суб’єкти, здатні життям і релігійною діяль-
ністю підняти та повести за собою громадськість. Не-
безпека цього загострювалася в часи спроб так званих
соціальних змін, трансформацій, пов’язаних з прове-
денням колективізації, індустріалізації тощо. Внаслі-
док цього, як зазначають деякі сучасні історики, в пе-
ріод з кінця 1920-х рр. представників духовенства не
рятували вже перед владою навіть заяви про аполі-
тичність та лояльне ставлення до неї [14, 316].

Загалом тогочасна ворожа політика радянської
влади стосовно релігії та церкви, репресії, каральні
акції, переслідування священиків і вірян зросли до
такої міри, що зрештою Папа римський Пій XI 2 лю-
того 1930 р. звернувся до світової віруючої спільноти
і спонукав до молитви за врятування церкви в таких
умовах. Більшовицька влада звичним популістським
стилем потрактувала це як заклик так званого «міжна-
родного імперіалізму» до «хрестового походу» на
більшовицьку державу. У відповідь, на звернення папи,
радянська влада зобов’язала митрополита РПЦ Сергія
вже 15 лютого на прес-конференції виступити із заявою,
що в СРСР немає переслідувань церкви і вірян, а полі-
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тика уряду є толерантною щодо релігійних процесів.
Таку заяву негативно сприйняли у суспільстві, зокре-
ма більшість духовенства, тому влітку 1930 р. митро-
полит Сергій був ізольований, оскільки розірвалися
зв’язки РПЦ з її приходами у Європі [18; 14, 310].

За неповними відомостями, в підрадянській Ук-
раїні були закриті 136 молитовних будинків у 1929 р.,
234 – 1930 р. і 1000 – 1932 р. [19, 908; 17, 278]. Більшо-
вицькі адміністративні органи, вочевидь, з метою ос-
таточного позбавлення можливості вірянам в майбут-
ньому повернути храми, вимагали негайно викорис-
товувати їх в інтересах так званого «соціалістичного
будівництва» [13, 57]. Виконавчі комітети зобов’язу-
валися секретаріатом ВУЦВК у найкоротші терміни
перетворювати храми на «будинки пролетарської куль-
тури та розваги», а у випадках, коли закриті храми не
вдавалося швидко переобладнати для так званих «гро-
мадських потреб», їх вимагали негайно демонтувати,
розібрати, знищити [12, 134; 13, 57].

Свідчення про такі події нам вдалося зафіксувати
у спогадах очевидців, під час польових обстежень,
зокрема на теренах Черкащини. Ось характерна роз-
повідь: «Вони (комсомольці. – В. Д.) ходили, вони з
церкви окони викидали, комсомольці ногами топтали
ікони. Наші люди з села бігли, отнімали окони од їх та
брали додому. О, таке було. А потом уже розкидали це
вже все, ті лахи попалили, те все попалили попівське.
А вже тоді, як уже стало таке, шо в церкві нема уже –
сьцєнки і всьо – давай вони сьцєнки валяти, валять
сьцєнки із церкви. Тоді тут стали старі люди бігти, пла-
кать: “Нашо ви отаку робите канітєль?! Шо ви?! Люди
строїли, люди вбивали, люди... А ви отаке робите, для
чого ви...?”. Они давай людей всякими словами... оті
комсомольці... Таке робили людям, така була лайка, як
церкву розбірали зовсім, о. Тоді вже шо ж, таке діло,
розкидали церкву, о, нема церкви, нема нічого. І всьо,
тоді вже люди – то німі, нема куди людям виходить.
Давай вони шо... А, уже ті комсомольці бачать, шо люди
дуже волнуються, це ж куди там, то вони то устроїли
клуби, оці совєцькі вже, для людей, шоб люди вже ходи-
ли в клуб. Почали вистави ставить, людей зацікавлюва-
ти виставами тими» (записав В. Дяків 1 липня 2009 р. у
с. Тростянець Канівського р-ну, Черкаської обл. від
Полішко (дівоче – Сало) Віри Тімофіївни (1911 р. н.),
освіта – 2 класи, працювала у колгоспі) [9].

Близькі родичі очевидців, зокрема діти молодшо-
го віку, часто пригадують розказані раніше і призабуті
вже батьками такі свідчення: «В цю... колективізацію...
каже (мати інформаторки. – В. Д.), приходили, там були
такі комсомольці, які, каже, ікони розбивали. І вона, каже,
та жінка розбила ікону – і її паралізувало. На другий день
не могла ні встать, там. Вобшем, каже, хто доторкався
до того церковного утваря, о, шо, ну, розкидали, роз-
бивали, каже, той вмер – од того, той – од того... Ну
нікого живого не осталося. А хто з людей, то, каже,
брали тії ікони і ховали в себе, шоб тільки не порозби-
вали, о» (записав В. Дяків 1 липня 2009 р. у с. Тростя-
нець Канівського р-ну, Черкаської обл. від корінної
жительки Галини Павлівни Сидоренко, освіта – серед-
ня спеціальна, бухгалтер, пенсіонер) [9]. Незважаючи
на всі зусилля більшовицьких адміністративних
органів, ГПУ тощо, тогочасне українське населення
часто намагалося дотримуватися традиційних духов-
них устоїв, зокрема християнсько-релігійних, залиша-
лося віруючим і намагалось захищати від більшовиків
ще існуючі та функціонуючі храми [10, 142].

Серед різних способів нищення церков, за слова-
ми Я. Тараса, ще від початку 1920-х рр. більшовицька
влада часто влаштовувала таємні підпалювання, особ-

ливо на Поліссі, де церкви були «майже 100 відсотків»
дерев’яними. Зрозуміло, імена замовників і вико-
навців-паліїв приховувалися. Цей же дослідник, на
основі власних польових обстежень Житомирщини та
Київщини, зазначає, що «були люди, які їздили по се-
лах уночі на балагулах (критих возах) і підпалювали
церкви». Яскравим прикладом цього методу нищення
є підпали церков у сс. Ворсівка Малинського р-ну,
Котівка Радомишльського р-ну, Селець Овруцького
р-ну, Житомирської обл. та ін. Так, жителі с. Ворсівка
у 1935 р. «піймали палія, який підпалив церкву. До того
він підпалив церкву у с. Котівка. Його хлопці хватили
з балагули й убили, на другий день в село прибув загін
НКВД, арештували 7 чоловіків, допитували всіх» (за-
писав Я. Тарас 13.08.1996 р. у с. Ворсівка Малинсько-
го р-ну, Житомирської обл. від Михайла Савки Дмит-
ренка, 1915 р. н.) [12, 135]. При цьому, Я. Тарас слуш-
но зазначає, що швидка поява загону НКВС, арешти
та допити дають підстави для думки, що такі підпали
церков були спланованою акцією, якою керували орга-
ни безпеки, а виконавці були в них на службі. Для підпа-
лу церков також використовували в’язнів, яких НКВС
етапами перевозили через села і закривали в церквах.
Так, у 1926 р. один із таких в’язнів підпалив церкву у
с. Норинську (записав Я. Тарас 13.07.1995 р. у с. Но-
ринськ Овруцького р-ну, Житомирської обл. від Федо-
ра Миколайовича Ващука, 1910 р. н.) [12, 136].

Подібні дії (в т. ч. перебудова та пристосування
церков для комор, клубів чи інших «громадських зак-
ладів») вражали суспільну свідомість, спонукали місце-
ве населення захищати церкви від вандалізму, варту-
вати біля них, забороняти родичам ходити на танці й
атеїстичні лекції тощо. Хоча влада, як показують на-
ведені та непоодинокі інші відомості, оперативно і
жорстоко придушувала вияви релігійного руху.

Українське населення було стероризоване і полі-
тичними репресіями, і продовольчими загонами.
Відверте брутальне пограбування українського селян-
ства відбувалося у руслі загальної колективізації, що
супроводжувалася на межі 1920–30-х р. різким падін-
ням сільськогосподарського виробництва. До цього
слід додати широкомасштабне замовчування голоду та
вивіз хліба за кордон [20, 22]. Як показують сучасні
дослідження, в підрадянській Україні після голодомо-
ру 1921–1923 рр. [докладніше щодо цього та інших
подій, пов’язаних зі специфічними формами народної
релігійності того часу, див.: 4], був голод і 1924–1925, і
1928–1929 рр. [20, 39–45; та ін.]. Загальне знесилення
людей призводило до різних хвороб і епідемій (тиф,
цинга, сибірка, сухоти, дизентерія тощо). Точну кількість
жертв аліментарної дистрофії та інших хвороб, що суп-
роводжували голод в Україні, встановити неможливо,
але зрозуміло, що мова йде про мільйони [20, 26–27].

Все це, як і проведення жорсткого, безбожницько-
го за суттю, політичного курсу радянського режиму
на практиці, складні кризові економічні обставини того
часу, насильницька масова колективізація, деградація
сільськогосподарського виробництва, класово-антаго-
ністичне розшарування українського села, запровад-
ження репресивних методів хлібозаготівель, пошесті
хвороб, зростання смертності, безпритульність, про-
ституція, занепад традиційної моралі у суспільстві
тощо, накладало невигойні духовні рани на українсь-
ку спільноту, вело до загострення в ній психологічної
напруги, яка досягла апогею в часи, штучно влашто-
ваного владою, Голодомору 1932–1933 рр.

Дію людиноненависницького механізму відбиран-
ня зерна від українських вимираючих сіл відобража-
ють постанови політбюро та інші документи. Особ-
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ливо жорстокі масові репресії активізувалися під впли-
вом комісій В. Молотова і Л. Кагановича наприкінці
1932 р. Так, наприклад, політбюро ЦК ВКП(б) тира-
жувало ухвали про виселення тисяч сімей з ряду облас-
тей (500 – з Одеської, 300 – з Чернігівської, 700 – з
Дніпропетровської, 400 – з Харківської), а «трійки», за
пропозицією В. Молотова, отримали право на період
хлібозаготівель самостійно ухвалювати смертні вироки
[6, 9]. Його ж стараннями політбюро ЦК КП(б)У 18 ли-
стопада 1932 р. прийняло постанову «Про заходи до
посилення хлібозаготівель» (20 листопада постанову під
цією ж назвою прийняла РНК УСРР) [21, 386]. Таким
чином, було «узаконено» масові обшуки з негайною кон-
фіскацією продовольства, застосовувалися і «агентурні
можливості» (згідно з роз’ясненням наркомату юстиції
УСРР від 25 листопада, стосовно виконання зазначе-
ної урядової постанови) [22, 550–551], приміром, при-
мушували вчителів випитувати в учнів, «хто з них їв
хліб, а потім [про це] доповідати» [21, 387].

Вагому роль у посиленні репресій відіграли тиск та
зневажливе ставлення кремлівських «вождів» (Й. Стал-
іна і Л. Кагановича) до українських керівників (С. Косі-
ора, В. Чубаря, Г. Петровського) та загалом КП(б)У
[6, 10; 23, 13]. Зрештою, наприкінці 1932 та впродовж
1933 р. відбулися зміни в керівництві УСРР («першою
особою» став П. Постишев), а також суттєві (дві трети-
ни посадовців) зміни очільників (секретарів райкомів
партії і голів райвиконкомів) на обласному та районно-
му рівнях. Саме реалізація подібних рішень кадрового,
економічного та політичного характеру, найважливіші
з яких ухвалювало політбюро ЦК ВКП(б), у 1932–
1933 рр. спричинила продовольчу катастрофу, голод і
масову смертність людей у підрадянській Україні. Низ-
хідною репресіям піддавались і представники нижчих
верств влади – голови колгоспів, члени правлінь
сільгоспартілей, завгоспи, рахівники та ін. Це ще
більше загострювало духовну атмосферу у тогочасно-
му суспільстві. До цього додались і масові (десятки
тисяч господарств з майном, реманентом, худобою)
авральні примусові переселення – і внутрішньоукраї-
нське, і з Білорусії та Росії – до спустошених голодом
теренів України [6, 10–12].

За винятком прикордоння, в Україні комнезамівці
та, спеціально відряджені з міст на хлібозаготівлі, ро-
бітники проводили обшуки і відбирали запаси харчів,
заготовлені на зимово-весняний період (сухарі, сало,
цибулю, картоплю тощо). Владою це тлумачилось по-
каранням за «куркульський саботаж» хлібозаготівлі й,
відповідно, відображалось у пресі. Водночас сама тема
голоду була суворо заборонена, навіть слово «голод» в
офіційних документах не згадувалось. Відповідні ж
владні заходи, пов’язані з голодом, проходили в доку-
ментації через «особые папки» [21, 388]. Почалися ма-
сові міграції людей, які, рятуючись від голоду, родина-
ми полишали рідні місця у пошуках засобів для існу-
вання. Трагічною ознакою стала і дитяча безпритуль-
ність. Матері часто залишали дітей на вулиці, в громадсь-
ких місцях або підкидали їх у дитбудинки, остаточно
втративши віру у власні сили. З’явилося і багато сиріт,
котрі, після смерті батьків, залишалися без догляду.

Загороджувальні загони оточили Україну по пери-
метру кордонів і не випускали голодуючих селян. Зал-
ізницями можна було пересуватися тільки за спеціаль-
ним дозволом. Чекісти перевіряли пасажирів у потя-
гах і забирали поживу, яку вони на чорному ринку ку-
пували для родин. Все це влада організовувала також
з метою приховування голоду від іноземців. Зокрема
Л. Каганович винайшов статус т. зв. «чорної дошки»
(декретами ВУЦВК і РНК УСРР, які негайно публіку-

валися у пресі, а на «чорну дошку» заносились «села-
боржники» за хлібозаготівлями), який забороняв людям
покидати села, припиняв постачання будь-яких промис-
лових товарів, а в хатах проводилися безперервні обшу-
ки з метою конфіскації продуктів. У випадку, коли події
Голодомору (в тому числі вимирання окремих сіл) ста-
вали відомі за кордоном (як про це повідомляли, при-
міром, американський журналіст Е. Шервуд чи фран-
цузький політик Е. Ерріо), працівники ДПУ організо-
вували своєрідні «потьомкінські села», завдяки яким,
і там спростовувалися «вигадки буржуазної преси про
голод у Радянському Союзі» [21, 389–390].

Знецінювалося людське життя, занепадала сусп-
ільна моральність, надзвичайно зросла злочинність.
Жертвами насильств ставали першочергово найслабші,
зокрема діти. Так, Л. Редзюк із с. Савинці Рокитнянсь-
кого р-ну, Київської обл., приміром, згадувала події
початку 1930-х рр. так: «У сім’ї Танчика Василя по-
мерли він сам і його дружина, а маленька грудна дити-
на ще була жива, горнулась до материних грудей. То
це дитинча також забрали і вкинули в яму, воно ще
якийсь час сиділо в куточку ями, поки його не засипа-
ли землею» [24, 303]. Вражаючі епізоди подій того часу
зафіксовано й у численних свідченнях інших оче-
видців, зокрема нещодавно опублікованих: «Люди були
тоді дуже жорстокі, як звірі. У колгоспі дерли просо і
сусідська дівчинка Коваль Федорка, дванадцяти років,
узяла жменьку пшона, їсть. То браві хлопці – “активі-
сти” били дитину, поки вона й дихати перестала. Я
бачив на власні очі, як вона лежала, а з рота текло
пшоно. Іншим разом хлопець-сирота украв у сусіда
картоплі, то дядько поперебивав голодному сироті
ноги, руки і закинув у глиняник. Там його й закопали»
(зі слів Ф. Завадського, с. Красилівка Ставищенського
р-ну, Київської обл.) [24, 268].

Суголосну інформацію зафіксували й інші сучасні
дослідники – етнографи та фольклористи, – в тому
числі В. Борисенко, М. Глушко, Я. Гарасим, С. Гвоз-
девич, Н. Заглада, Р. Кирчів, Т. Конончук, О. Кузьмен-
ко, О. Сапеляк, І. Магрицька [див. зокр.: 25, 41–95,106–
154,163–183], В. Сокіл [26] та ін.). Такі відомості
підтверджують і наші польові обстеження на Віннич-
чині та Черкащині: «То в того голод був, пробалакали,
то в того... оце нема чого їсти, хліба нема, то в того, та
такі тільки балачки. А тоді вже в усіх... трах-бах – оце
тобі таке... Ото таке було... Як ми й самі пошти трохи
не голодували, але шо в нас дядько був у Київі, то нам
студова петльовки... То ми це держали тільки для за-
колоти, оце кипить вода – мати зараз та намочила,
сюди-туди, сюди-туди, покришила-покришила, у ту
кип’ячу воду, розколотила, о...: “Їжте”... То ми таке їли...
Та й то завидували... не можна..: “Ага... Ви... ше й їсьте
із миски?! А ми вже з миски не їмо”... А я, було, їм
отвічаю: “То ви ше ж ходите... а я... сережки зняла (про-
дала за харчі. – В. Д.), я й хреста зняла”... В мене се-
режки були золоті, хрест золотий – тут, на грудях, на ті
сорочці був... То я ж так їм все та кажу: “Пішли, – кажу,
– та пішов дядько, – кажу, – наший, – таке кажу, – бо-
рошна такого доставав у Київі, то – кажу, – їмо тако-
го”. О, таке... Ой, Боже! Тоді неможна було жить! Як
вийдеш надвір – людочки! То там лежить людина, то
там лежить людина, ой... А воно ж, бідне, їсти хоче...
кричить же ж: “Ой! Дай шо ж мені! Дай шо мені тро-
шечки! Дай мені в ротик шо!”. Шо ж ти її понесеш у
той ротик, кромє святої води?! Вода була, ото таке
було... було! Прямо я точно бачила й була коло його!
Дивилась на такево...» (записав В. Дяків 1 липня 2009 р.
у с. Тростянець Канівського р-ну, Черкаської обл. від
В. Полішко, 1911 р. н.) [9].
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Так само й на Вінничині: «То жіночка розказує.
Сама вона з Янева, а проживає в Щіках, це от біля
Вінниці. Що коли вона була підлітком і йшла десь від
родичів через цвинтар – а вже стемніло. Там викопали
яму і опустили туда стару бабу, но не засипали десь, чи
може другого ждали ше покойника (знаєте, тоді кидали,
як дрова), чи може родичі там шо... не попрощалися.
Короче, шо ця дівчинка йшла по стежці і впала в цю яму.
Впала на бабу. В баби лопає шлунок і звідти вискочив
горох. То можете представити: ця дитина гороху цього
набрала в кишені, дома перемила, то вона так його по-
їла, шо... Оце такий, отакий голод (у 1932–1933 рр. –
В. Д.)... Ну а в нас в селі, значить (бо біля моїх батьків
через дорогу школа), а в трицять третьому році, це в
голод, ну, вроді, чи вони спасали тих дітей. Но яке це
спасіння, як повен погреб наклали тих трупиків,
шкільний погреб. Даже приїхав якийсь з района. Зас-
тавив, шоб вивезли на цвинтар їх, о, отак» (записав
В. Дяків 13 липня 2003 р. у м. Калинівка Калинівсько-
го р-ну, Вінницької обл. від Віктора Івановича Дацю-
ка,  1938 р. н., освіта середня, працював водієм) [9].

Поширювалось людоїдство, трупоїдство, торгів-
ля людським м’ясом. Багатьох людожерів на початку
1930-х рр. розстрілювали члени ДПУ (хоч у Кримі-
нальному кодексі не було відповідної статті), інших –
засилали на примусові роботи. Так, зосібна на Біло-
морканалі наприкінці 30-х рр. працювали 325 людоїдів
з України – 75 чоловіків і 250 жінок [17, 133]. Тенден-
цію щодо трупоїдства вдається простежити, приміром,
за повідомленням начальника Харківського обласно-
го відділу ДПУ: на 1 березня 1933 р. в області зареєст-
рували 9 таких випадків, на 1 квітня – 58, на 1 травня
– 134, на 1 червня – 221 випадок [17, 133]. Певна річ,
подібні події особливо загострювали духовну атмос-
феру в суспільстві того часу, яка посилювалася ще й
діями численних бандитських зграй, котрі вбивали й
їли людей (головно дітей і жінок) [20, 29].

У пошуках виходу зі скрутного становища насе-
лення вдавалося до різних методів. Надсилали листи з
пропозиціями, питаннями, протестами до органів цен-
тральної та місцевої влад. В них порівнювали власне
життя із життям західноєвропейської людини, заува-
жували, що таке становище загрожує самій владі, на-
водячи припущення стосовно штучності голоду [20,
29–30]. Мали місце й випадки відкритого невдоволен-
ня політикою більшовиків. Поширювались крадіжки,
люди масово приховували зерно від заготівель, затя-
гували обмолот, зволікали з вивезенням на заготівельні
пункти, ховали на горищах та в інших місцях, закопу-
вали, змішували з відходами тощо.

У народі активізувалося побутування антидержав-
них приказок та прислів’їв («Устань, Ленін, подивися:
ми без хліба лишилися», «Голод, холод в нашій хаті –
ніщо їсти, ніде спати», «Сталін хліба захотів, то й при-
думав куркулів», «Не збирайте колоски, бо підете в Со-
ловки», «Наш сусід уже здурів і дітей своїх поїв» та ін.),
народних трактувань поширених тоді абревіатур чи ско-
рочених назв (скажімо, «Товарищи, опомнитесь, Россия
гибнет, Сталин истребляет народ!» – так тлумачили ме-
режу магазинів «Торгсин» («Торговля с иностранцами»),
якими користувалися переважно ті, чиїми руками на
місцях і відбувалося масове вбивство народу), віршів,
приміром, такого змістового спрямування:

Батьку Сталін, подивися,
Як ми в СОЗі розжилися:
Хата раком, клуня боком,
Троє коней з одним оком.

А на хаті серп і молот,
А у хаті смерть і голод.

Ні корови, ні свині,
Тільки Сталін на стіні.

Тато в СОЗі й мама в СОЗі,
Діти плачуть по дорозі.
Нема хліба, нема сала,
Бо місцева власть забрала.

Не шукайте домовину,
Батько з’їв свою дитину.
З бучом ходить бригадир,
Виганяє на Сибір [24, 110].

Зрештою, місцеві антирадянські повстання і бун-
ти вимученого владою українського селянства спала-
хували і під час Голодомору 1932–1933 рр., щоправда
у значно менших масштабах, ніж впродовж 1920-х рр.
Так, С. Кульчицький наводить відомості ДПУ УСРР з
Центрального архіву СБУ, за якими у листопаді 1932
– січні 1933 рр. в Україні були зафіксовані 436 терактів
(64 вбивства радянських активістів, 48 замахів на вбив-
ство, 211 підпалів) [27; 21, 391]. Характерні політичні
настрої місцевого населення, зокрема й тих, хто до того
підтримував більшовизм, містяться і в письмових до-
несеннях голів колгоспу, приміром, така відверта зая-
ва: «Я – партизан, бив куркулів, а сьогодні згоден різа-
ти комуністів» [6, 26].

Отже, на початку 30-х рр. ХХ ст. зростала духовна
напруга в українському суспільстві, за умов більшо-
вицької політики. В цьому простежується певний зв’я-
зок з попередніми подіями, зокрема наслідками Пер-
шої світової, польсько-української та російсько-украї-
нської воєн, політикою воєнного комунізму, жорсто-
ких переслідувань місцевого населення більшовиць-
кою владою, голодомором 1921–1923 рр., впроваджен-
ням політики войовничого атеїзму, придушенням ан-
тирадянських повстань (Холодний Яр, Мліївська рес-
публіка у с. Черепин на Черкащині тощо). На цьому
етапі можна простежити і специфічний розвиток на-
родної релігійності українців. Це також було своєрід-
ним продовженням означеного явища попередніх років
– потужного релігійного руху та, пов’язаної з ним, ду-
ховної творчості. Такий зв’язок простежується і на
основі спогадів очевидців тих подій, скажімо, П. Ти-
чини [28, 312,363], Ю. Липи [29], Ю. Горліс-Горсько-
го [30, 94–95], С. Єфремова [31, 42,57–58,88,118,123,
402] (щодо 1920-х рр.), В. Барки [32], М. Жулинського
[33] (щодо 1930-х рр.), А. Любченка [34, 95] (щодо
1940-х рр.) і т. д.

У 1930-х рр., за умов безвиході й атмосфери за-
гального жаху, серед народу особливо поширювали-
ся, в тому числі прочанами та стигматиками, чутки й
повір’я релігійного змісту (про Господні покарання),
подекуди «модернізовані» впливом подвійного ґрун-
ту, уявлення, вірування, легенди апокаліптичного
змісту, ворожба, спіритизм і т. ін. Так, В. Барка у ро-
мані «Жовтий князь» наводить «розмову, пригніченої
наближенням безжалісного лиха, Дарії Катранник зі
старою матір’ю. Бабуся віщує наближення горя, бо в
Письмі сказано: “Живемо в кінці часів. Тож антихрис-
ти спішать зло довершити. Це з ікон видно; Спаситель
на хресті мучиться, а внизу вони, домальовані, скре-
гочуть, глядячи на безвинного... Люди кажуть, що
вкоїться пекельство, аби відзначити дев’ятнадцять віків
після розп’яття: так кажуть”» [32, 53]. Налякані жахі-
ттями дійсності, люди у різних подіях вбачали ли-
ховісні знаки: завершення ХІХ ст. (хоч із запізненням,
але мало відзначитися «якимось пекельством»); паді-
ння мертвих птахів; червоний прапор, «який набухає і
чорніє від пролитої крові («То тільки видається, що їх
прапори червоні, вони темні», – мовиться в романі
«Жовтий князь») [32, 53; 33, 11].
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Політика більшовицької влади та боротьба з релі-
гією викликала зворотну реакцію суспільства – виник-
нення та поширення специфічних форм народної рел-
ігійності, релігійного руху і пов’язаної з ним духовної
творчості. Ескалація більшовицького наступу на вко-
рінені основи народної релігійності наклала специфі-
чний відбиток як на індивідуальні, так і колективні
поведінку й уявлення. Голод і смерть не менш специф-
ічно вплинули на релігійні почуття, звичаї й обряди,
що функціонували на тому етапі у вкрай несприятли-
вих умовах переслідування релігії, церкви та вірян.
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Diakiv V.M. The social and political grounds of the special
religiousness forms in Soviet Ukraine in the 1930th. The mane social
and political grounds of the Ukrainian special national religiousness
forms in conditions of Bolshevist occupation (the 1930th), religious
movements and related to them spiritual activity of that time, occurring
and functioning under the state repressive policy towards the Ukrainian
peasantry religion and church, particularly during the years of
Holodomor (the 1932–1933 th) are analyzed in the article. Political
events and public spiritual atmosphere influenced the traditional
foundations of the Ukrainian people, especially the religious ones.
Therefore the specific tendency of folk religiousness appeared.
Key words: national religiousness, religious movement, spiritual
activity, folklore, existence, repressions

Н. В. Горло

ПЕРЕСЕЛЕННЯ В ПІВДЕННІ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ
ДОБИ СПОРУДЖЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО
ГІДРОКАСКАДУ  (50–70-ті рр. ХХ ст.)

У статті розкриваються причини переселення частини населення
з зони затоплення водосховищ Дніпровського гідрокаскаду в
південні області України, досліджується механізм переселення,
аналізуються причини невдач цього заходу.
Ключові слова: переселення, затоплення, водосховище, Дніпровсь-
кий гідрокаскад, південні області України

Соціальна історія українського села містить чима-
ло драматичних сторінок, однією з яких є руйнування
традиційних поселенських структур Наддніпрянщини
і переселення значної кількості населення у процесі
спорудження Дніпровського гідрокаскаду, що набуло
масового характеру в 1950–70-х рр. Для гідроенерге-
тичного будівництва відселення з зони затоплення є
об’єктивною потребою, яка, проте, має і суб’єктивний
аспект, оскільки відриває селянина від традиційного
середовища проживання і порушує звичний устрій
господарського життя, формуючи вкрай негативне
ставлення до переселення. Реконструкція різних ас-
пектів переселенської політики допоможе визначити
роль людського фактору у соціально-економічних пе-
ретвореннях другої половини ХХ ст. Переселення доби
гідробудівництва до сьогодні залишається недостат-
ньо вивченим науковцями, але існує інтерес до усної
історії, яка дозволяє відтворити ставлення людей до
потреб переселення. Метою статті є дослідження пе-
редумов переселення у південні області України, вив-
чення механізму переселення і аналіз його наслідків.

Оскільки спорудження Дніпровського гідрокаска-
ду відбувалося у рівнинній місцевості, це неминуче
збільшувало площі затоплених і підтоплених земель,
внаслідок чого зростала кількість людей, яких потре-
бувалося відселити. Визначення напрямів переселен-
ня було найболючішим питанням для мешканців при-
дніпровських сіл. Найкращим варіантом для пересе-
ленців був дозвіл оселятися на новому місці у межах
свого села (якщо село затоплювалося не повністю), на
землях свого колгоспу чи принаймні у межах району
або області. Найбільш гостро питання переселення
постало під час влаштування Кременчуцького водо-
сховища. Якщо загалом у колгоспах, що потрапляли
під вплив водосховища, налічувалося 92,9 тис. дворів,
то переселення потребували 42,5 тис. господарств з пра-
цездатним населенням більше як 50 тис. осіб (45 % гос-
подарств) [1, 7]. Однак усі райони затоплення були гус-
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тонаселеними, що ускладнювало питання вибору місць
поселення. Якщо в 16 східних, південних і централь-
них областях України на кожну працездатну людину у
середньому припадало 4,1 га орних земель чи інших
угідь, то в Полтавській обл. – 3,5 га, а в її районах – ще
менше: Оболонянському – 3,18 га, Градизькому –
2,21 га. В Кіровоградській обл. землезабезпеченість ста-
новила у середньому 5,1 га, але в Новогеоргіївському
р-ні, який потрапляв у зону затоплення, майже удвічі мен-
ше – 2,63 га. У Черкаській обл. окремі райони мали най-
нижчу землезабезпеченість: Золотоніський р-н – 1,91 га,
Чигиринський – 1,52 га, Черкаський – 1,44 га [2, 28].

На думку С. Тимченка, аграрне перенаселення
регіону було одним з основних аргументів на користь
будівництва Кременчуцького гідровузла [3, 142]. Ця
думка є слушною, адже, хоч Кременчуцький гідрову-
зол і розглядався як важлива ланка у Дніпровському
гідрокаскаді, доцільність його зведення викликала
чимало дискусій (будівництво вимагало великих капі-
таловкладень і потребувало відведення значних площ
земель під затоплення), тож аграрне перенаселення
було важливою підставою для спорудження гідровуз-
ла. Вирішуючи питання розміщення населення, вра-
ховували необхідність найбільш раціонального влаш-
тування колгоспів, що передбачало їх забезпечення
достатньою кількістю орної землі, сіножатей, пасовищ
та інших угідь. Саме ці фактори мали найбільший
вплив на організацію переселення з зони затоплення
Кременчуцького водосховища.

Частковим вирішенням проблеми було запланова-
не централізоване переселення в південні області рес-
публіки, де потребувалися робочі руки для освоєння
зрошуваних масивів. Постановою Ради Міністрів
СРСР від 20 вересня 1950 р. «Про будівництво Ка-
ховської гідроелектростанції на р. Дніпро, Південно-
Українського та Північно-Кримського каналу і про
зрошення земель південних районів України і північ-
них районів Криму» передбачалося зрошувати в Хер-
сонській, Запорізькій, Миколаївській і Дніпропет-
ровській обл. УРСР 1200 тис. га земель, а в північних
районах Криму – 300 тис. га [4, 649]. Оскільки ці райо-
ни були недостатньо заселені і характеризувалися не-
високою щільністю населення, потреба у трудових
ресурсах відчувалася досить гостро.

Однак організоване переміщення частини пересе-
ленців у південні області викликало ряд заперечень,
переважно з боку керівництва Полтавської і Черкась-
кої обл., де було найбільше переселенців. Звісно, прак-
тика поселення у межах своїх областей – більш прий-
нятний варіант, проте, в адміністративно-командній
системі директивне управління економікою не дозво-
ляло виявів ініціативи. Питання напрямів переселен-
ня розглядалося 25 січня 1954 р. на нараді при відділі
водогосподарських заходів Управління справами Ради
Міністрів УРСР. У виступах домінувала думка про
необхідність переселення на Південь України, де в
окремих районах землезабезпеченість на одну працез-
датну людину становила 15–20 га і де через невелику
густоту населення були потрібні робочі руки на освоє-
ння зрошуваних масивів, таких як Верхньо-Інгулець-
кий в Херсонській і Миколаївській обл. Переселення
в південні області називали важливою народногоспо-
дарською проблемою, тому що це дозволило б швид-
ше ввести до обігу нові масиви земель. Ще один ваго-
мий аргумент полягав у тому, що переселенське гос-
подарство легше перемістити на потрібні землі, аніж
осіле: «Можливість переселення господарств із зони

затоплення легша, ніж тих господарств, які не зазна-
ють порушень у господарському ладі. Не використо-
вувати ці можливості було б неправильно» [5, 26].

Проте, дискусію зумовили масштаби переселення
в південні області. Начальник планово-економічного
управління Міністерства сільського господарства
УРСР Кривошеєв вважав, що в цей регіон треба пере-
селяти не більше 25 % населення [5, 19]. До уваги він
взяв досвід переселення на Каховському гідровузлі,
який показав, що населення не бажало переселятися
далеко. До того ж вибір місця поселення, як правило,
був добровільною справою, яку примушування може
зіпсувати. Протилежну думку висловив представник
Управління справами Ради Міністрів УРСР Пилипен-
ко, який запропонував переселити 75 % населення, на-
давши при цьому значні пільги. Він зазначив: «Якщо
витрачати державні гроші на переселення, то треба пе-
реселяти не туди, де робоча сила в надлишку, а туди, де
її недостатньо» [5, 22]. Позиція Держплану УРСР була
досить поміркованою: розміщення частини господарств
у південних областях не заперечувалося, але наголошу-
валося на дотриманні добровільності [2, 33–34].

Попри дискусії, переселення в південні області було
закріплене в урядових документах. Основними місця-
ми доприселення визначили райони зрошуваного зем-
леробства – Снігурівський і Жовтневий р-ни Миколаї-
вської обл. та Білозерський і Херсонський р-ни Хер-
сонської обл. Рада Міністрів УРСР, керуючись поста-
новою Ради Міністрів СРСР від 5 листопада 1955 р.,
зобов’язала облвиконкоми Полтавської і Черкаської обл.
переселити 5 тис. господарств: у Миколаївську обл. – 3
і в Херсонську – 2 тис. Протягом 1956–1959 рр. з Чер-
каської до Миколаївської обл. мали переселитися 3 тис.
господарств, до Херсонської – 500, а з Полтавської до
Херсонської – 1,5 тис. Рекомендували переселятися
колгоспами або ж бригадами, і при цьому бажано було,
щоб окремі сім’ї мали не менше двох працездатних
осіб. Виконкоми обласних рад південних областей зо-
бов’язувалися прийняти переселенців на належному
рівні [6, 6]. Таким чином, запланована кількість пере-
селенців на південь складала близько 10 % від загаль-
ної кількості господарств, що переселялися із зони
затоплення Кременчуцького водосховища. С. Падал-
ка стверджує, що переселення на південь було голов-
ною метою спорудження водосховища [7, 116]. Про-
те, аналіз документів показує, що в проектах гідробу-
дівництва мотив переселення до південних областей
УРСР не був визначальним, але, очевидно, що, за умов
нестачі робочих рук, у районах зрошуваного земле-
робства переселенці з зони затоплення розглядалися
як необхідний трудовий ресурс.

Оскільки переселення людей і переміщення кол-
госпів на нові місця вимагали великих матеріальних
витрат, було запроваджено систему пільг і кредитів, які
не тільки виступали як економічні ресурси, але й вико-
нували мотиваційну функцію заохочення до пересе-
лення. Для переселенців у південні регіони країни роз-
міри фінансування були досить значними. За пересе-
лення, господарству надавалася одноразова грошова
допомога: голова сім’ї отримував 1 тис. крб., кожний
член сім’ї – по 300 крб. До цього додавався довгостро-
ковий кредит у розмірі 15 тис. крб. і на купівлю худоби
– 3 тис. крб. При цьому 50 % державного кредиту відно-
силося на рахунок державного бюджету [1, 1–8].

Однак практика переселення в південні області
виявилася не досить ефективною. За постановою Ради
Міністрів УРСР ЦК КПУ від 31 грудня 1955 р., прац-
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івники колгоспу «Червоний лан» с. Гусине Градизького
р-ну, Полтавської обл. переселялися до колгоспу ім. XVII
партз’їзду с. Копані Білозерського р-ну, Херсонсь-
кої обл. Колгоспу виділили 750 тис. крб., він направив
до області 200 осіб для проведення будівництва, 14 пар
робочої худоби, відвантажив 200 м куб. лісоматеріалу.
Це мало бути показове переселення, оскільки в наступ-
ному році до колгоспу ім. XVII партз’їзду мали пере-
литися ще 2 колгоспи і 1 бригада (1250 господарств)
[8, 119–120]. Оскільки цей колгосп не міг забезпечити
людей готовим житлом, будівництво проводилося
спільними силами. У серпні 1956 р. на будівництві
працювали 212 осіб, з них 55 – колгоспники Білозерсь-
кого р-ну, 75 – працівники колгоспу ім. ХVІІ партз’їзду,
60 – переселенці з Полтавської обл., 22 – будівельни-
ки зі школи десятників [9, 24–25]. Однак темпи будів-
ництва були повільними. У 1956 р. з плану 258 будинків
збудували тільки 17. Того ж року в селі оселилися 17
сімей і ще 6 – на підселенні [10, 265]. Всього ж з 258
сімей, які оформилися на поселення у с. Копані Біло-
зерського р-ну, переселилися 139 сімей, а інші 119 –
неорганізовано оселилися в Полтавській обл. 20 трав-
ня 1957 р. Полтавський обком КПУ направив групу,
на чолі з секретарем Градизького райкому КПУ І. Крав-
цем, для перевірки стану переселення та скарг пере-
селенців. Перевіркою з’ясовано, що 116 родин прожи-
вали на квартирах. Суми з компенсаційних коштів,
перераховані Градизьким райвиконкомом у Херсонсь-
ку обл., були витрачені для потреб місцевого колгос-
пу, а не переселенців. Будівельні бригади не були ство-
рені, а будматеріал розподіляли неправильно. Також
встановили, що місцеве керівництво готове приймати
переселенців невеликими групами і тільки сім’ї з пра-
цездатними колгоспниками [10, 266]. Місцеве керів-
ництво характеризувалося байдужим ставленням до
потреб переселенців, не виявляло жодної турботи про
них. Голова Білозерського райвиконкому Єршов на
питання, чому так погано йде будівництво, відповів:
«Ви забажали переселитися – будуйте собі будинки
самі» [9, 27]. Комісія вирішила клопотати про змен-
шення плану переселення у Херсонську обл.

Аналогічні ситуації траплялися і в інших районах
Херсонської обл. У 1957 р. колгосп ім. Кірова с. Чор-
нобаївки Херсонського р-ну, Херсонської обл. прий-
няв бригаду колгоспу ім. Кірова Градизького р-ну,
Полтавської обл. у кількості 160 сімей. Для участі в
будівництві прибули 135 глав сімей, а всього працю-
вали 160–180 осіб. У цьому ж році переселився на
південь колгосп ім. Хрущова Градизького р-ну (більше
650 сімей). За постановою Ради Міністрів УРСР від
5 січня 1957 р. у Херсонській обл. треба було підготу-
вати 3800 будинків, але станом на 15 травня 1957 р.
збудували всього 410 (24,1 %), через що біля 800 сімей
розмістили на підселенні [11, 41]. Багато колгоспників
виїжджали у свої райони. Як правило, їм повертали ком-
пенсацію, перераховану в південні райони, однак у
1957 р. 19 сімей не отримали коштів на суму 77,7 тис.
крб. від трьох колгоспів Херсонської обл. [12, 131]. Пе-
реселення до Миколаївської обл. супроводжувалося та-
кими ж труднощами, як і в Херсонській обл. На 1957 р.
в Миколаївську обл. з Черкаської за планом пересели-
лася 1 тис. господарств, але, зі 147 відселених у 1956 р.
господарств, 55 повернулися на старі місця. Повернен-
ня так само спричинили відсутність житла і нестача
будівельного матеріалу [13, 2].

На Дніпродзержинському, Київському та Канівсь-
кому гідровузлах проблема вибору напрямів пересе-

лення не стояла так гостро, оскільки площа затоплень
була значно меншою. Тут переселення в південні об-
ласті УРСР характеризувалося поодинокими випадка-
ми, але організація переселення теж була незадовіль-
ною. Наприклад, у Чорнобильському р-ні (Київська
ГЕС) із сіл Домантово і Городище планувалося пере-
селити в Кримську обл. 316 господарств, але восени
1962 р. було поселено всього 112 [14, 15].

Загалом переселення в південні області республі-
ки було плановим заходом тільки на Кременчуцькому
гідровузлі, де потреба переміщення пояснювалася не-
обхідністю забезпечення районів зрошуваного земле-
робства робочою силою. Однак реалізація цього пла-
ну була вкрай незадовільною, тому загалом кампанія
переселення не мала успіху. Це пояснюється багатьма
причинами, які були пов’язані з нехтуванням керівниц-
твом ролі людського фактору. По-перше, мало місце
ігнорування принципу добровільності, коли людей
директивно переселяли бригадами чи колгоспами на
визначені території. По-друге, більшість людей не хо-
тіла відселятися далеко, тому за найменшої нагоди
поверталася у свої райони. По-третє, на місцях пога-
но вирішувалася житлова проблема, чимало людей
проживали на підселенні. Значна кількість тих, хто
поверталися на попередні місця проживання, не дозво-
ляє визначити остаточні масштаби реального переселен-
ня. Очевидно, рішення про переселення на південь не
завжди приймалося в колгоспах одностайно, оскільки
виявлявся людський фактор – небажання залишати рідні
місця, але планово-командний механізм радянської еко-
номіки нівелював індивідуальну думку і диктував колек-
тивне переселення, яке пояснювалося «економічною
доцільністю». У цілому ж і примусове переселення, і
нехтування потребами переселенців під час їх госпо-
дарського влаштування свідчило про ігнорування людсь-
кого фактору у соціально-економічних перетвореннях
в Україні за радянської доби. Означена тема потребує
подальшого вивчення механізму господарського влаш-
тування переселенців на нових місцях поселення.
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Gorlo N.V. Resettlement in the southern regions of Ukraine during
the Dnieper series of hydroelectric stations construction (the 50–
70th of the XX c). In the article are described the reasons of the
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the southern Ukraine, is studied the mechanism of migration, analyses
the causes of failure of this event.
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СТАВРОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ

У статті аналізуються особливості ставрографічних дослід-
жень на Дніпропетровщині.
Ключові слова: ставрографія, натільний хрест, дослідження

Ставрографія (від давньогрецьких ставрос – де-
рево, хрест і графо – пишу) – допоміжна історична
дисципліна, яка вивчає історію й іконографію Хреста –
основоположного символу християнства. Початок став-
рографії як науки було закладено на початку ХІХ ст. пра-
цями російських вчених і священників. Значний внесок
у становлення і розвиток ставрографії внесли архіманд-
рит Макарій (Миролюбов), професор Київської духов-
ної академії І. Малишевський, філологи-славісти
І. Пальмов й М. Сперанський, археолог О. Уваров, про-
фесор Санкт-Петербурзького університету І. Шляпкін,
професор Санкт-Петербурзької духовної академії
М. Покровський, святий праведний Іоан Кронштадсь-
кий, колекціонери старожитностей подружжя Б. і В. Ха-
ненки [1], а також ряд інших церковних вчених, істо-
риків, мистецтвознавців і колекціонерів [2, 11–12].

На початку ХХ ст. ставрографія оформилася як
повноцінна частина історичної науки, розвиваючись
надалі в двох напрямах – богословському (досліджен-
ня церковних джерел про Животворний Хрест, сказань
про явлені й чудотворні хрести) й істо-
ричному (джерелознавство, церковна
археологія, епіграфіка, етнографія, істо-
рія мистецтва, іконографія тощо). Рево-
люція 1917 р. та її наслідки (антиреліг-
ійна пропаганда й відокремлення церк-
ви від держави) різко змінили загальне
становище: з повноцінної науки ставрог-
рафія перетворилася на описове мистец-
твознавство та милування предметами
старовини. Наукові дослідження в цій га-
лузі практично припинилися, забороня-
лися видання про хрести, з бібліотек ви-
лучалися церковні книги. Завдяки цьо-
му, публікації на тему ставрографії у той
час були досить рідкісні, стали з’явля-
тися роботи, де християнські хрести
інтерпретувалися як предмети дохристи-
янської або позахристиянської традиції.

В Росії застій розвитку науки про
хрест закінчився лише наприкінці ХХ ст.,
коли стали активно з’являтися наукові
публікації істориків, археологів, етног-
рафів і мистецтвознавців щодо різноман-
ітних аспектів ставрографії. Сьогодні три-
ває процес повернення статусу останньої
як окремої допоміжної історичної дисцип-
ліни. У 2002 р. групою православних
істориків і мистецтвознавців Російської
Федерації створено «Православно-став-
рографічний Центр» – міжрегіональну
громадську організацію сприяння від-
родженню і розвитку ставрографії. За сло-
вами керівника Центру С. Гнутової, основ-
ним його завданням є прославлення Хре-
ста Господнього, шляхом збирання образів
хреста і свідоцтв про хрести Росії. Центр
має виконувати декілька функцій: накопи-
чувальну, яка пов’язана із збиранням і збе-
ріганням зразків хрестів і інформації про

них, а також ознайомлювальну, спрямовану на віднов-
лення зв’язків духовної і світської культур. Фахівці
центру ведуть роботи зі створення системної бази да-
них за видами і типами хрестів (від натільних до над-
главних), здійснюють аналіз їх регіональних особли-
востей [1].

Ситуація щодо ставрографії в Україні за радянсь-
ких часів не набагато відрізнялася від загальнодержав-
ної. Певним винятком є Західна Україна, яка до 1939 р.
перебувала поза межами юрисдикції СРСР, завдяки
чому наприкінці 1930-х рр. у Львові вийшла важлива
концептуальна робота В. Свєнціцької «Різьблені ручні
хрести XVII–XIX ст.» [3].

Відродження ставрографії в Україні загалом і на
Дніпропетровщині зокрема, розпочалося наприкінці
1990-х рр. Першою спробою стала робота 1999 р. на-
уковців Дніпропетровського національного історично-
го музею ім. Д. Яворницького (далі – ДНІМ) І. Фомен-
ко й Г. Шамрай, яку вони присвятили аналізу дрібної
церковної пластики із музейних фондів [4]. Достатньо
детальні описи різних категорій культових виробів
дозволяють скласти уявлення про багатство фондів
музею. Публікація є яскравим прикладом саме мис-
тецтвознавчого підходу до ставрографічного дослід-
ження, який є характерним для більшості праць, при-
свячених музейним зібранням. Ще однією характер-
ною рисою статті є наслідування російської традиції
щодо визначень деяких груп натільних хрестів як ви-
робів старовірських майстерень [4, 96].

Рис. 1. «Барочні» натільні хрести XVII–XVIII ст.
з території Самарі-Богородицької фортеці
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Початок 2000-х рр. на Дніпропетровщині відзначив-
ся сплеском ставрографічний досліджень, пов’язаних із
археологічними роботами на території Самарі–Богоро-
дицької фортеці [2, 14]. Розкопки на пам’ятці 2001–
2003 рр., під керівництвом науковців-археологів Дніпро-
петровського національного університету ім. О. Гонча-
ра (далі – ДНУ) З. Маріної й В. Ромашка, а також розв-
ідки В. Шалобудова [2, 162–163] дали численні знахі-
дки натільних хрестів, які почав вивчати й інтерпрету-
вати В. Векленко [2, 197–198,200,206], внаслідок чого
наприкінці 2010 р. була опублікована перша в Україні
ґрунтовна узагальнююча праця про археологічні знах-
ідки предметів особистого благочестя. Ставрографічний
матеріал з вищезгаданого об’єкту підтверджує гіпотезу
стосовно українського походження архетипу «барочних»
хрестів (російська назва – старовірський або «листик»)
(рис. 1) [5] та вичленовування особливого типу на-
тільних хрестів – запорозьких (рис. 2) [6]. Причому
останнє вже підтверджене фахівцями Російського ет-
нографічного музею (Санкт-Петербург) [7, 18].

Рис. 2. Запорозькі натільні хрести другої половини
XVIII ст. з території Нижнього і Середнього Присамар’я

Тоді ж (2002–2003 рр.) у регіоні відбулися дослід-
ження кам’яних надмогильних хрестів [8, 58,61]. Кри-
ворізький дослідник В. Тітов [9] і науковий співробіт-
ник ДНІМ О. Старік [10] подовжили вивчення цієї став-
рографічної категорії, започаткованої І. Сапожніковим
[11]. Проте, на жаль, цей напрям дослідження не от-
римав подальшого розвитку.

У 2009 р. В. Шалобудов опублікував частину ком-
плексу натільних хрестів, знайдених упродовж по-

льового сезону на території Самарі–Богородицької
фортеці [12]. Більшість введених до наукового обігу
знахідок інтерпретовано бездоганно, оскільки автор
використовував напрацювання В. Векленка, хоча деякі
з тільників, аналоги яким у матеріалах пам’ятки
відсутні, атрибутовано на дилетантському рівні [12,
286]. Зокрема хрест, зображений на рис 1.11, має чис-
ленні опубліковані аналогії XVIII ст. [13], визначений
дослідником серединою XVII ст. і за невідомих мотивів
віднесений до козацького населення Самарі. У 2010 р.
вийшла друком узагальнююча праця Н. Степаненко, при-
свячена срібним нагрудним хрестам із колекції ДНІМ
[14]. Дослідниця ввела до наукового обігу понад 20 на-
тільних і наперсних хрестів XVII–XIX ст. Проте, в
деяких аспектах атрибутації виникають дискусійні
моменти: на деяких культових виробах ХІХ ст. є клей-
ма, що дозволяють чітко визначити місце знаходжен-
ня майстерні [14, 204–208], також декілька хрестів
мають збережену легенду про місце чи обставини
придбання [14, 204,207,208]. Втім, узагальнення щодо

старовірського походження стосовно
значної кількості предметів є недостат-
ньо обґрунтованим, а зауваження, що
«знахідки старовірських хрестів продов-
жуються на Дніпропетровщині і тепер»
[14, 210], у контексті використаного
посилання, є не зовсім коректним.

В 2010–2013 рр. дніпропетровсь-
ким науковцем В. Векленком, спільно
з іншими дослідниками, було розши-
рено ареал обробки ставрографічних
матеріалів. Зокрема до наукового об-
ігу введені понад 500 натільних хрес-
тів у складі двох комплексів (з Под-
ілля [15] та Харківщини [16]). Ці пуб-
лікації підтвердили ґрунтовність сум-
нівів щодо старовірського походжен-
ня «барочних» хрестів, а також дове-
ли збереженість православного ком-
поненту на греко-католицьких тери-
торіях. Також у дослідженнях приді-
лена увага регіональним матеріалам,
зокрема Ігренському півострову [17–
20]. Хоча найважливішою працею на
цьому етапі стала спроба поєднання
мистецтвознавчого аналізу з етноар-
хеологічним. У 2012 р. наукові співро-
бітники ДНІМ Н. Степаненко, М. Ти-
хонова, у співавторстві з В. Веклен-
ком, здійснили публікацію уніка-
льного комплексу натільних хрестів
«Із запорозьких поховань» (рис. 3),
зібраних Д. Яворницьким, і який за-
раз знаходиться у фондах ДНІМ [21].
Оскільки саме різаний хрестик із заз-
наченого комплексу слугував для виз-
начення типу запорозьких натільних
хрестів, публікація решти знахідок

відкрила невідомі раніше сторінки ставрографії запо-
розького козацтва.

З інших публікацій слід згадати дещо сумнівну
статтю В. Шалобудова, з матеріалами його розвідок
навесні 2012 р. [22], якою він ввів до наукового обігу
монети, натільні хрести і деякі інші знахідки, отри-
мані в охоронній зоні археологічного культурного шару
пам’ятки національного значення. Серед культових
предметів особливий інтерес викликає кілеподібний
хрест, який, за російськими аналогіями, має бути
віднесеним або до періоду кінця XIV–XV ст. [23] або
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ж до XV–XVI ст. [24]. Втім, з невідомої примхи досл-
ідника предмет, для якого «віддаленою аналогією може
слугувати лише фрагментований виріб, віднесений до
XVIIІ ст.» [22, 91], дійсно датували саме XVIIІ ст., при-
чому ця похибка перейшла і до узагальнюючого ката-
логу знахідок з пам’ятки [25, 144–146].

З подій, які певною мірою підсумовують історію
розвитку ставрографічних досліджень у регіоні, слід
назвати відкриття першого в Україні Музею Хреста, кот-
ре відбулося 13 жовтня 2013 р. [26]. Більш ніж 2000 ви-
робів дрібної культової пластики з 15-ти областей Ук-
раїни у достатній мірі репрезентують розвиток і дина-
міку змін у натільних хрестах впродовж XV–ХІХ ст.

Рис. 3. Комплекс натільних хрестів
«Із запорозьких поховань»

Підсумовуючи, можемо зробити висновок щодо
наявності в регіоні двох основних центрів ставрогра-
фічних досліджень. Перший – Дніпропетровський
історичний музей із багатими фондами і висококвалі-
фікованими науковцями, в студіях яких переважає тра-
диційний мистецтвознавчий підхід до інтерпретації
культових виробів. Інший – пов’язаний із Дніпропет-
ровським національним університетом, (пізніше – з
Інститутом суспільних досліджень), а саме з В. Век-
ленком, який започаткував на Дніпропетровщині ком-
бінований етноархеологічний підхід, коли натільний
хрест розглядається і в історичній площині, і в кон-
тексті етнографічних традицій краю. Спільні ж робо-
ти музейників і археологів доводять, що максимально
репрезентативні визначення можливі лише за комбі-
нування всіх доступних дослідникам методів.
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КОМПЛЕКС ДРІБНОЇ КУЛЬТОВОЇ ПЛАСТИКИ
ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ЕТНІЧНОЇ І КОНФЕСІЙНОЇ

ІСТОРІЇ СТАРОСИНЯВСЬКОГО РАЙОНУ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

В публікації аналізується комплекс дрібної культової пластики
із зібрання Музею Хреста (Дніпропетровська обл.).
Ключові слова: хрест, ставрографія, етнографія

Досвід аналізу виробів дрібної культової пласти-
ки як з території Дніпровського Присамар’я [1–9], так
і з інших українських земель [10; 11] дозволяє припу-
стити можливість використання ставрографічних ма-
теріалів у сукупності археологічних знахідок як дже-
рела локальної й етнічної історії регіонів України [12].
Одним із малодосліджених регіонів у ставрографіч-
ному аспекті є Поділля. Зокрема сучасна Хмельниць-
ка обл. посідає помітне місце в українській історії ран-
ньомодерної доби. На цій території відбулася Пиля-
вецька битва, тут збереглося чимало населених пунктів,
назви яких знані поціновувачам козацької минувши-
ни. Проте, чимало невеликих містечок і поселень, зас-
нованих впродовж XVI–XVII ст., котрі зникли у першій
половині ХІХ ст., майже не залишили по собі інших
свідчень, крім археологічних матеріалів. Ситуація ус-
кладнюється тим, що через незначні
розміри, ці поселення не були позна-
чені на тогочасних картах.

Перш ніж перейти до розгляду
комплексу, вважаємо за необхідне
тезово звернути увагу на картину іс-
торичних подій, що вплинули на до-
сліджувану територію, а також на пе-
вні конфесійні зміни, які мають неа-
бияке значення для вивчення регіо-
нальної ставрографії. Після Берес-
тейської унії 1596 р., польська вла-
да розпочала всебічний тиск на пра-
вославний клір і мирян українських
земель, з метою переходу останніх
в уніатство. Навіть відновлення пра-
вославної ієрархії у 1620 р. мало до-
помогло мешканцям невеликих місте-
чок і сіл. За часів Визвольної війни
під проводом Б. Хмельницького вплив
унії був ліквідований, але за Андрусі-
вським перемир’ям Правобережна
Україна, в тому числі і Поділля, зно-
ву повернулися під юрисдикцію Речі
Посполитої. Зрозуміло, що з цього
часу наступ на православ’я посилив-
ся. За другим розподілом Польщі
Поділля і Волинь відійшли до Росій-
ської імперії, і з цього часу в регіоні
відновлюється домінування право-
славної церкви. При цьому слід вра-
ховувати, що, з одного боку, церков-
на унія певною мірою законсервува-
ла існуючу на той час обрядність, а з
іншого – ніщо не могло завадити
спілкуванню та різного роду обмінам
українців з обох берегів Дніпра.

У 1830 р. розпочалося польське
повстання, придушене наступного року. Одним з його
наслідків була ліквідація старого адміністративного
устрою, воєводства перетворено на губернії, землі
шляхтичів-повстанців відібрані у колишніх власників,

а населені пункти – перетворені на військові поселен-
ня. Не оминула ця доля і села Литинського та Летичі-
вського повітів. Серед інших були ліквідовані села Гра-
бовець (Грабівка) та Золотаренки (Золотарівка) [13,
547–548], розташовані південніше тогочасних місте-
чок Пилява й Стара Синява, жителів з них переселили
до с. Паньківці [14]. Окремі дані про це село за 1830–
1850 рр. збереглися в тогочасних військових і церков-
них статистичних матеріалах [15, 46; 16, 14; 17].

У 2010 р. стала відомою інформація щодо прода-
жу великого комплексу натільних хрестів XVI–XVIII ст.
з території Старосинявського р-ну, Хмельницької обл.
За попередніми даними, комплекс нараховував понад 150
виробів (рис. 1). Доки йшли перемовини про умови прид-
бання та загальну вартість знахідок, частина предметів
була продана власником вроздріб. Наприкінці 2010 р. у
комплексі нараховувалося 133 одиниці, котрі охоплюва-
ли період XVI – початку XIX ст., а на момент придбан-
ня – 155. У 2011 р. цей комплекс було придбано та
2013 р. передано до новоствореного Музею Хреста на
Дніпропетровщині [18]. Вигляд втрачених екземплярів
відтворено завдяки фондам Музею Хреста та науковим
публікаціям, оскільки деякі предмети, позначені як про-
дані колишнім власником, виявилися наявними і навпа-
ки. Тому цій публікації передувало копітке співставлен-
ня придбаних хрестів і світлин. Нижче пропонуємо
стислий огляд цього ставрографічного зібрання.

Рис. 1. Ставрографічний комплекс – фото власника 2010 р.

Рис. 2. Відтворений вигляд втрачених предметів

Найдавнішими серед нього є два тільники, які ви-
готовлені наприкінці XIV ст. Виходячи з можливос-
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Рис. 3. Натільні хрести XVI–XVIII ст.

тей розширення хронологічних меж побутування под-
ібних предметів, ми можемо впевнено припустити їх
датування XV–XVII ст. (рис. 2.1, 2). Ще два хрести
(рис. 3.1, 2), за існуючими аналогіями, віднесені до
XVI–XVII ст. Всі вони – бронзові, литі. Предмети, що
мають ознаки виготовлення у XVII ст. теж бронзові,
литі (рис. 3.3; 4.3–26). 18 з них мають закруглені закі-
нчення балок, приблизно в половині випадків закруг-
лення переходять у кут, решта – прямі латинські.
Зовнішні кути середохрестя розділені промінцями або
кульками на волютах, що є характерною ознакою ви-
робів саме цього часу. У зв’язку із їх традиційністю
для українського побуту, не виключається їх вжиток і
пізніше – в наступному столітті.

«Протобарочні» або «козацькі» хрести (рис. 3.27–
52) фіксувалися на центрально-українських землях з
XVII ст. За номенклатурою виробів старовірських май-
стерень кінця ХІХ ст., такі тільники мають назву «ко-
зацьких». За розмірами переважають знахідки 35–40 мм
заввишки. Стан збереженості тотожний барочним хре-
стам, на багатьох вціліли рештки емалювання. За етно-
графічними спостереженнями побуту російських ста-
ровірів, не виключено можливість належності подібних
предметів до речей чоловічого вжитку. Всі вироби цієї
категорії – бронзові, литі, прямі латинські за формою,
на звороті – текст молитви «Да воскреснет Бог».

Особливий інтерес викликають барочні хрести
(рис. 4). Більшість знахідок групи невеликі за розмі-
рами (35–40 мм заввишки), великих (понад 50 мм)
лише 2. Стан збереженості предметів різний – від за-

довільного до гарного, частина виробів
зберегла рештки білої, жовтої чи блакит-
ної поливи. Попри дискусію щодо належ-
ності подібних речей старовірському колу
побутування, ми маємо, передусім, згада-
ти вкрай негативне ставлення українсько-
го православного соціуму до старовірів.
Подібно до Самарі-Богородицької фортеці
[1], ми можемо припустити приналеж-
ність цієї категорії знахідок старообрядсь-
ким мешканцям регіону, бо на відміну від
дослідженої у Присамар’ї пам’ятки, старо-
віри на Поділлі були зокрема у с. Коренівка
Ольгопольського повіту, хоча в 1800 р.
більшість родин звідси перейшла до туре-
цьких земель. На середину XIX ст. на те-
риторії Литинського повіту проживали
369 прихильників цього релігійного руху,
у Литичівському повіті – 626. Причому
більшість мешкала у повітових центрах.
Таким чином, як і у випадку із населен-
ням посаду Богородицької фортеці [1, 49–
52], цю категорію дрібної культової плас-
тики, слід відносити до речей українсько-
го вжитку XVII–XVIII ст., хоча ми не вик-
лючаємо можливості належності подібних
речей до жіночих або дівочих аксесуарів.
До цього ж хронологічного відтинку від-
несено і чотирьохкінцевий хрест із закін-
ченнями балок у вигляді трилисників (рис.
1; 3.19). Достатньо рідкісне явище в ук-
раїнській ставрографії, проте, подібні зна-
хідки достатньо розповсюджені на півд-
ні етнічних російських земель.

Тільники XVIII ст. також досить різно-
манітні. 2 предмети мають ознаки XVII ст.
(рис. 5.48–49), але віднесені до пізніших
часів за аналогіями зібрання Російського
етнографічного музею [19]. Ще 2 (рис. 2.4;

5.42) можуть бути віднесеними як до католицьких
предметів, так і до речей православного вжитку, ос-
кільки подібні знайдені і біля с. Сокілки (Полтавська
обл.), і на Ілимському могильнику [20, № 264]. 34 зна-
хідки – прямі латинські, 9 – з лінійним розширенням
балок, 7 – із закругленими або трійчастими розширен-
нями кінців напівбалок. Частина прямих латинських
хрестів (рис. 5.1–21) може бути віднесена і до рані-
ших часів, за наявності датованих аналогій. Вироби
цього періоду – бронзові, литі.

Також присутня невелика група тільників, виготов-
лених на початку ХІХ ст. (рис. 2.5–16; 5.45–50). Оск-
ільки матеріал частини з них визначити неможливо,
адже відтворення їхнього вигляду відбувалося за фор-
мою обрисів, можемо припустити, що в більшості вони
виготовлені з латуні у техніці штамповки, хоч і не мо-
жемо виключити можливості лиття із бронзи. Наявні
вироби (6 предметів) зроблено штамповкою (рис. 5.45–
47) з латуні, литтям з бронзи (рис. 5.49–50) та олова
(рис. 5.48). Крім цього, у комплексі були присутні 3 ду-
качі з російських монет (рис. 1; 3.17) та паломницький
латунний медальйон (рис. 1; 3.18), який свідчить про
мандрівку до українського православного монастиря.

Натільні хрести комплексу, в цілому, ординарні та
характерні для більшості українських і російських зе-
мель. Важливою особливістю колекції є свідчення до-
мінування класичних православних тільників на зем-
лях уніатської конфесії, що дозволяє припустити від-
сутність тотального втручання католицької влади в
побутові деталі місцевого релігійного життя. Важли-
вим моментом є наявність значної кількості знахідок,
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Рис. 4. Барочні хрести XVII–XVIII ст.

Рис. 5. Натільні хрести XVIII–ХІХ ст.

котрі донедавна атрибутувалися як вироби старо-
вірського виготовлення або побутування. Зібрання чер-
говий раз підтверджує тезу, принаймні щодо барочних

хрестів, про український архетип подібної кате-
горії предметів особистого благочестя.
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ПЕРШИЙ КЕРАМОЛОГІЧНИЙ ЩОРІЧНИК
«УКРАЇНСЬКЕ ГОНЧАРСТВО»

У статті акцентується увага на становленні української кера-
мології в період функціонування Музею гончарства в Опішні.
Аналізується видання Національного культурологічного щоріч-
ника «Українське Гончарство».
Ключові слова: керамологія, Опішне, Україна, «Українське Гон-
чарство»

Зародження інтересу до керамологічних знань
припадає на XVIII ст., хоч українська керамологія як
самостійна наукова дисципліна утвердилася відносно
недавно. На початку ХХІ ст., із заснуванням Інституту
керамології – відділення Інституту народознавства НАН
України – актуалізувалося дослідження українського
гончарства в усіх його виявах. Наразі актуальним стало
написання історії української керамології. Її структуру-
вання в окрему наукову дисципліну припало на 1986–
2000 рр. – час заснування й розбудови в Опішному пер-
шої профільної керамологічної музейної установи –
Музею гончарства. З часом він переріс у Національ-
ний музей-заповідник українського гончарства (далі –
Музей-заповідник) і став всеукраїнським центром дос-
лідження, збереження й популяризації гончарської
спадщини України. Саме завдяки діяльності Музею-
заповідника сформувалася унікальна джерельна база
(керамологічна колекція, архівні матеріали) та комп-
лектується єдина в Україні Гончарська Книгозбірня (від
популярних заміток – до ґрунтовних наукових студій).

У справі популяризації керамологічних досліджень
помітну роль відіграють їхні публікації. Поодинокі праці
можуть залишитися непоміченими серед широкого ма-
сиву сучасних видань. Проте, якщо це ґрунтовні зібран-
ня, до того ж ще й періодичні, вони не можуть не при-
вернути увагу широкого загалу. Наприкінці 1992 р. у
структурі Музею-заповідника засноване нове видав-
ництво – «Українське Народознавство», що відіграло
провідну роль у висвітленні найрізноманітніших аспектів
гончарства від найдавніших часів до сьогодення. Саме
цим видавництвом готувався до друку національний
культурологічний щорічник «Українське Гончарство» –
перший збірник оригінальних матеріалів, усі томи яко-
го повністю присвячені одній темі – гончарству.

Ще 1990 р. Музей-заповідник заявив про нове ук-
раїнське періодичне видання: «Видаватиметься ілюс-
трований журнал “Українське гончарство”» [1, 74], яке
мало бути присвячене вітчизняному гончарству. Через
три роки було оголошено про заснування іншого періо-
дичного видання, яке б стосувалося не тільки гончар-
ства – всеукраїнського журналу студіювання культурної
спадщини українців – «Українське Народознавство». З
публікацією статей у журналі планувалося вирішити
4 основні завдання: «вивчення першоджерел традицій-
но-побутової культури українців; поширення у світі знань
про вітчизняну культурну спадщину; відображення спод-
вижницьких зусиль української діаспори на ниві збере-
ження й примноження традицій своїх предків; збере-
ження духовних дарів минулого й збагачення ними
розбудови культури сьогоднішньої і майбутньої» [2,
403]. На жаль, жоден випуск анонсованих часописів
так і не вийшов друком. Пріоритетні завдання розбудо-
ви Музею-заповідника й існуючі на той час у державі
цензури й заборони стали на заваді реалізації проектів.

Перша ґрунтовна праця, підготовлена новим ви-
давництвом, побачила світ у 1993 р., тобто, після роз-
паду Радянського Союзу. Ним стала книга всеукраї-
нського періодичного видання – «Українське Гончар-
ство: Національний культурологічний щорічник. Нау-
ковий збірник за минулі літа» [3]. Як зазначили видавці,
публікація була зорієнтована на всебічне висвітлення
гончарної культури: «В люди вирушає перший на те-
рені України збірник оригінальних матеріалів, цілком
присвячених одному з наших найдревніших і найвтає-
мниченіших ремесел. Його мета – через розмаїтість про-
сторових і часових особливостей гончарських центрів
створити цілісний образ самобутнього явища народної
культури і в такий спосіб явити світові наші духовні над-
бання. Адже довгий час радянська ідеологія культиву-
вала “українську національну меншину”. Фальшиві про-
роки, прагнучи підрубати глибинні корені Українства,
переконували нас у власній неповноцінності» [3, 8–
9]. З метою розвіювання радянських міфів і утверд-
ження етнічного менталітету українців, автори пропо-
нували звернутися до кераміки як до джерела етно-
культурної ідентифікації. Сам факт появи подібного
тематичного часопису на теренах незалежної держа-
ви свідчив про посилення зацікавлення своєю історією,
пошуки власного коріння й прагнення розкриття
найбільш потаємних сторінок української історії.

На початку книги зазначено, що це видання Націо-
нального музею-заповіднику українського гончарства в
Опішному. Прикметно, що на час підготовки і виходу у
світ усіх 4-х книг часопису, установа-видавець ще не
мала статусу національної. Ймовірно, автори прагну-
ли підкреслити національність як самого закладу, так
і праць, опублікованих у збірниках. Хоча саме форму-
лювання стало пророчим, оскільки Музей-заповідник
дійсно набув статусу Національного у 2001 р.

Перша книга названого часопису стала результа-
том кількарічної збиральницької роботи колективу Му-
зею-заповідника. У ній розміщені матеріали, що готу-
валися до друку впродовж кількох років і до різних
видань, але з різних причин були не опубліковані. Ок-
ремі статті збірника були опубліковані авторами в ін-
ших виданнях. Втім, це аж ніяк не применшило цінно-
сті збірника, який став першою спробою комплексної
подачі студій з найрізноманітніших проблем гончар-
ства. Цей випуск розподілений на 4 тематичні блоки.
Перший – «Гончарство України: проблеми і перспек-
тиви» містить матеріали однойменного Республікансь-
кого науково-практичного семінару, що проходив у
Музеї народної архітектури та побуту УРСР 27–29 ве-
ресня 1985 р. До уваги читачів запропоновано тези
доповідей 8 його доповідачів, хоча на науковому фо-
румі їх було набагато більше. У вступному слові ви-
давці зазначили, що це все, що збереглося, хоча й зау-
важили, що існують ще магнітофонні записи виступів,
які планується розшифрувати і надрукувати в наступ-
них виданнях «Українського Гончарства». На жаль, ці
плани так і залишилися на сторінках першої книги
часопису. Автори запропонованих доповідей у
більшості порушували питання розвитку традицій у
сучасному українському гончарстві, наголошуючи на
занепаді ремесла по всій республіці.

Другий блок – доповіді учасників Першої респуб-
ліканської науково-практичної конференції «Гончар-
ство України: минуле й сьогодення», яка проходила в
Опішному 8–10 червня 1989 р., на базі Музею гончар-
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ства. Ця частина посіла біля 65 % усіх матеріалів.
Статті розміщено за програмою конференції і розпод-
ілено на п’ять розділів – виступи на пленарному засі-
данні, три секції та рекомендації заходу. В Україні впер-
ше було зібрано таку кількість дослідників гончарства
різних профілів, причому не у столиці, а в провінції, у
селищі та невеличкому, нещодавно створеному спец-
іалізованому музеї. Дослідники у статтях порушили
найрізноманітніші керамологічні питання: від поход-
ження і ролі гончарства в розвитку українського сусп-
ільства – до проблеми інтерпретації і збереження гон-
чарної спадщини сучасниками.

У третьому блоці – «Полтавщина. Гончарський
збірник за рік 1988-й» – розміщені студії провідних
дослідників гончарства тієї доби, які стосувалися рег-
іонального гончарства. В останній частині – «Наукове
життя Національного музею-заповідника українсько-
го гончарства в Опішному» розміщено «Наукову кон-
цепцію Музею гончарства в Опішному» і проект «По-
ложення про Національний музей-заповідник українсь-
кого гончарства в Опішному». У них висвітлені всі
вихідні дані новоствореної установи – загальна інфор-
мація, мета, завдання, основні напрями діяльності,
структура музею. Подано також матеріали розшире-
ного засідання науково-методичної ради Музею гон-
чарства в Опішні 18 червня 1988 р. Учасники засідан-
ня активно й емоційно обговорювали наукову концеп-
цію Музею гончарства в Опішному, принципи його
створення, архітектурно-художній проект нового му-
зейного закладу. Оскільки ж на засіданні були присутні
народні гончарі, художники-керамісти, дослідники
гончарства з різних регіонів України, то не оминули й
питань занепаду традиційного народного гончарства
в Опішні й республіці загалом. Наприкінці розділу
подано вибіркову інформацію про Республіканський
симпозіум гончарства в Опішні 1989 р. – Постанова
про проведення заходу, положення, кошторис витрат
на підготовку та проведення симпозіуму, його Оргко-
мітет. Завершується перша книга часопису поширеною
анотацією і змістом англійською мовою, що робить
видання доступним за межами держави.

Прикметно, що вже перше видання «Українсько-
го Гончарства» привернуло увагу громадськості та було
схвалене навіть на державному рівні. Зокрема на по-
чатку другої книги часопису вже було розміщено пе-
реднє слово Президента України Л. Кучми, яким заз-
началося: «Українська держава надає великого значен-
ня фундаментальним дослідженням історичного ми-
нулого, одним із найбільш масових джерел пізнання
якого є давнє і сучасне гончарство... Високій меті зби-
рання воєдино розпорошених джерел про вітчизняне
гончарство, науковому студіюванню численних наро-
дознавчих проблем через керамологічні знання покли-
каний слугувати і перший в Україні спеціалізований
національний культурологічний щорічник “Українсь-
ке Гончарство”. Цією книгою Україна прагне засвід-
чити, що вона – авангардна держава в сфері науки і
духу» [4, 11–12]. З часом збірник був визнаний не лише
в Україні. Провідний російський керамолог О. Боб-
ринський, ознайомившись із виданням, зазначав: «Из-
дание потрясающе великолепное. Если вы даже ниче-
го другого не успеете сделать за отведенное Богом
время, эти книги прочно обеспечивают вам и вашим
сподвижникам самую добрую память не только в Ук-
раине и в России, но и далеко за их пределами» [5,

37]. Як бачимо, автори часопису не лише спромоглися
об’єднати у збірнику різнопрофільні керамологічні
матеріали, а й досягли утвердження нової наукової
дисципліни в Україні – керамології.

Починаючи з другої книги часопису, що вийшла
1995 р., видання дещо змінило формат і структуру [4;
6]. Перш за все, поступово збільшувався об’єм кожної
книги – від 35,75 друк. арк. у першій книзі – до 82 у
четвертій. Збільшення обсягу розміщеної в часописах
інформації красномовно засвідчило пропорційне зро-
стання інтересу до дослідження й популяризації гон-
чарства. Одночасно розширювалася географія, репре-
зентованих у збірнику авторів. З’явилися праці нау-
ковців з Ялти, Сімферополя, Хмельницького, Кривого
Рогу, Запоріжжя, Донецька тощо. Повністю змінився
зміст часописів у бік розширення тематики наукових
студій. Сам перелік тем розділів, презентованих у 2–4
випусках, нараховує більше двадцяти найменувань й ілю-
струє розмаїття тем, які цікавлять дослідників. Вони
охоплюють майже весь спектр керамологічних про-
блем сьогодення. Привертає увагу той факт, що наявність
певних розділів у різних книгах часопису не є сталою.
Їх варіювання легко пояснити, якщо звернутися до історії
становлення самого Музею-заповідника. Так, 1990-і рр.
– період активних етнографічних експедицій музей-
них співробітників до гончарних осередків України,
учасники яких збирали як експонати до фондових ко-
лекцій, так і записували всю віднайдену інформацію
про розвиток гончарства у відвідуваних місцевостях.
Усі зібрані матеріали друкувалися на сторінках часо-
пису у розділі «Польові етнографічні експедиції». У
структурі Музею-заповідника почав функціонувати
реставраційний відділ. Одночасно на сторінках остан-
ньої книги часопису з’явився розділ «Реставрація ке-
раміки», де публікуються поради реставраторам тощо.

На сторінках щорічника, у розділах «Архів украї-
нського гончарства» і «Аудіовізуальний фонд українсь-
кого гончарства» вперше в українських наукових ви-
даннях публікувалися унікальні фотоматеріали і статті
про гончарство, його дослідників, які зберігаються в
архівах України.

Так само, як і в першій книзі, у наступних трьох
залишається зміст англійською мовою, але вже на по-
чатку збірника. Одночасно усі статті трьох наступних
видань супроводжуються наступною інформацією дво-
ма мовами (англійською й українською) – тема статті,
її бібліографія, імена авторів і короткі біографічні відо-
мості про них і поширена анотація до статті. Така по-
дача загальної інформації надає більше можливостей
для її поширення серед англомовного населення.

Завдяки щорічнику об’єдналося чимало вчених
різних напрямів керамологічних досліджень – архео-
логи, етнографи, мистецтвознавці, етнологи, культу-
рологи. У виданні друкувалися й праці краєзнавців,
митців, молодих дослідників. На сторінках часопису
вони могли вільно обмінюватися думками про гончар-
ство, кераміку, керамологію. Завдяки збірнику, сфор-
мовано нову школу науковців – керамологічну, до якої
й нині входять представники майже з усієї України.
Якщо переглянути географію опублікованих статей, то
стає зрозумілим, що у виданні представлені доробки
вчених з усієї України, хоча й з великою перевагою
Опішного (Полтавщина), Києва, Львова – сучасних
наукових центрів з дослідження керамології. Завдяки
щорічнику, автори мали змогу впроваджувати у нау-
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ковий світ свої погляди на розвиток гончарства, попу-
ляризувати свою діяльність, через редагування статей,
після узгодження з авторами, утверджувати керамоло-
гічну термінологію тощо.

Автори розміщених у часописах статей порушу-
ють найрізноманітніші питання сучасної української
керамології і по-різному підходять до розкриття заяв-
лених тем. Одні лише описують гончарство конкрет-
ного регіону, використовуючи етнографічні матеріа-
ли, інші – аналізують рушійні сили розвитку гончар-
ства в різні історичні періоди, треті – порушують пи-
тання відродження традиційного гончарного ремесла
в умовах глобалізаційного розвитку промислового ви-
робництва. Окремі науковці аналізують орнаментику,
описують технологію виготовлення глиняних виробів,
умови формування і збереження колекцій кераміки.
Проте, детальний аналіз змісту опублікованих праць
стане предметом подальших керамологічних студій.

Наприкінці слід зазначити, що першу відзнаку –
заохочувальну премію – видавництво «Українське
Народознавство» отримало саме за щорічник «Украї-
нське Гончарство» в Києві 1998 р., на конкурсі «Ху-
дожник та друкарство України» [7, 147].

Отже, національний культурологічний щорічник
«Українське Гончарство» відіграв свого часу роль
інформаційного провідника української керамології,
що в період 1986–2000 рр. формувалася як окрема
наукова дисципліна. Автори збірника постійно привер-
тали увагу громадськості до проблем українського гон-
чарства, відображаючи сучасний стан досліджень че-
рез опубліковані статті. Популяризували керамологічні

матеріали шляхом публікації архівних документів,
фотографій, відомостей про державні й приватні ко-
лекції кераміки. Інформували широку громадськість
про події, які відбувалися на базі Державного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному.
Порушували актуальні питання дослідження одного з
найдревніших ремесел – гончарства.
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КОМПЕТЕНЦІЯ ПРИЗНАЧЕННЯ
НА ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ В ДОБУ

ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНСЬКОГО УРЯДУ
ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНКОРПОРАЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

На основі комплексу джерел та літератури, проаналізовано особ-
ливості призначення кадрів на державні посади в Україні як скла-
дової інкорпораційної політики Російської імперії 1730–50-х рр.
Ключові слова: Правління гетьманського уряду, інкорпорація,
політична влада

Історія політичних та економічних відносин Украї-
ни з Російською імперією у XVIIІ ст. свідчить, що на-
ступ уряду останньої на автономні права першої супро-
воджувався обмеженням прав українського народу, по-
силенням централізації, русифікації, використанням його
людських та матеріальних ресурсів. Функціонування
Правління гетьманського уряду (далі – ПГУ) у 1734–
1750 рр. характеризувалося комплексом інкорпора-
ційних за характером заходів, спрямованих на підпо-
рядкування вищих державних органів Гетьманщини
загальноімперським владним структурам і асиміляцією
цих органів до державної влади Російської імперії.

Функціонування ПГУ та інкорпораційні заходи Ро-
сійської імперії привертали дослідницьку увагу М. Гру-
шевського, І. Джиджори, О. Лазаревського, Л. Мель-
ника, В. Смолія. Проте, аналіз питання призначення
на державні посади у період функціонування ПГУ поки
відсутній, що й визначило мету цієї розвідки.

Ліквідовуючи у 1734 р. інститут гетьманства і зап-
роваджуючи колегіальне управління Гетьманщиною,
за переважної частки російських представників, рос-
ійський уряд надавав важливе значення кадровій про-
блемі, що пояснювалося необхідністю підтримки
імперського курсу з боку державних службовців Геть-
манщини. Тому впродовж досліджуваного періоду
російський уряд контролював кадрову політику й ак-
тивно в неї втручався.

Адміністративно-політичний характер функціону-
вання ПГУ визначала «Інструкція Її Імператорської
Величності, якою необхідно керуватися Правлінню
Гетьманського уряду до майбутнього обрання гетьма-
на», видана 31 січня 1734 р. У питаннях кадрової пол-
ітики інструкція рекомендувала голові ПГУ О. Ша-
ховському: «вивчати, хто з старшини та козаків до Нас
та нашої політики лояльний і які посади вони можуть
займати у випадку звільнення полковницьких та стар-
шинських посад» [1, 369]. Окремо О. Шаховському
доручалося контролювати, щоб посади і велико-
російські адміністратори-члени ПГУ, ГВС були дос-
тойними особами і переконували б українське насе-
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лення у перевагах участі великоросіян в управлінні
Гетьманщиною, «щоб малоросійський народ велико-
росіянами був задоволений і звикав до їхнього прав-
ління» [1, 370].

Ґрунтовно в інструкції визначалося питання ви-
борів на посади генеральної, полкової та сотенної стар-
шин. Так, вона вимагала проводити вибори на посади
старшин, згідно з 3-м пунктом «Рішучих статей», тоб-
то, «обирати генеральну старшину, полковників, пол-
кову старшину та сотників вільними голосами за
давнім звичаєм серед знатних та вірних імператриці
осіб, від яких козакам і посполитим образ та розорен-
ня не було. На посади генеральної старшини і полков-
ників обирати двох-трьох кандидатів і надсилати про-
хання про призначення до Її Імператорської Велич-
ності». Повноваження гетьмана призначати полкову
старшину і сотників переходили до ПГУ: «На вакантні
посади полкової старшини та сотників обирати з за-
гальної ради двох-трьох кандидатів з додаванням дум-
ки, хто з них гідний обійняти цю посаду» [1, 369–370].

З початку XVIII ст. і впродовж досліджуваного
нами історичного періоду, уряд Російської імперії збе-
рігав за собою право контролю за кадровою політи-
кою Гетьманату та більше того – активно в неї втру-
чався. Так, в «Рішучих статтях» Д. Апостола закріп-
лювалося положення, згідно якого, призначення на
посади генеральної старшини перебувало в імперато-
ра. Українському регіментареві лише надавалося пра-
во представляти кандидатів для затвердження в Санкт-
Петербурзі. Інструкція міністру-резиденту Ф. Наумо-
ву та «Рішучі статті» гетьмана Д. Апостола дозволили
обрання полковників та інших чинів «вільними голоса-
ми», але існували певні обмеження: «вільними голоса-
ми» обирали 2–3-х кандидатів, які мали обов’язково
характеризуватися вірністю імператриці [2, 306–307].

Після смерті Д. Апостола, вирішальне слово у зат-
вердженні, представлених полковою старшиною, кан-
дидатур перейшло до Голови ПГУ. До того ж пошири-
лася практика прийняття рішень з кадрових проблем
безпосередньо у вищих владних інстанціях імперії.
Пункт 5 «Інструкції ПГУ» відновлював порядок, виз-
начений Петром І в указі від 22 січня 1715 р., тобто,
двоступеневі вибори: спочатку «вільними голосами»
обирали 2–3-х кандидатів, з яких Голова ПГУ таємно
обирав і рекомендував одного «заслуженого, знатного
і вірного», й тільки з православних; рекомендованого
Головою ПГУ кандидата на посаду генеральної стар-
шини й полковників затверджував імператор, а канди-
датів на посади полкової старшини й на сотницькі уря-
ди – одноосібно Голова ПГУ [1, 369–370]. Компетен-
ція звільнення з посади генеральної старшини й пол-
ковників належала російському уряду, за донесенням
Голови ПГУ. Посадовців полкової старшини й сотників
міг звільняти одноосібно Голова ПГУ.
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У зв’язку з побоюваннями уряду Російської імперії
можливих невдоволень та навіть протидій його діяль-
ності, було видано наказ генерал-лейтенанту кн. О. Ша-
ховському щодо призначення на посади лояльних до
Російської імперії чиновників: «Малоросійських стар-
шин, які були призначені за гетьмана Д. Апостола, і не
прийняли присяги, наказуємо Вам розглянути і визна-
чити, хто призначений по заслугах і по достоїнству,
тих до присяги привести, а тих, хто не достойний –
відсторонити від займаних посад» [3, 388]. Справи
претендентів, із додаванням думки Голови ПГУ, відси-
лалися до Канцелярії малоросійських справ Сенату, яка
патентом, за підписом Її Імператорської Величності та
відбитком державної печатки, призначала службовця
на посаду.

Наведемо кілька прикладів розгляду справ щодо
призначення. Так, 14 січня 1738 р. Голова ПГУ кн. І. Бо-
рятинський отримав наказ Кабінету міністрів про те,
що бунчуковий товариш Я. Якубович надіслав до Пе-
тербургу прохання щодо призначення його на місце
старого Мануйловича, на посаду генерального осаву-
ла. Я. Якубович додав до чолобитної атестат-рекомен-
дацію від фельдмаршала Лассі. Кабінет міністрів на-
казав Голові ПГУ розглянути: чи придатний Я. Якубо-
вич на посаду генерального осавула і направити до
Петербургу [4, 67–69].

8 серпня 1740 р. «правитель» Гетьманщини І. Ши-
пов писав, що «на місце генерального підскарбія Анд-
рія Марковича надано кілька кандидатів, а генеральні,
полкові та сотенні старшини обрали кандидатів: Киї-
вського полковника Танського та бунчукового товари-
ша Якова Маркова (Марковича), сотника Прилуцько-
го полку Григорія Стороженка». Голова ПГУ І. Шипов
рекомендував призначити на посаду генерального
підскарбія Я. Марковича, аргументуючи це тим, що сот-
ник Г. Стороженко недостатньо досвідчений, а полков-
ник Танський старий та володіє маєтностями [4, 367].

Призначення радників та асесорів до Вищих
органів управління Гетьманщиною – ПГУ, ГВС, КМЗ
та інших державних установ України-Гетьманщини
здійснювала Канцелярія малоросійських справ Сена-
ту, а формування штату службовців було прерогати-
вою Голови та членів ПГУ: «Службовці канцелярії
(канцеляристи, підканцеляристи, копіїсти, архіваріус
та ін.) повинні обиратися в колегії і від неї отримувати
патенти на посаду» [5, 268]. У зв’язку зі зміною в сис-
темі призначення, змінилася й обстановка вступу на
посаду. Замість присутності народних мас і урочис-
тих поїздок до Петербургу, генеральні чини запрошу-
валися до ПГУ для оголошення імперської грамоти та
принесення присяги [6, 65]. Такий спосіб обрання ство-
рив певний компроміс між «малоросійськими права-
ми» та «великоросійським державним правом».

Забезпечити підтримку центральної влади на
місцях та відсторонити від влади «неугодных» полков-
ників, був покликаний наказ, виданий в 1737 р. «пра-
вителю» Гетьманщини кн. І. Барятинському про
відставку старих, хворих, недостойних старшин і при-
значення на їхнє місце нових [7, 169]. В результаті та-
ких дій, з 1737 р. посада полковника втратила харак-
тер «доживотней» (пожиттєвої – С. Л.) і цілком зале-
жала від лояльності до Російської імперії полковника
або претендента на посаду.

У грудні 1738 р. Кабінет міністрів розглянув до-
несення генерала О. Рум’янцева, що деякі старшини,
через хвороби та старість, не можуть більше служити.
Натомість наказами визначено обрання здійснювати
вільними голосами і представляти кандидатів. У зв’яз-
ку з війною, таким чином обирати не було можливості,

тому призначення малоросійських старшин і полков-
ників на вакантні посади доручили особисто генералу
О. Рум’янцеву [4, 505]. Останній визнавав, що пору-
шив норму обрання кандидатів на вищі уряди, але об-
грунтовував необхідність цього «військовим станом».

Незважаючи на суворе покарання (найтяжче з яких
– втрата маєтностей) за обрання на посаду непрофес-
ійної особи, вибори відбувалися із значними порушен-
нями чинного законодавства та державних традицій.
Архівні матеріали свідчать про досить численні зло-
вживання в ході проведення виборів на посади під час
перебування на посаді генерального писаря О. Безбо-
родька. Користуючись повною довірою Голови ПГУ
О. Рум’янцева, О. Безбородько, зловживаючи стано-
вищем, за хабарі роздавав державні та військові поса-
ди. Так, яготинський сотник Купчинський у доносі на
останнього зазначав, що на посаду новгородського сот-
ника 1738 р. О. Рум’янцеву рекомендували О. Пилато-
вича. Проте, сотником призначили Судієнка, який отри-
мав посаду без виборів, лише тому, що витрачав на
сотництво 1400 руб. та подарував О. Безбородьку 4 каф-
ри горілки [9, 207]. Іншим порушенням призначення
на посаду було обрання сотником прилуцького полку
сина І. Галагана – 23-річного Григорія [10, 48].

Архівні документи ніжинського полку свідчать, що
в 1746 р. уряд Російської імперії призначив на посаду
полковника сина С. Кочубея, якому до повноліття за-
лишалося 2 роки, які полк був без керівника [11, 306].
Подібне порушення зафіксували й у переяславському
полку. Так, козаки не бажаючи бачити сотником Лиза-
кевича, який віднімав ґрунти та чинив побори в судах,
посилаючись на право, «за військовим» зразком, оби-
рати вільними голосами сотників, просили призначи-
ти на цю посаду військового канцеляриста І. Лебедя
або бунчукового товариша Г. Іваненка. У свою чергу,
ПГУ пропонувало інші 3 кандидатури – І. Котляревсь-
кого, І. Згурікова й І. Пирятинського. Проте, за підтрим-
ки генерал-фельдмаршала фон Гессена, графа О. Ру-
м’янцева, генерального прокурора кн. М. Трубецько-
го та генерал-лейтенанта І. Бахметьєва, на цю посаду
Сенатом був призначений Д. Афендик [12, 41–43].

Таким чином, упродовж означеного періоду, рос-
ійський уряд узяв під контроль кадрову політику Геть-
манщини. Незважаючи на те, що посади полкової стар-
шини і полковників формально вважалися виборни-
ми, насправді кандидати на них визначалися ПГУ та
полковниками під контролем уряду Російської імперії.
Компетенція звільняти з посад генеральну старшину
й полковників належала російському уряду, за доне-
сенням Голови ПГУ, хоча полкову старшину й сотників
він міг звільняти одноосібно. Незважаючи на те, що
посади полкової старшини і полковників формально
вважалися виборними, на практиці кандидати визна-
чалися ПГУ. Призначаючи на ключові посади лояль-
них до російського уряду осіб та ігноруючи давнє пра-
во козаків «вільними голосами» обирати старшину та
полковників, уряд Російської імперії встановив тоталь-
ний контроль над вищими державними органами Геть-
манщини та керівництвом полків і сотень.
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МИРОВІ СУДИ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
У БОРОТЬБІ З КРАДІЖКАМИ
(1870-і рр. – початок ХХ ст.)

У статті охарактеризовано крадіжку як один із поширених видів
майнових правопорушень на Волині, починаючи з 1870-х рр. З’я-
совано фактори, що спричиняли зростання кількості корисли-
вих проступків, а також простежено особливості юридичної
відповідальності за їх вчинення. На матеріалах архівних фондів
та публікацій, визначено основні заходи попередження крадіжок,
яких вживали мирові судді Волинської губ.
Ключові слова: крадіжка, правопорушення, мировий суд, Волинсь-
ка губернія, покарання, судове провадження

У проведенні судової реформи держава ставила
перед собою завдання не лише вироблення стрункого
судоустрою та пришвидшення судочинства, але й оп-
тимізації боротьби зі злочинністю у всіх її виявах. Була
запроваджена окрема інституція для розгляду дрібних
кримінальних і цивільних справ – мировий суд. Це ста-
ло новацією у тогочасному імперському законодавстві,
оскільки подібні правопорушення, за спогадами сучас-
ника, «на пам’яті людській ніколи інакше не вирішу-
вались, як кулачним правом, а у кращому випадку –
терпінням і забуттям» [1, 462]. Економічні кризи, де-
далі зростаючі безробіття та бідність, голод в період
недородів і посух штовхали людей до скоєння майно-
вих злочинів. Відбилося це і на практиці мирових судів
Волинської губ.: щорічно судді Житомирського окру-
гу розглядали 662–15008 справ у крадіжках [2].

У дореволюційний період освічена громадськість,
зауважуючи швидкі темпи зростання майнової злочин-
ності, зосередилася на пошуку шляхів оптимізації зако-
нодавства та судочинства для боротьби з нею. Першим
звернув увагу на це питання управляючий другим відді-
ленням імператорської канцелярії статс-секретар В. Па-
нін. У пояснювальній записці до «Устава о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями» він обґрунтовував дум-
ку про те, що дворянам слід призначати тяжчі покаран-
ня за викрадення майна, ніж іншим. Це пояснювалося
їхньою освіченістю і дворянською честю, усвідомлен-
ням протиправного й антисуспільного характеру влас-
них дій [3, 11–12]. Правники В. Безобразов, Л. Білогріц-
Котляревський та філософ В. Розанов сходилися на
думці, що, хоча крадіжка і була найпоширенішим пра-
вопорушенням серед підсудних мировому суду, проте,

закони, які визначали відповідальність за неї, були зап-
лутаними та суперечливими. Кожен із них пропонував
свої методи боротьби із викраденнями. В. Безобразов
висловлювався за подання у нормативних актах обтя-
жуючих та пом’якшуючих обставин, з відповідною гра-
дацією покарань, аби уникнути ситуацій, коли людину,
яка вкрала річ вартістю 60 коп., засуджують до 7 місяців
ув’язнення, а іншу за викрадення 300 руб. – лише до
одного року перебування в острозі [4, 469]. Кримінолог
Л. Білогріц-Котляревський наполягав на ширшому про-
сторі суддівського покарання за крадіжку [5, 210–214].
У свою чергу В. Розанов робив акцент на профілактичній
роботі правоохоронних структур із населенням. Він зак-
ликав суд очищати село від крадіїв, попереджати реци-
диви і «не перетворювати злочинця в пенсіонера селянсь-
кої громади, якій самій немає чого їсти» [6].

Поряд із працями, спрямованими на вивчення кра-
діжки в усіх її формах і виробленні засобів превенції,
на початку ХХ ст. з’явилися спеціалізовані досліджен-
ня, метою яких було виявлення причин та розкриття
особливостей відповідальності окремих видів викра-
дення майна. Кримінолог О. Круглевський охаракте-
ризував звичайну крадіжку, визначивши юридично
значимі умови її вчинення, перелік обтяжуючих чи
пом’якшуючих обставин та специфіку призначення
покарань злочинцям [7, 108–118]. Юрист Д. Тальберг
зосередив увагу на відкритому викраденні майна, по-
єднаному із застосуванням насилля відносно потерпі-
лого, – розбої та грабежі. Розглянувши особливості
законодавчого регулювання відповідальності за ці пра-
вопорушення, він дійшов висновку, що нормативне їх
розмежування реалізувати не вдалось. Тому слід об’єд-
нати статті про такі проступки в одну і розширити межі
можливого покарання, аби суддя мав більше можли-
востей для винесення вироку [8, 197–200]. Є. Баран-
цевич розкрив суспільну шкідливість конокрадства,
зазначивши, що воно спричиняло повсюдне падіння
народної моралі та хвилю підпалів як помсти за
свідчення у суді проти крадіїв. Найбільш ефективним
засобом боротьби із викраденням коней, на його дум-
ку, було б введення спеціальних ярликів для підтверд-
ження права володіння тваринами із зазначенням їх
прикмет, масті, ваги, зросту, клички [9, 14–27].

Юрист Н. Макаренко наголошував на поступовій
еволюції поняття крадіжки у російському дореволю-
ційному праві. У другій половині ХІХ ст. вони дифе-
ренціювались законодавцем на прості, легкі, тяжкі і
кваліфіковані. Проектом Кримінального положення
1903 р. передбачалося спрощення цієї градації й під
викраденням розумілось таємне чи відкрите привлас-
нення чужого рухомого майна [10, 20]. В одній зі ста-
тей дослідниця зазначає, що предметом крадіжки могла
бути тільки рухома річ або зроблена такою, заради
викрадення (викопаний із землі саджанець) [11].

На переконання дослідників, основні причини
майнової злочинності полягали у неспівпадінні народ-
них уявлень про злочин і покарання із законодавчими
нормами. Історик В. Безгін встановив, що громадська
мораль допускала викрадення продуктів для тамуван-
ня голоду, крадіжки у поміщика, порубку лісу, браконь-
єрство, збирання грибів і ягід у поміщицьких економ-
іях. Недопустимим у селі вважалось все те, що загро-
жувало економічній безпеці селянського двору: конок-
радство, викрадення інвентарю, зерна для посіву тощо.
У народі існувала заборона на крадіжки в односель-
чан, особливо у бідних, а також церковного майна [12].
Т. Шатковська відмічала, що не було злочином викра-
дення для задоволення крайньої потреби; вчинене
дівчиною, яка немає засобів до існування, або чолові-
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ком на прохання вагітної дружини. До того ж дозволя-
лося самочинно взяти із тину жердину для облашту-
вання переправи чи привласнити пару плодів із горо-
ду «на насіння» [13, 100].

У ХІХ ст. продовжувала формуватись професійна
організована злочинність – причини її появи, а також
повторність скоєння майнових правопорушень неодно-
разово ставали предметом вивчення. Приміром, Д. Ви-
говський визначив етапи виникнення кримінальної суб-
культури у Російській імперії кінця ХІХ – початку
ХХ ст. Він зазначав, що систематичне вчинення зло-
чинів сприяло підвищенню кваліфікації крадіїв. Внас-
лідок цього, з’явилася злочинна спеціалізація, а з нею
виникла і нова якість – кримінальний професіоналізм.
Науковець зауважив, що саме ХІХ ст. стало епохою
розквіту злочинного світу і його традицій, а професіо-
налізація досягла того рівня, коли не було вже вияву
суспільного життя, до якого б злочинці не пристосу-
валися. При цьому найбільш шанованими і впливови-
ми у кримінальному середовищі були саме крадії, се-
ред яких організованістю виділялись конокради [14,
291]. Намагаючись боротися зі злочинністю, уряд на
початку ХХ ст. почав розробляти систему превентивних
заходів. Їх аналізу присвячена стаття О. Абатурова, який
зауважив, що центральне місце займав поліційний на-
гляд за злочинцями, що вже відбули покарання і повер-
нулися до громади. Однак дослідник дійшов висновку,
що ця система попередження була неефективною, ос-
кільки впливала лише на вторинні причини скоєння
правопорушень, не зачіпаючи більш глибинних [15].

Мета цієї статті – на основі архівних фондів, оха-
рактеризувати крадіжки, що вчинялись жителями Во-
линської губ. та були предметом розгляду у мировому
суді. До авторських завдань належить з’ясування фак-
торів, що спричиняли збільшення кількості подібних
правопорушень, аналіз найпоширеніших видів краді-
жок і встановлення особливостей відповідальності за
їхнє вчинення.

Так, аналізуючи криміногенну ситуацію на Волині,
губернатор зазначав: «Якщо можна судити про рівень
моральності населення за числом осіб, які притягають-
ся до судової відповідальності, то на Волині мо-
ральність неможливо визнати задовільною» [16, 16зв.].
Починаючи з другої половини ХІХ ст., у злочинності
краю стабільну першість за частотою вчинення мали
майнові правопорушення. Місцева влада вже звикла
до такої ситуації, сприймаючи її цілком буденно. У звіті
про стан губернії 1907 р. її очільник писав: «Як зви-
чайно, у деяких місцях майже всіх повітів у звітному
році з боку селян здійснювалися посягання на майно
землевласників» [17, 51]. Становище не змінилось і в
1909 р., але, крім констатації факту, вже подавалось
уточнення, що «основний контингент засуджених, як і
в попередні роки, становили крадії» [18, 64]. Поглянь-
мо, які чинники сприяли їх скоєнню.

Основними причинами, що спонукали мешканців
до вчинення крадіжок були, передусім, безробіття та
бідність. Навіть станом на 1917 р. 12,7 % селянських
господарств на Волині не мали наділу для посіву, а
36,4 % – не володіли худобою для його обробітку [19,
19]. За спогадами О. Пешехонова, селяни головним мо-
тивом, що штовхав їх на злочинний шлях, називали
бідність, спричинену малоземеллям [20, 32–33].
Збільшувало контингент крадіїв і робітниче середови-
ще, особливо у періоди економічних криз і, пов’яза-
ного із цим, скорочення виробництва та поширення
безробіття. Зі щорічних звітів мирових суддів Волинсь-
кої губ. бачимо, що у кризові роки частка крадіжок
різко зростала: 1881 р. – 24 %, 1885 – 68 %, 1904 –

49,5 %, супроти звичних 12 % [21]. Підтвердження
цього знаходимо й у донесенні київського, подільсько-
го і волинського генерал-губернатора міністру юстиції,
який писав, що всі галузі економіки Волині бурхливо
розвивалися та давали значну частку складних, заплу-
таних справ у мирових судах [22, 2].

Сприяла злочинній поведінці зміна традиційного
світогляду селянства, внаслідок частих відходів у місто
на заробітки. За переписом населення 1897 р., 5473,4
тис. (29,5 %) жителів неміської європейської Росії ос-
новним своїм заняттям вважали промисли; на Право-
бережній Україні цей показник становив 16,73 % [23,
104]. У Волинській губ. на 1917 р. ними займалися
17,4 % селян [19, 20]. За умов модернізації, відход-
ництво стало одним із каналів іншокультурного впли-
ву. Прилучення маргіналів до міської культури сприя-
ло засвоєнню деяких її негативних рис. В. Безгін відно-
сив сплеск сільської злочинності на початку ХХ ст.
саме до наслідків урбанізації [24]. У видозміненому
світогляді селян крадіжки подекуди сприймались не
як злочин, а як хоробрий вчинок, особливо за умови його
вчинення на стороні. Приміром, селяни-відходники, які
служили на пароплавах, крали багаж і мануфактурний
товар дружинам на хустини. Після повернення додому,
розповідали про свої «подвиги» односельцям, за явно-
го їх співчуття [25]. Певною мірою, збільшення кількості
майнових злочинів спричинили реформи 1860-х рр.,
оскільки звільнили чимало людей від кріпацтва та по-
слабили державний і корпоративний нагляд за окре-
мою особистістю. Вони відкрили і ширший простір
для приватної ініціативи, розширили межі дозволено-
го і цим сприяли розвитку злочинної поведінки [12].

Живильне середовище для майнової злочинності
формувало і пияцтво. Більшість населення, живучи на
межі бідності, намагалося, через зловживання алкого-
лем, відволіктися від непривабливої дійсності та труд-
нощів повсякденного виживання. Селяни, як згадува-
ли сучасники, мотивували свою поведінку приблизно
так: «Немає що їсти і сіяти; думав-думав, – не знаю
що робити, печаль бере, а так підеш, вип’єш півпляш-
ки, то хоч забудешся трохи» [26]. За даними статисти-
ки, щорічне вживання алкоголю на душу населення у
1903–1913 рр. становило 6–7,5 літрів [27, 310]. Ця згуб-
на пристрасть штовхала мешканців до скоєння май-
нових правопорушень, про що свідчать протоколи пол-
іцейських дізнань. Розуміли цю взаємозалежність і на
урядовому рівні. На початку ХХ ст. Микола ІІ, з метою
боротьби із п’янством, запропонував перегляд законів
про торгівлю спиртними напоями. На виконання цього
указу, в 1914–1917 рр. була введена заборона на продаж
таких виробів [26]. Однак, як зауважує Р. Пайпс, подібні
спроби обмежити товарообіг алкоголю наштовхували-
ся на непереборні перешкоди, оскільки він становив
одну з основних прибуткових статей імперського бюд-
жету [28]. У 1905 р. скарбниця виручила з нього –
443 млн. руб., 1910 р. – 574, 1913 р. – 675 [27, 310].

Внаслідок цього, у Волинській губ. щорічно ско-
ювали 3268 крадіжок, що становило 27 % усіх право-
порушень. Так, 1873 р. мирові судді Житомирського ок-
ругу розглянули 662 справи у викраденні майна, 1885 р.
– 15008, 1904 р. – 7831. Обвинувачуваними у таких про-
вадженнях, зазвичай, були чоловіки – 87–98 % і лише
в окремих випадках жінки – 2–13 % [21]. У 1882 р.
Волинь була на 5 місці за кількістю вчинених краді-
жок, підсудних мировим судам (554): випереджали її
лише Санкт-Петербурзька (1469), Московська (1024),
Київська (822) та Херсонська (787) губ. [29, 201]. Од-
нак з часом ситуація покращилася і 1887 р. вона опи-
нилася вже на 11 місці (496) [30, 214].
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У більшості випадків крали коней, худобу, посуд,
одяг, сільськогосподарський реманент. При чому викра-
дення здійснювалося кваліфіковано. Згідно статистич-
них даних Міністерства юстиції, у Волинській губ. вчи-
нено крадіжок з обтяжуючими обставинами: 1882 р. –
253 (з них неповнолітніми – 39) [29, 261]; 1887 р. – 259
(37) [30, 274]; 1892 р. – 67 (14) [31, 282]. Наприклад, у
1909 р. міщанин А. Бялик звернувся до мирового судді
зі скаргою. 28 лютого потерпілий відкрив свою бакал-
ійну крамницю і побачив, що у нього викрали із зам-
кнутого ящика столу 65 руб. При цьому, аби дістатись
до грошей, злодії зайшли на задній двір, розібрали час-
тину цегляної стіни і через утворений прохід проникли
до магазину [32, 1]. Щодо крадіжок із пом’якшуючими
обставинами, то їх було: 1882 р. – 45 [29, 262], 1887 р. –
49 [30, 275], 1892 р. – 76 [31, 283]. Так, 1909 р. у Б. Сто-
стана викрали мідний самовар [33, 1]. У 1907 р. суддя
7-ї дільниці розглядав справу про крадіжку фруктових
дерев із садиби поміщиків у с. Калинівці [34, 1].
1904 р. житомирська поліція подала клопотання про
притягнення до кримінальної відповідальності А. Ли-
тинського, який викрав з римо-католицького цвинта-
ря ланцюги з огорожі склепу [35, 1–1зв.] і т. д.

Проте, далеко не завжди злодій ставав відомим і
тоді суддя вживав усіх можливих заходів для його по-
шуків. У періодичних виданнях публікувались оголо-
шення, з описом прикмет злочинця та зазначенням
злочину, в якому він обвинувачувався. Приміром, у
«Волынских губернских ведомостях» читаємо: «Ми-
ровий суддя 1-ї дільниці Старокостянтинівського ок-
ругу... розшукує красилівського міщанина Боруха Сон-
длера, який звинувачується у крадіжці казенної зброї.
Його прикмети: 22 роки, зросту вище середнього, во-
лосся темно-русе, рідкі вуса та борода, очі сірі, ма-
ленькі, ніс широкий, губи і підборіддя звичайні, ху-
дий, особливих ознак немає» [36, 2]; або ж: «Мировий
суддя 4-ї дільниці Дубенського округу розшукує бере-
стецького міщанина Шмульку Райзенфельда, прикме-
ти якого невідомі, звинуваченого у викраденні коней
селянина Івана Юзвюка. Кожен, кому відомо місце
перебування злочинця, зобов’язаний вказати суду, де
він перебуває, а установи і особи, у віданні яких опи-
ниться будь-яке майно обвинувачуваного, мають не-
гайно передати те в опікунське управління» [37, 6].

Часто, не дивлячись на докладені зусилля, злочин-
цю вдавалось уникнути покарання і зникнути з поля
зору правоохоронних органів. У таких випадках, ми-
ровий суддя, «через невиявлення винних», проваджен-
ня справи припиняв. Так сталося зі скаргою Б. Барсь-
кого щодо крадіжки невідомим у нього пальто, варті-
стю 408 руб. [38, 1–7], М. Романова щодо викрадення
собаки [39, 1–7], Г. Кривицького щодо привласнення
його дядьком 5 руб. [40, 1], з обвинуваченням пол-
іцейського урядника В. Петровського у крадіжці ре-
чей міщанки М. Турменко [41, 1] та щодо викрадення
невідомими майна військового лазарету [42, 1–12].

Коли винуватців вдавалося затримати, відбувався
судовий розгляд справи та призначалося покарання.
Приміром, 1888 р. селяни І. Кирпичний і С. Сидорчук
вранці таємно залізли у фруктовий сад поміщика
С. Синицького, попередньо зламавши частину парка-
ну. Вони мали на меті викрадення яблук, але були
спіймані сторожами на гарячому. Цю справу розгля-
дав мировий суддя 6-ї дільниці Житомирського округу,
який, на основі зізнання обвинувачених та показів
свідків, засудив винних до півторамісячного арешту [43,
1–26]. З огляду на те, що викрадення майна часто трап-
лялося між родичами, а також особами у стані край-

ньої бідності, мирові судді, всупереч законодавству, за-
вершували такі справи примиренням сторін [44, 6].

Поширеним на Волині був і такий вид крадіжки,
як конокрадство. Сучасник зазначав, що воно у багать-
ох місцях перетворилося на постійне та добре організо-
ване кастове ремесло, що передавалося від батька до
сина, про що свідчило існування пунктів збуту та пере-
ховування крадених коней [45, 19]. У 1888–1892 рр.
Волинь була в лідерах за кількістю викрадень коней:
1888 р. – 11 місце (55 випадків), 1889 – 4 (112), а 1891 р.
– 2 (155) [45, 142–151]. У зв’язку із вагомістю шкоди,
завданої такою крадіжкою, винний засуджувався до
тюремного ув’язнення, на строк від 6 місяців – до
1 року. Приміром, вночі 20 травня у Р. Хацкевича із
замкненого хліва викрали пару коней і лоша, загаль-
ною вартістю 130 руб. Після розгляду справи, суддя
визнав І. Литвиненка винним у збуті краденого і при-
судив йому позбавлення волі у в’язниці строком на 6
місяців [46, 1–110]. У справі обвинувачення Т. Юзвенко
щодо крадіжки коней, суд постановив позбавити кра-
дія волі строком на рік, а решту підсудних, на основі
показання свідків, виправдати [47, 10].

Крім викрадення майна, законодавець встановив і
відповідальність за приховування крадіжки та купів-
лю завідомо краденого. У 1890 р. повірені графів Тиш-
кевичів поскаржились мировому судді, що селянин
П. Кучер викрав із поміщицької економії волову шкіру,
а єврей А. Кипніс купив її, хоча і знав, що вона краде-
на [48, 1–11]. У січні 1904 р. суддя 3-ї дільниці Жито-
мирського округу розглядав справу, за обвинувачен-
ням міщанки М. Моргаєвської, щодо викрадення са-
моварів у Н. Месіонжника, а Василя та Олександри
Янишевських – у прихованні цього злочину. Після роз-
гляду скарги та опитування свідків, суд постановив
крадійку засудити до ув’язнення, строком на 3 місяці,
а решту обвинувачуваних виправдати [49, 1–18].

Траплялись випадки, коли одна зі сторін була не-
задоволена і подавала апеляційний запит у мировий
з’їзд, із проханням повторного розгляду справи. Так,
27 березня 1892 р. Житомирський з’їзд розглядав од-
разу дві справи за обвинуваченням М. Царика у кра-
діжках. Суть першої полягала у наступному: протягом
зими 1891 р. із лісу, належного І. Соколу, при с. Левків
постійно пропадав лісовий матеріал, в крадіжці якого
запідозрили М. Царика, а за обшуку в нього знайшли
частину поцупленого на суму 4,6 руб. За іншим обви-
нуваченням, у вересні 1891 р. лісник, здійснюючи
обхід, побачив підсудного, який віз фуру дров, не зап-
лативши за неї. Обидві справи слухались у відкрито-
му засіданні, за участі присяжного повіреного та то-
вариша прокурора. У першому випадку з’їзд призна-
чив покарання у вигляді тримісячного арешту. Завдя-
ки старанням повіреного та неточності показів свідків,
виник сумнів у доведеності вини щодо другого обви-
нувачення. Товариш прокурора констатував цей факт
і зазначив, що будь-який сумнів слід трактувати на ко-
ристь підсудного, тому його виправдали [50, 3].

У 1911 р. Житомирським з’їздом розглядалася
справа обвинувачення міщанина М. Жигуна щодо кра-
діжки зерна з млина, що належав єврею І. Цукерману.
Підсудний привіз три мішки пшениці на місцевий млин
і залишив їх у підсобному приміщенні. Коли ж він при-
їхав наступного дня за борошном, до нього підбігли ро-
бітники та затримали, обвинувативши у крадіжці. Ми-
ровий суддя визнав М. Жигуна винним і присудив його
до однорічного ув’язнення в острозі. За повторного
провадження, з’їзд схвалив вирок судді, а засуджений
оголосив бажання подати касацію у Сенат [51, 3].
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Кількість крадіжок дедалі зростала і мирові судді
вживали заходів для їх попередження. Зокрема публі-
кували у місцевій пресі повідомлення, де розкривали-
ся засоби дій крадіїв [50, 3; 52, 3; 53, 4]. Ці публікації
мали на меті поінформувати мешканців Волині та, як
наслідок, дати змогу їх уникнути. Шукаючи засобів
полегшення становища найбідніших прошарків насе-
лення Волині, мирові судді часто ставали членами
різних благодійних організацій. Особливо це стосува-
лось почесних суддів, оскільки у більшості вони були
людьми заможними і мали змогу надавати фінансову
допомогу притулкам, лікарням, богадільням, а також
власним коштом організовувати різні ремісничі учи-
лища для професійного навчання молоді. Приміром,
П. Демидов був почесним членом волинського губер-
нського комітету піклування про дитячі притулки та Зас-
лавського комітету Червоного хреста, час від часу ро-
бив щедрі пожертви у їх фонди [54, 20]. Барон І. де Шо-
дуар був почесним членом губернського комітету
піклування про дитячі притулки та Житомирського
благодійного товариства. Він постійно дотував
діяльність цього товариства і житомирської лікарні
Червоного хреста [55, 71]. Навіть у своєму заповіті
барон передавав частину статків організаціям, які до-
помагали бідним і безпритульним, а також заповів ча-
стину грошей на створення ремісничих шкіл для на-
вчання та виправлення неповнолітніх порушників.
Разом із тим документ передбачав, що після смерті
власника, його двоповерховий будинок і садиба у Жи-
томирі будуть використані для облаштування жіночо-
го ремісничого училища або школи домоводства, а
також денних ігор і гулянь для дітей [56, 1–4].

Прикладом діяльної допомоги бідним слугував і
почесний суддя К. Роше, який був членом Свято-Ми-
хайлівського братства, почесним піклувальником жи-
томирського сирітського притулку та губернського
приказу громадської опіки. 11 жовтня 1877 р. попечи-
тель Київського навчального округу оголосив йому
подяку за благодійництво на розвиток Червонського
училища Житомирського повіту [57, 13зв.–17зв.]. У
свою чергу Ф. Трепов був почесним членом Заславсь-
кого комітету Червоного хреста [58, 12].

Таким чином, одним із найпоширеніших кримі-
нальних правопорушень у Волинській губ. упродовж
1871–1919 рр. була крадіжка. Її основними спонукаль-
ними причинами були бідність, безробіття, п’янство
та швидко змінювані поняття моральності на добро і
зло, злочину та правомірної поведінки. Хоча законо-
давець відніс до компетенції мирового суду крадіжки
майна на суму до 300 руб., у більшості випадків ціна
викраденого ледве досягала 100 руб. Це пояснювалось
тим, що сторонами у мировому судочинстві були пе-
редусім селяни і міщани, які не володіли значними
статками. Саме тому об’єктом крадіжок, зазвичай, ви-
ступали предмети побуту. Крім того, крадії часто по-
сягали на засоби виробництва (конокрадство, викра-
дення упряжі, плугів) і цим нерідко розорювали се-
лянські господарства. Тому й не дивно, що викраден-
ня майна належало до найсуворіше караних правопо-
рушень (до 1 року тюремного ув’язнення). Мирові
судді Волині намагалися доступними засобами впли-
вати на обмеження майнової злочинності, інформую-
чи громадськість через пресу про найпоширеніші зло-
чини та можливості їх запобігання, а також беручи
участь у діяльності благодійних організацій. Такі за-
ходи опосередковано впливали на динаміку правопо-
рушень у сфері приватної власності. Однак кількість
справ про корисливі проступки у мирових судах Во-
линської губ. була стабільно високою – у середньому

45–50 %, протягом 1871–1919 рр. – в силу об’єктив-
них причин, які судді не могли усунути самостійно.
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Panchenko V.S. The Volyn province Justice of the peace in fighting
against thefts (the 1870th – the beginning of the XX c.). In the article
it’s characterized the theft as one of the most spread kinds of property
offences in Volyn in the second part of the 19th century. It is elucidated
the reasons, which caused growthing of thefts, and on the real examples
it’s retraced the special features of judicial responsibility for them.
Based on the materials of archive funds and publications it’s determi-
ned the main measures for the thefts preventation, which Volyn peace’s
judges made.
Key words: theft, offence, peace’s court, Volyn province, punishment

І. Г. Верховцева

«ВОЛОСНІ СУДИ У НАС УСЮДИ
НЕ ВДАЛИСЯ»: СЕЛЯНСЬКЕ ПРАВОСУДДЯ

В РОСІЇ ПОРЕФОРМЕНОЇ ДОБИ

Проаналізовано суспільно-політичні умови запровадження волос-
них судів у Росії під час реалізації Великої селянської реформи та
ставлення бюрократії і громадськості до волосних судів поре-
форменої доби.
Ключові слова: волосний суд, волосні судді, звичаєве право, офі-
ційне право

Вивчення історії судових установ Росії другої по-
ловини ХІХ – початку ХХ ст. сприяє вдосконаленню в
сучасних умовах такого важливого демократичного
інституту, як суд. Протягом 55 років (з 1861 до 1917 рр.)
однією з низових ланок системи судових установ імпе-
рії були волосні суди, їх юрисдикцією охоплювалось
більше 80 % населення країни – селянство. Волосні суди
були складовою станового селянського самоврядуван-
ня, запровадженого Великою реформою і розглядува-

ного творцями останньої як бази для подальшого залу-
чення селян до управління селом, з використанням прин-
ципів самоврядування, що, своєю чергою, мало слугу-
вати модернізації країни загалом. З огляду на це, у ході
дослідження історії волосних судів Росії усвідомлю-
ватиметься специфіка становлення базових демокра-
тичних інститутів у вітчизняному, загальноросійсько-
му та світовому вимірах, особливості формування пра-
восвідомості населення Росії та України пореформе-
ної доби, з чим зокрема пов’язаний і перебіг революц-
ійних подій початку ХХ ст., і подальше утвердження
більшовицького тоталітарного режиму в цих країнах.

Осмислити результати діяльності волосних судів
в Росії прагнули дореволюційні [1–9] і радянські дос-
лідники [10–11]. Якщо перші підходили до вивчення
цієї сторінки минулого з прагматичних позицій, нама-
гаючись осягнути позитивні і негативні моменти, по-
в’язані з функціонуванням означених судових установ
за умов розгортання в країні модернізації, то радянські
вчені, через ідеологічні табу, або стверджували, що
волосний суд «був знаряддям пригнічення» селян [10,
11], або фрагментарно висвітлювали ті аспекти історії
волосних судів, що свідчили про їх органічний зв’я-
зок з народним побутом, використанням общинних
традицій і звичаєвого права [11]. Широкий спектр про-
блем, пов’язаних з функціонуванням волосного се-
лянського правосуддя, розробляють сучасні російські
[12–22], українські [23–29] та західні [30–31] дослід-
ники. Аналізуються організаційні, правові, соціокуль-
турні аспекти проблеми в історико-правовому, соціо-
логічному, антропологічному, етнографічному та
інших вимірах, у регіональному чи загальноімперсь-
кому ракурсах. У межах дискусійного поля лунають
як позитивні [31, 195; 16, 25], так і негативні [30, 117;
32, 41] оцінки діяльності волосних судових установ.
Усе це спонукає до подальшого студіювання теми, зок-
рема фрагментарно відображених у наукових розвід-
ках її аспектів, таких як суспільно-політичні умови, в
яких проводили діяльність волосні суди та ставлення
до цих установ управлінців і громадськості.

Шляхи реформування сільського ладу у середовищі
правлячої еліти Росії активно обговорювалися ще в
1830-х рр. Колишній намісник Молдавії та Валахії граф
П. Кисельов, взявши до уваги напрацювання М. Спера-
нського і досвід влаштування системи управління на селі
початку 1830-х рр. в Австрії та Пруссії [33, 61; 34, 9],
приступив до розробки реформи управління державни-
ми селянами. У 1838 р. реформа набрала чинності. В
її основу було покладено принципи самоврядування.
У контексті цих заходів створювалася судова-апеляц-
ійна інстанція станового типу – волосна розправа, що
законом 1838 р. визначалась як «другий ступінь до-
машнього суду» [33, 555]. Його «першим ступенем»,
згідно вказаного закону, вважалася сільська розправа,
що мала доволі широкі повноваження (вони обмежу-
вались лише «офіційно укладеними актами» та карни-
ми вчинками селян) [33, 569]. Як зазначав М. Дру-
жинін, реформа П. Кисельова містила чимало супе-
речностей. Зокрема, прагнучи посилити опіку над
«неосвіченими» селянами, що, передусім, було не су-
місним з оголошенням «свободи та незалежності» се-
лянського суду, творці реформи 1838 р., задекларував-
ши буржуазні принципи поваги до «громадянських
прав державних селян», загалом обстоювали суто фе-
одальні позиції, чим, за висловом історика, «створю-
вали теоретично неможливу для розв’язання квадра-
туру кола» [33, 496]. Як нам уявляється, в організації
селянського суду батьки реформи 1838 р. були ще
більшими послідовниками «старих» принципів, ніж це
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убачав радянський дослідник, адже традиційність,
«звичаєвість», покладені як наріжний камінь у підва-
лини «селянської юстиції», по суті, нейтралізувала
декларовані буржуазні принципи, оскільки останні
були пов’язані з індивідуалізацією суспільних відно-
син, а традиційне, звичаєве право – з общинним спо-
собом життя та колективістським сільським ладом, а
відтак, з приматом інтересів селянського загалу, ко-
лективу над інтересами індивідууму [15, 21,55,133].

У середовищі російської еліти другої половини
1850 – початку 60-х рр. також спостерігалося чимало
розбіжностей у поглядах на шляхи реформування
сільського ладу. Часом мали місце справжні протис-
тояння між дворянськими партіями, представників
яких О. Корнілов називав «плантаторами» і «лібера-
лами» [9, 99]. Відсутність єдиного бачення майбутніх
перетворень не дозволила реформаторам виробити
цілісну, логічно завершену стратегію модернізації села.
Селянська реформа стала, по суті, компромісом, пло-
дом поступок ліберально налаштованих діячів, за вис-
ловом сучасного вченого І. Христофорова, «аристок-
ратичній опозиції», консерваторам [35, 9], тому містила
чимало штучного, непослідовного, мала незакінчений
характер. Чимало положень реформи ідейними опонен-
тами з лав реформаторів сприймались як явища тимча-
сові, що з часом «нівелюються», «виправляться» у ході
реалізації реформи [8, 22; 36, 8–9]. Результатом комп-
ромісів і цілком штучним утворенням, як зазначали до-
революційні дослідники, була, запроваджена рефор-
мою 1861 р., волосна організація, оскільки поєднува-
ла в одну адміністративну одиницю селища, які нічо-
го спільного між собою раніше не мали [1, 22; 7, 98].

Складовою волосної організації став волосний суд
– таке ж «теоретичне», за висловом сучасників,
«відірване від реального життя» утворення, як і сама
волость [37, 7]. Хоча чималою мірою, зразком при
виробленні проекту станового самоврядування селян,
у тому числі волосного суду, послужили згадані рефор-
маторські напрацювання кінця 1830-х рр. [14, 154].
Проте, назвати волосний суд «домашньою розправою»
зразка 1838 р. все ж важко, оскільки судді, обрані во-
лосними сходами, тепер, як правило, належали до
різних общин, а отже, «домашніми», тобто, членами
патріархальної родини – селянської общини – їх вже
назвати неможна. Таким чином, на наш погляд, ство-
ренням у 1861 р. волосних установ селянського само-
врядування, зокрема волосного суду, фактично «підри-
валася» патріархальність, традиційність у відносинах
на селі, створювалися підстави для проникнення у се-
лянське самоврядування на волосному рівні індивідуа-
лістичних принципів. Дозвіл судити селян у волосних
судах, з використанням традицій і норм звичаєвого
права, наданий реформою 1861 р., на нашу думку, суті
справи не змінював, лише вносив елемент деструкції,
оскільки в різних селищах-общинах звичаї могли різ-
нитись [38, 26]. Саме тому селяни частіше воліли звер-
татись по вердикти до судів старійшин, мирських схо-
дів, добросовісних тощо [39, 10зв.; 40, 2; 15, 186]. От-
же, паралельно з волосними судами, на селі продов-
жували діяти дореформені судові установи, в яких вла-
сне суд і вершився на засадах звичаєвого права. У воло-
сних же судах, за свідченням громадських діячів по-
чатку ХХ ст., в окремих випадках штучно застосову-
валися традиції, не прив’язані до місцевості, звідки
родом були позивач і відповідач [38, 3; 39, 1зв.]. Коли
ж останні походили з різних місцевостей, було не ясно,
за звичаями якої з них треба судити. Тоді відкривався
простір для маніпулювань: підкуплені судді, під тис-
ком лжесвідчень, незаконного втручання у діяльність

суду старшини та писаря, виносили несправедливі
вироки. Тому застосування тих чи інших норм звичає-
вого права в багатьох випадках було настільки несум-
існим з поняттями суду і справедливості, що селяни
пореформеної доби називали волосні суди «судилища-
ми» [6, 35] і волали: «краще суд панський, аніж се-
лянський» [36, 11зв.; 5, 71]. Отже, патріархальні тра-
диції у судовій практиці на селі продовжували діяти
лише на рівні сільської громади, волосний же суд, як і
уся волосна організація загалом, були, по суті, бута-
форією патріархальності, норми ж звичаєвого права
слугували тільки формальним прикриттям несправед-
ливих вироків. Не дарма селянин казав: «закон, що
дишло: куди повернеш – туди і вийшло». Офіційне ж,
«писане» право у практиці волосних судів застосову-
валось: селяни, які мали, бодай, якесь письмове свід-
чення своєю правоти, до суду навіть не з’являлись,
лише надсилали документ [4, 259].

На необхідності збереження патріархальних тра-
дицій у житті села акцентували під час вироблення
стратегії селянської реформи слов’янофіли, вплив
яких, як зазначають дослідники, на процес вироблен-
ня реформи був чималим [20, 2; 9, 48]. Втім, слід зау-
важити, не так вже далекі від них у поглядах на май-
бутнє села були їх ідейні опоненти «західники». Яскра-
вий представник останніх – К. Кавелін, чий значний
вплив на вироблення селянської реформи відмічають
історики, був переконаний, що згодом у Росії на селі
постане особливий лад, базою для якого стане селянсь-
ка община – своєрідне соціальне утворення, якого Євро-
па тих часів не знала [41; 309]. Саме «зачарованість»
общиною, схоже, не тільки поєднувала перших і других
з лав реформаторів, а й спровокувала чимало з тих су-
перечливих явищ, на кшталт кругової поруки, вико-
ристання звичаєвого права у діяльності волосних судів,
загалом спроб консервації общинного устрою, які так
задовольняли представників охоронницьких кіл у їх праг-
неннях за допомогою общини забезпечити в порефор-
мену добу, зі скасуванням вотчинної поліції і вотчинно-
го права поміщика, відносний соціальний статус-кво та
виконання на селі фіскальних функцій [42, 124–125; 1,
122]. До речі, «захоплення» общиною, вказував на по-
чатку ХХ ст. представник тогочасних бюрократичних
кіл А. Риттих, що характеризувало погляди не тільки
російських реформаторів: у Західній Європі теорети-
ки і практики реформ розглядали селянську общину
Росії як таку, що мала значний соціальний потенціал у
контексті модернізації суспільних відносин на засадах
соціальної справедливості [48, 18].

Попри очікування реформаторів, вже перші ревізії
селянських установ самоврядування початку 1860-х рр.,
здійснені чиновниками міністерства внутрішніх справ,
та узагальнення їх результатів у 1868 р. очільником
цього відомства – П. Валуєвим – продемонстрували всю
слабкість, ілюзорність проектів, вироблених «зачарова-
ними общиною» суспільними діячами 1850-х рр., які,
за висловом Н. Дружиніна, вдалися свого часу до «кон-
струювання» нового сільського ладу [33, 165]. Зокре-
ма волосні судові установи були не здатні у наймен-
шому обсязі виконувати покладені на них функції за-
хисту особистих і майнових прав учорашніх кріпаків,
общинників, а тепер – «сільських обивателів», не
тільки побут, а й загалом економічне забезпечення яких
так і чи інакше залежали від можливості відстояти свої
права у волосних судах. Дослідники відзначають: під-
судністю волосних судів охоплювалося 95 % всіх питань
побутового улаштування селян, адже межа в 100 крб.,
визначена «Загальним положенням про селян» 1861 р.,
у рамках якої могли розглядати майнові претензії во-



ГУРЖІЇВСЬКІ ІСТОРИЧНІ ЧИТАННЯ        Випуск 7 – 2014258

лосні суди, була більшою за вартість питомої ваги под-
вірних селянських господарств [22, 3; 36, 11зв.]. Кон-
статуючи нездатність волосних судів виконувати свої
функції, чиновник з особливих доручень вищезгадано-
го відомства – В. Мещерський (наприкінці 1850-х рр.
він належав до слов’янофілів), під час ревізії волосних
установ у 1863 р. вказував, що не низький освітній
рівень селян, а саме суперечність між штучністю во-
лосної організації та общинними традиціями змушу-
вали їх віддавати перевагу дореформеним формам суду,
не довіряючи новим судам, де панували підкупи, лже-
свідчення і де знайти «добросовісного» суддю було
неможливо [27, 113]. Правовідносини на селі в поре-
формену добу характеризувалися радше як правовий
вакуум. Станова обмеженість установ селянського са-
моврядування, на думку В. Мещерського, не дозволя-
ла селянам отримати необхідний досвід для управлін-
ня життям села. До того ж, надані реформою 1861 р.,
повна самостійність волосним судам, неможливість
апеляцій за їх вироками виводили їх за межі впливу
вищих судових установ, зокрема й сенату. Голова МВС
П. Валуєв, проаналізувавши звіти підлеглих, конста-
тував: «Волосні суди у нас усюди не вдалися». У своїй
записці на ім’я імператора він застерігав: рівень ста-
нового самоврядування селян загрожує руйнацією в
країні усього сільського ладу та катастрофічними на-
слідками для господарства імперії загалом [37, 7].

Спробою знайти вихід із ситуації стали діяльність,
утвореної на початку 1870-х рр., урядової комісії під
головуванням сенатора М. Любощинського та актив-
на праця правників, етнографів, які розпочали збір,
аналіз спадщини звичаєвого права, намагаючись уні-
фікувати його норми в межах волості, повіту, губернії.
Результатом стало видання чисельних, іноді багатотом-
них збірок матеріалів, аналітичних видань [2; 44; 45;
15, 99]. Пошуками способів вирішення проблем стали
і сенаторські ревізії кінця 1870 – початку 80-х рр. [1,
16; 29, 62], і робота комісії під головуванням М. Каха-
нова (1881–1885 рр.) [14, 180]. Місцева бюрократія
впродовж другої половини ХІХ ст. у періодичних звітах
губернаторам і генерал-губернаторам, зборам губер-
нських і повітових у селянських справах «присутствій»
намагалась осягнути причину проблем, пов’язаних з
діяльністю волосних судів, звести до єдності, у раціо-
нальний спосіб уніфікувати, застосувавши логіку, ме-
ханізми цієї діяльності [46; 47, 1]. Натомість півстолі-
ття, по запровадженні волосних судів, якихось інших
ефективних способів, крім скасування станових обме-
жень у діяльності волосних судових установ та уніфі-
кації цієї діяльності на засадах офіційного права, бю-
рократією і громадськістю вироблено не було [36, 12зв.].
Спроба реформувати волосні суди у 1889 р., розширив-
ши компетенцію останніх і надавши земським началь-
никам надзвичайне право втручатись у їхню діяльність,
стало черговим паліативним заходом [16, 19; 32, 241].
На порядку денному першими роками ХХ ст. стала кон-
че необхідна реформа волосного суду, оскільки вико-
ристання ним норм звичаєвого права та станова обме-
женість входили у конфлікт з процесами модернізації
господарства країни, уніфікації та раціоналізації сис-
теми управління державою, внаслідок чого, долалися
патріархальні общинні традиції, намітилися тенденції
індивідуалізації селянської трудової діяльності [8, 93;
43, 88; 48, 56]. Чисельні урядові комісії та міністерські
наради початку ХХ ст., до участі в яких залучалася
громадськість, у тому числі селянські діячі, чергового
разу актуалізували питання [6, 15; 49, 149]. На них
особливо наголошувалося: волосні суди не виховують
у селян повагу до закону [5, 88]. Останньою спробою

розв’язати проблему стала, розроблена урядом П. Сто-
липіна і запроваджена після його смерті, реформа
місцевого суду 1912 р., згідно якої, волосні суди мали
діяти на підставах закону, офіційного права. Натомість
умови світової війни реалізувати повною мірою цю
реформу не дозволили [32, 42].

Подальше дослідження проблеми може продовжу-
ватись зокрема в напрямі вивчення матеріалів, пов’я-
заних з діяльністю бюрократії та громадськості з ви-
явлення регіональної специфіки функціонування во-
лосних судів Російської імперії пореформеної доби.
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Verkhovtseva I.G. «We didn’t succeed in the volost courts everywhe-
re»: Peasant justice in Russia at the post-reform epoch. In the article
are characterized the social and political conditions of the volost courts
introduction in Russia during the Great peasant reform. Is analyzed
the attitude of the public and bureaucracy to the volost courts in the
post-reform epoch.
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ШКІЛЬНА ПОЛІТИКА УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ
ІМПЕРІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.:

АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ І ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Проаналізовано складові шкільної політику уряду Російської
імперії другої половини ХІХ ст.
Ключові слова: шкільна політика, міністерство народної осві-
ти, Російська імперія

Формування та розвиток системи освіти як цілісно-
го явища відбувається у складному поєднанні чинників
зовнішньої й внутрішньої детермінації. Відповідно,
одне з актуальних завдань студіювання історії освіти
полягає в розкритті взаємодії, сутності та характеру
цих факторів. Не менш важливим є й аналіз законо-
мірностей формування і розвитку системи освіти як
цілісного об’єкта, виявлення внутрісистемних зв’язків
різних компонентів системи освіти, її відносин з мак-
росистемою суспільства. Все це слід розглянути у спе-
цифічних виявах суспільної модернізації Російської
імперії в другій половині ХІХ ст.

Поширені у наукових колах версії модернізації
носять суто інституціональний характер. О. Ахієзер
розуміє її як встановлення політичного лібералізму, але
протиставляє його традиційному суспільству. В. Хо-
рос трактує як розвинуту ринкову економіку, перехід
до більш передових ешелонів капіталізму. Найбільш
перспективним видається підхід І. Герасимова, який
пропонує розглядати модернізацію соціальних інсти-
тутів як похідну модернізації менталітету населення
[1, 13]. Прикметною рисою модернізації Російської
імперії була невідповідність її ідеалів і проектів ре-
форм втіленню на практиці, тобто «спотворенні» за-
позичених ідей і теорій.

Процес модернізації в Російській імперії можна
представити як поступове, починаючи з XVIII ст., по-
ширення ідей, а головне – навичок і культури мислен-
ня країн Модерну. Саме школа (від початкової до
вищої) являє собою основну ланку, що пов’язує різні
рівні духовного життя суспільства. Також шкільне на-
вчання є одним з найважливіших каналів ретрансляції,
накопиченого людством, досвіду, соціалізації особис-
тості та її адаптації до конкретних суспільних відно-
син. Об’єктивні можливості, що містяться в ідеї сис-
тематичної публічної освіти, визначально важливі для
суспільства та держави.

Розуміння змісту народної освіти співвідноситься з
домінуючою в конкретній країні й народі культурною, а
найголовніше – релігійною традицією. Найперший чин-
ник, що визначає «необхідний мінімум» освіченості, є
релігійно-цивілізаційний. На той момент у Російській
імперії він діяв через родину і суспільство. Інший чин-
ник зумовлювався політикою держави, а реалізувався
через законодавчі заходи і систему державних навчаль-
них заходів. Саме державна влада Російської імперії,
через урядові інституції стала основним агентом поши-
рення просвітництва і суб’єктом освітньої політики.

Вважаємо необхідним з’ясувати сутність поняття
«шкільна політика», яким будемо оперувати в межах
дослідження. Шкільна політика – це сукупність ідео-
логічних, законодавчих, адміністративних і педагогі-
чних акцій (заходів) у сфері народної освіти, що
здійснюються державою, соціальними інститутами,
становими корпораціями для досягнення визначених
соціально-економічних, політичних, культурних і пе-
дагогічних цілей [2, 82]. Застосовуючи методику сис-
темного аналізу, виділяємо такі елементи шкільної
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політики: цілі, їхня реалізація за допомогою різних
заходів, інституції, що їх здійснюють. Внутрішній взає-
мозв’язок елементів системи, тобто, структура шкіль-
ної політики як вид цілеспрямованої діяльності у сфері
народної освіти, забезпечується такими послідовни-
ми етапами: визначення цілей і завдань шкільної полі-
тики (з певною ідеологічною мотивацією); вибір та
обґрунтування засобів і методів досягнення цілей; їхня
практична реалізація на різних рівнях – законодавчо-
му, адміністративно-управлінському та конкретної
шкільної практики.

Реалізацію цілей і завдань шкільної політики в
Російській імперії визначали такі управлінські струк-
тури: вищі органи влади (Державна Рада, Комітет
міністрів, Рада міністрів) – на рівні законодавчому й
адміністративному; центральні державні установи
(міністерства і головні відомства) – на адміністратив-
ному рівні; місцеві державні установи (канцелярії по-
печителів навчальних округів, дирекції й інспекції на-
родних училищ Міністерства народної освіти, навчаль-
на адміністрація інших відомств – єпархіальні учи-
лищні ради, окружні інспекції тощо) – на регіональ-
ному адміністративно-управлінському рівні; органи
шкільного управління (завідувачі училищ, попечи-
тельські ради, господарські комітети тощо) – на рівні
діяльності окремих навчальних закладів [3, 242].

Визначення та законодавче затвердження цілей і
завдань шкільної політики в Російській імперії було
однією з прерогатив вищої влади. Їхнє ідеологічне
обґрунтування покладалося на ідеологів офіційного
державного курсу. Вибір методів досягнення визначе-
них цілей був функцією офіційної педагогіки, покли-
каної розробляти «педагогічну ідеологію» держави та
здійснювати педагогічну мотивацію цілей, засобів,
методів і очікуваних результатів шкільної політики. У
цій справі високопосадовці співпрацювали з провідни-
ми педагогами країни, зокрема й університетськими
професорами. Проте, як зазначав М. Катков, потрібна
була не наука взагалі, а тільки «раціональна і корисна
наука, відповідна вимогам держави» [4, 8].

Радянська історіографія проблеми народної осві-
ти імперської доби постійно підкреслювала страх ца-
ризму перед просвітництвом, яке розглядалося сино-
німом свободи [5, 6]. Науковці демонстрували відда-
ність ленінській характеристиці Міністерства народної
освіти як «відомства поліцейського розшуку, знущання
над молоддю, наруги над народним прагненням до знан-
ня» [6, 176]. Постійно наголошувалося на негативних
аспектах шкільної політики самодержавної влади.

Вважаємо, що до негативних наслідків шкільної
політики може призвести помилка в будь-якій її ланці.
Негативні аспекти шкільної політики можуть вияви-
тися тоді, коли в ході її реалізації переоцінюється
дієздатність певних засобів і методів, не враховується
їхня обмеженість, а також досвід втілення попередніх
шкільних акцій. Як слушно зауважив Е. Днєпров, яск-
равим прикладом цього може бути імперська практи-
ка інспекції народних училищ [7, 31]. Охороно-пол-
іцейська діяльність інспекції від початку була обме-
жена системою фінансування народних училищ. Не
маючи в розпорядженні коштів для задоволення
шкільних потреб, інспекція неодноразово ставала за-
лежною від розпорядників кредитів, тобто, земств.
Крім цього, кількість інспекторів була обмеженою й,
навіть за умови виняткової запопадливості, вони не
встигали здійснювати ретельну опіку над початкови-
ми школами. В підсумку, уряду Російської імперії було

складніше розширити склад інспекторів, ніж земствам
– кількість шкіл.

Варто наголосити, що негативні результати шкіль-
ної політики будуть неминучими, якщо її автори не
враховують перехідний характер певних завдань, ар-
хаїзм окремих засобів і методів, не зважають на зміни
обставин. Складну діалектику суб’єктивного й об’єк-
тивного в шкільній політиці уряду, дуалізм співвідно-
шень її цілей, засобів, методів і результатів можна ви-
явити за умови ґрунтовного, всебічного аналізу не
тільки владних заходів, але й сфер суспільного життя,
прямо чи опосередковано пов’язаних з ними.

Як би виважено не оцінювали дослідники безпосе-
редні наслідки підготовлених урядових акцій щодо на-
родної освіти, не лише вони будуть її результатами. До
речі, на думку Е. Днєпрова, здатність до врахування цієї
обставини – лакмус далекоглядності як політика, так і
подальшого дослідника політики [8, 136]. З іншого боку,
«освітні» результати досягаються не тільки в контексті
реалізації шкільної політики. Вони можуть бути опосе-
редкованими, побічними, подальшими наслідками пол-
ітичних заходів, здійснених в інших, інколи досить відда-
лених від народної освіти, сферах суспільного життя.
Зокрема такі наслідки мало впровадження 1874 р. у
Російській імперії загальної військової повинності, що
стала каталізатором таких процесів у житті пореформе-
ної початкової школи, як розширення шкільного будів-
ництва і демократизація народної освіти.

Вивчаючи урядову політику у сфері народної ос-
віти Російської імперії пореформеного періоду, досить
важливим є виявлення внутрішньої структури цілей, що
включає взаємозв’язок та ієрархію різних цільових ком-
понентів – економічних, соціальних, політичних, куль-
турних, педагогічних тощо. На нашу думку, еволюцію
політики державної влади Російської імперії в сфері
народної освіти протягом другої половини ХІХ ст. реп-
резентують три основні етапи. Перший (1856–1866 рр.)
– становлення і законодавче затвердження громадсь-
кої системи народних училищ на демократичних заса-
дах. Другий (1866–1884 рр.) – посилення адміністра-
тивного контролю за народними школами. Третій
(1884–1905 рр.) – створення системи державних цер-
ковнопарафіяльних шкіл як альтернативи громадській
(земській) школі.

Серед комплексу цілей урядової політики у сфері
початкової народної освіти на першому етапі (ство-
рення народних шкіл під час реформ 1860-х рр.) пере-
важали соціальні аспекти, пов’язані з відміною кріпац-
тва. Положення про початкові народні училища висо-
чайше схвалено 14 липня 1864 р. [9]. Цим актом вища
влада сподівалася прискорити розвиток просвітництва
серед населення. Відповідно до його основних положень,
уряд відмовлявся від системи державних училищ і пе-
редавав ініціативу громадськості та приватним особам.
Роль державної влади обмежувалася узгодженням і
консолідацією зусиль ініціаторів і відомств.

З кінця 60 – до середини 90-х рр. ХІХ ст. у струк-
турі цілей державної політики домінуючу роль відігра-
вали політичні міркування, зумовлені боротьбою з ре-
волюційною пропагандою народників і активізацією
земської справи щодо народної освіти, а також поси-
ленням русифікаторських тенденцій у політичному
курсі влади. Так, після замаху студента Каракозова на
Олександра ІІ, у верхах посилився вплив консерва-
торів. Погоджуємося з думкою радянського історика
І. Оржеховського, що «ліберальні параграфи статутів
університетів і гімназій, зростання зацікавленості сус-
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пільними інтересами серед учнівської молоді, вплив
земських установ на початкову освіту – все це не лише
дратувало, але й лякало реакціонерів» [10, 135]. «Важ-
ливу справу народної освіти уряд не повинен випуска-
ти зі своїх рук», – наголошував у доповіді міністр на-
родної освіти Д. Толстой. На межі ХІХ–ХХ ст. у мірку-
ваннях уряду стосовно народної школи пріоритету
набули важелі економічного характеру, що засвідчили
осмислення можновладцями ролі освіти як чинника
розвитку продуктивних сил країни.

Педагогічні та культурницькі аспекти державної
політики щодо початкової освіти були другорядними,
оскільки зумовлювалися домінуючим політичним век-
тором імперії. Переконливим підтвердженням цього є
постійне «охоронництво» і консерватизм у підходах до
змісту народної освіти, адже найпершим предметом
був Закон Божий. Зміст офіційної документації засві-
дчує, що важливість народної освіти як фундаменталь-
ної засади подальшого прогресу держави добре розу-
міли консерватори у верхах.

Отже, вища влада Російської імперії, за аналогією
освічених урядів Європи, вирішила заохочувальними
засобами прискорити розвиток просвітництва серед
населення. Водночас шкільна політика уряду була до-
сить суперечливою. З одного боку, царат, керуючись
бюрократичними традиціями, був зацікавлений у
певній уніфікації системи освіти, що засвідчили Поло-
ження про початкові народні училища, які регламенту-
вали всю діяльність початкових шкіл. З іншого – стано-
ва, національна, конфесійна політики самодержавства
призводили до роздрібнення народної освіти. Основни-
ми чинниками, що визначали шкільну політику росій-
ського уряду в другій половині ХІХ ст., були завдання
соціальної модернізації країни, потреби різних соціаль-
них верств в освіті та мінімальна участь держави щодо
фінансування діяльності початкової школи.
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ГУБЕРНСЬКІ ТА ПОВІТОВІ З’ЇЗДИ
ЗЕМСЬКИХ ЛІКАРІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

У статті висвітлені роль і діяльність перших в Україні губер-
нських та повітових з’їздів земських лікарів з організації меди-
ко-санітарної справи в Херсонській і Таврійській губерніях та на
півдні Бессарабії.
Ключові слова: Південь України, земська медицина, з’їзди земсь-
ких лікарів

Формування сучасного громадянського суспіль-
ства в Україні передбачає активну участь у ньому діячів
місцевих органів влади та фахівців різних галузей
діяльності через їхні громадські корпоративні об’єд-
нання. У зв’язку з цим, актуальним є аналіз досвіду
земств різних рівнів – губернських і повітових – сто-
совно земської медицини, де громадський вплив на
формування та діяльність системи надання медичної
допомоги населенню був найбільш значущим. Особ-
ливо виразно це можна прослідкувати на прикладі
Півдня України, адже саме тут земська медицина мала
визнані досягнення у багатьох видах діяльності. Так,
значний вплив на рівень розвитку громадської меди-
цини мали з’їзди, в яких брали участь як лікарі, так і
діячі місцевих органів влади.

На вагоме значення таких з’їздів вказувалося від
початку їх проведення. Загальні дані про всеросійські
та губернські з’їзди наводили та підкреслювали їх про-
відну роль у розвитку громадської медицини відомі
тогочасні історики земств і земської медицини І. Мол-
лесон, Я. Абрамов, М. Капустін, І. Попов, Б. Веселовсь-
кий, З. Френкель [1]. Таким же чином висловлювались
і радянські історики медицини С. Ігумнов, П. Канєв-
ський, П. Заблудовський, І. Страшун, М. Левіт, С. Вер-
хратський [2]. У наш час загальну позитивну оцінку
з’їздам лікарів царського періоду давали М. Мірський,
В. Кузьмін, Н. Ємельянова [3].

Лікарі вперше почали збиратися на крайові з’їзди
природознавців і лікарів у Києві 1861 і 1862 рр. [4,
195]. За їх прикладом, з 1867 р. стали проводитися
всеросійські з’їзди природознавців і лікарів. Всього
майже за 50 років їх відбулося 13, з них 3 – в Україні
(1871 і 1893 рр. у Києві та 1883 р. в Одесі). Активну
участь в усіх всеросійських з’їздах брали українські
лікарі. Починаючи з одеського з’їзду, у наступних ви-
ділялася секція земської медицини, а представник Хер-
сонського земства Силуянов ще 1879 р. на VI з’їзді
запропонував регулярно скликати всеросійські з’їзди
гігієністів і земських лікарів [5, 55]. З 1885 р. почали
проводитися більш важливі для громадської медицини
з’їзди Товариства російських лікарів у пам’ять М. Пи-
рогова, в яких активними учасниками були лікарі Півдня
України (М. Уваров, М. Тезяков, О. Корчак-Чепуркі-
вський, М. Васильєвський та ін.).

Однак найбільше значення для південного регіо-
ну мали місцеві губернські та повітові з’їзди. На роль
з’їздів херсонських земських лікарів та членів управ у
плануванні заходів з покращення медичного обслуго-
вування населення вказувала О. Майстренко [6]. Про-
аналізували лікарські з’їзди Таврійської, Херсонської
та Катеринославської губ. з проблем охорони здоров’я
населення О. Черемісін і М. Герасименко [7]. На вирі-
шальну роль Х Херсонського губернського з’їзду лікарів
і членів управ у формуванні санітарної організації звер-
нула увагу Н. Коцур [8]. Про особливий вплив Х і ХІ
Таврійських губернських з’їздів на основи організації
місцевої земської медицини писав В. Присенко [9].
Побіжно окремі з’їзди Бессарабської губерній розгля-
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дали Є. Попушой і Б. Аккерман [10]. Втім, тема ме-
дичних з’їздів у південному регіоні вивчена недостат-
ньо. Тому метою нашого дослідження є висвітлення
ролі губернських і повітових з’їздів лікарів та пред-
ставників управ у комплексному вирішенні питань
громадської медицини в Херсонській, Таврійській та
на півдні Бессарабської губ.

Єдиного центру громадської медицини у Російсь-
кій імперії не існувало, тому «важную роль в ее уста-
новлении и развитии играл “коллективный разум” не-
скольких поколений врачей, который формировался
первоначально на губернских врачебных съездах» [11,
48]. Вперше такі з’їзди відбулися (після Тверського
1871 р.) у Бессарабській і Таврійській 1873 р. та Хер-
сонській губ. 1874 р. За кілька років до них поступово
приєдналися інші губернії імперії. Всього у Бесса-
рабській губ. відбулося 9 з’їздів, Таврійській – 11, Хер-
сонській – 15.

Від заснування земського управління, у Хер-
сонській губ. сталися три холерних епідемії (1866,
1871, 1872 рр.). Губернська управа прийшла до вис-
новку, «что всякие особые меры останутся безсиль-
ны, пока не будет устроена как следует медицинская
часть... Такая задача не поддавалась разрешению вне
соображений с местными в уездах условиями и сред-
ствами и вне всестороннего обсуждения вопроса спе-
циалистами-медиками». Тому ще у 1872 р. «для уста-
новления правильного взгляда на способ применения
врачебной помощи на практике и для разрешения дру-
гих, чисто практических и специальных вопросов,
управа признавала полезным созвать съезд земских
врачей, по одному от уезда, с участием членов от каж-
дой из уездных управ» [12, 341–343]. Губернські збо-
ри 1873 р. погодилися з думкою управи і запропону-
вали їй скликати такий з’їзд. Перший Херсонський
губернський земсько-медичний з’їзд, за пропозицією
відомого в губернії громадського діяча П. Зеленого,
відбувся 15–20 червня 1874 р. в Одесі. Він розглядав
широкий діапазон питань: параметри лікарської
дільниці, організацію віспощеплення, протиепідемічні
заходи, особлива увага приділялася боротьбі з сифілі-
сом. Тоді ж було вирішено скликати губернські з’їзди
щорічно. На ІІ з’їзді (1875 р.) вирішили: «Положения,
выработанные на губернских медицинских съездах,
должны быть принимаемы всеми уездами к руковод-
ству... Съезд находит желательным и необходимым,
чтобы ни один медицинский вопрос не решался земс-
ким собранием без участия в обсуждении этих вопро-
сов земских врачей» [13, 774].

VI (1879 р.) та VII (1881 р.) з’їзди прийняли обо-
в’язкові постанови для населення губернії, на випа-
док появи епідемічних захворювань. Надзвичайне зна-
чення мав Х з’їзд лікарів і членів управ, який заклав
основи першої в Україні Херсонської земської санітар-
ної організації та розробив програму санітарної статис-
тики. Керівним органом медико-санітарної справи були
визнані губернські з’їзди лікарів і членів управ. З’їзди
проводилися під керівництвом губернської управи та
публічно, в них брали участь також і не земські лікарі,
а з 1895 р. запрошувались міські (думські) лікарі та
представники міських управ, що підкреслювалось
навіть назвами з’їздів: ХІІІ з’їзд лікарів і представників
земських та міських управ і XIV з’їзд земських і
міських лікарів та представників управ.

У 1890-х рр. Міністерство внутрішніх справ по-
чало звужувати програми занять з’їздів, потім заборо-
нило публічність та участь представників управ. Гу-
бернське земство звернулося до міністерства з клопо-
танням про зміну цих вимог і йому вдалося отримати

дозвіл на проведення з’їздів, «на основании особах
правил, выработанных самим земством» [14, 289].
Хоча на початку ХХ ст. ставлення державної влади до
скликання медичних з’їздів погіршилося: «Причина
такого похода – нарастание в стране социально-поли-
тического кризиса и усиление революционного дви-
жения» [15, 55]. Все це відбилося на періодичності
скликання з’їздів. Так, якщо з 1874 до 1883 рр. у Хер-
сонській губ. вони скликалися щорічно, то з 1883 до
1899 рр. – проводилися через 2–4 роки, а на початку
ХХ ст. відбувся тільки один з’їзд – XV (1904 р.). Зап-
ланований на 1914 р. XVІ губернський з’їзд, через події
Світової війни так і не відбувся.

Паралельно губернським проводилися і повітові
з’їзди лікарів. У деяких повітах вони почалися навіть
дещо раніше і часто проводилися 2–4 рази на рік. По-
вітові з’їзди лікарів були дорадчими органами при
місцевих земських управах і діяли згідно інструкціям,
затвердженим відповідними земськими зборами. Так,
1876 р. ІІІ з’їзд лікарів та представників земських уп-
рав Херсонської губ. у правилах для губернських з’їздів
передбачав, що до програми їхніх занять мають вхо-
дити і питання запропоновані повітовими з’їздами.
А VI з’їзд (1879 р.), склавши план улаштування медич-
ної частини в губернії, про повітові з’їзди записав, що
всі питання побудови та змін медичної частини в по-
вітах «должны составлять предмет предварительного
обсуждения в уездном медицинском съезде» [13, 778].
Однак не завжди повітові органи влади рахувалися з
колективною думкою лікарів. Так, у 1880 р. з’їзд лікарів
Єлизаветградського повіту заявив, що, через ігнору-
вання управою його рішень, з’їзди втрачають сенс і
проведення їх на деякий час призупинені. З другої по-
ловини 1880-х рр. повітові з’їзди часто називали на-
радами лікарів при повітовій управі. Підготовку пи-
тань до них і обов’язки секретарів виконували, як пра-
вило, повітові санітарні лікарі, що значно підвищува-
ло рівень цих заходів.

Перший з’їзд земських лікарів Таврійської губ.
відбувся 24–27 квітня 1873 р. На ньому та майже на
всіх наступних представники земських управ участі не
брали. Це не дивно, адже на перших п’яти з’їздах роз-
глядалися загальні теоретичні питання організації
земської медицини. І тільки VI з’їзд у 1880 р. вперше
присвятив свої засідання стану захворюваності диф-
терією, лікуванню у Сакській грязелікувальниці, по-
ложенню земських лікарів та іншим медичним питан-
ням стосовно губернії. На цьому ж з’їзді відносно по-
дальшого їх проведення було вирішено: якщо один
повітовий з’їзд лікарів заявить питання і представить
програму його обговорення, то губернська земська
управа розсилає їх всім земствам і якщо 2–3 повітові
земства це питання підтримають, тоді губернська уп-
рава скликає губернський з’їзд. Губернська управа і
сама може скликати губернський лікарський з’їзд,
якщо вона вважатиме це за потрібне [16]. Отже, перші
чотири губернські з’їзди відбувалися щорічно, а на-
ступні скликалися через кілька років.

На ІХ з’їзді земських лікарів Таврійської губ. 1892 р.
голова губернської земської управи А. Стевен пояс-
нив відсутність на ньому представників земств так: «По
распоряжению начальства все прения должны проис-
ходить на строго научной почве, сознаваемая-же, ве-
роятно, земцами некомпетентность их на этой почве,
служит, кажется, одною из причин отсутствия по на-
стоящее время представителей уездных земств» [17,
15]. Будучи присутнім на всіх засіданнях з’їзду, він
запевнив, що праці з’їзду будуть терміново надруко-
вані, розіслані повітовим земським зборам і, після от-
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римання їх висновків, губернська управа доповість
губернським зборам для прийняття відповідних рі-
шень. На Х з’їзді (1895 р.), що детально розглядав стан
медико-санітарної справи в губернії, лікарський інс-
пектор губернії П. Алянчиков заявив: «Земство полу-
чало на них полезные советы и указания, на основа-
нии которых направляло или старалось направлять
свою деятельность; оно вдело в этих съездах полез-
ное учреждение, долженствующее войти в строй зем-
ской медицины» [18, 3].

Останній, ХІ губернський з’їзд (1913 р.) проходив
уже за участі представників земств і на ньому була
організована міська секція, на якій «городским обще-
ственным деятелям была дана возможность обсудить
врачебно-санитарные нужды городов» [19, 40]. Міська
секція навіть планувала збирати окремі з’їзди міських
лікарів і представників міст, але, як і в Херсонській
губ., події Світової війни завадили подальшому про-
веденню і земських, і міських з’їздів.

У Таврійській губ. одночасно з губернськими про-
водилися також повітові з’їзди лікарів. Ще перший
губернський з’їзд «пришел к убеждению, что уездные
съезды врачей необходимы в виду того, что знакомясь
на уездных земствах друг с другом, участковые врачи
изучают санитарные нужды и положение населения
данного уезда. При этом желательно, чтобы уездные
съезды были не менее 1 раза в год» [16, 21]. Починаю-
чи з 90-х рр. ХІХ ст., роль повітових з’їздів виконува-
ли лікарські ради при повітових управах, а в Меліто-
польському та Дніпровському повітах лікарські нара-
ди при управах. До складу цих колегіальних медич-
них органів входили декілька гласних за вибором по-
вітових зборів, всі члени управи, всі дільничні лікарі
повіту, повітовий та міський санітарний лікарі та земсь-
кий ветеринарний лікар. Збиралися вони не рідше
2 разів на рік. Постанови цих колегіальних органів уп-
рава доповідала повітовим земським зборам для прий-
няття необхідних рішень [20, 252–253].

У Бессарабській губ. перший з’їзд земських лікарів
відбувся також 1873 р., а всього їх було 9 (останній у
1914 р.). Ці з’їзди розглядали важливі питання орган-
ізації та діяльності земської медицини і мали суттєвий
вплив на повітову медицину, зокрема й повітів півден-
ної Бессарабії. Так, наприклад, на І з’їзді лікарів і на
VIII з’їзді лікарів і представників земств були чітко
виражені профілактичні напрями діяльності земств
губернії, боротьба з епідеміями. На VIII з’їзді ці пи-
тання підіймали відомі ще попередньою діяльністю в
Херсонській губ. санітарні лікарі О. Корчак-Чепуркі-
вський, М. Рашкович і повітовий лікар Н. Дорошевсь-
кий (раніше працював в Одесі з І. Мечниковим) [21].
Однак тривалі перерви у проведенні губернських
з’їздів порушували спадковість у розгляді важливих
питань і послаблювали об’єднуючий вплив колектив-
ної думки лікарів на діяльність земських органів. У
південних повітах Бессарабії діяли також повітові
з’їзди лікарів. Наприклад, з’їзд земських лікарів Ак-
керманського повіту в 1902 р. розглядав питання втіле-
ння в життя народу медичних знань. З’їзд клопотав
перед повітовими земськими зборами і щодо органі-
зації літніх курсів для сільських учителів з вивчення
основ медицини, гігієни та ветеринарії [10, 74].

Отже, в південних губерніях України першими з усієї
Російській імперії (після Тверської губ.) почали прово-
дити губернські з’їзди земських лікарів. У Херсонській
та Бессарабській губ. відразу, а в Таврійський – за кілька
років. На з’їздах розглядалися важливі питання органі-
зації та діяльності медико-санітарної справи. У більшості
з’їздів брали участь представники земств. Паралельно

активно діяли і повітові з’їзди лікарів. Все це позитивно
впливало на розвиток громадської (земської та міської)
медицини південного регіону.
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РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВСЬКИХ
УСТАНОВ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ

ДВОРЯНСТВА БЕССАРАБСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
(друга половина XIX – початок XX ст.)

У статті розглянуте значення Дворянського та Селянського банків
для поміщицької верстви в Бессарабії. Проаналізовано ставлення
дворянства до питань державної підтримки у сфері кредитування.
Ключові слова: дворянство, Бессарабія, кредит, Дворянський
банк, Селянський банк

Сьогодні спостерігається підвищення інтересу до
вивчення історії окремих станів населення. Однією з
таких досліджуваних верств є дворянство. Реалізація
селянської реформи 1861 р. спричинила утворення
спеціальних кредитних установ, які мали допомагати
селянам викуповувати земельні наділи та підтримува-
ти поміщицькі господарства в нових капіталістичних
умовах. Такими установами стали іпотечні державні
банки. Проблема взаємодії іпотечних державних банків
і дворян Бессарабії та інших регіонів імперії дослід-
жувалася науковцями й раніше. Однак питання харак-
теру, особливостей і наслідків урядової політики щодо
підтримки земельними банками поміщицького стану
в Бессарабії дотепер є ще недостатньо розв’язаним.

До публікацій радянського періоду відносяться
монографії І. Гіндіна [1; 2], який навів приклади зрос-
таючих пільг для поміщиків у Дворянському банку.
Вагому статистичну та довідкову інформацію містить
праця Д. Шемякова [3]. Змістовними, на наш погляд, є
розвідки сучасних українських вчених, які досліджують
різні аспекти діяльності кредитних установ та дворянсь-
кого стану. Так, публікація І. Дружкової, на матеріалах
дореволюційної преси, засуджує діяльність Селянсь-
кого поземельного банку, що продавав землі поміщиків
селянам за високими цінами та не виправдовував своєї
назви [4]. Важливу інформацію щодо роботи земель-
них банків містять праці В. Кириченка [5; 6]. Значну
цінність для розробки цієї тематики становить дослі-
дження Л. Циганенко, в якому приділяється увага кре-
дитно-фінансовій діяльності дворянства Бессарабсь-
кої губернії [7]. Мета цієї статті – на основі архівних
матеріалів та наукових праць, проаналізувати відомості
про допомогу поміщицькій верстві, яку надавали
відділення державних банків Бессарабської губ. і пріо-
ритетні напрями, якими опікувалися ці установи.

 За реформою 1861 р. дворянство зберегло у влас-
ності більшу частину землі. Проте, її подальше вико-
ристання як засобу виробництва потребувало докорі-
нної перебудови поміщицьких господарств за капіта-
лістичними економічними законами. Підтримкою дво-
рянству в цих нових умовах стали державні банки. В
указі Сенату Олександр ІІ зокрема зазначав: «Устрій
наших головних державних банкових установ, які зас-
новано ще у минулому столітті, не відповідає більше
сучасним обставинам і потребує докорінної перебудо-
ви» [5, 120]. Така позиція імператора була небезпідстав-
ною, адже існуючі в Російській імперії банки дорефор-
меного періоду не могли забезпечити ефективний роз-
виток капіталістичних відносин у державі. Особливо
це стосувалося двох банків, які знаходились у полі зору
міністерства фінансів, – Державного комерційного та
Позичкового. Обидва банки виявились органами фа-
воритизму: Позичковий – для дворянської верхівки,
Комерційний – для іменитого купецтва [1, 83].

Сільське господарство Бессарабії пореформеної
доби розвивалося в умовах суперечливих переплетень
капіталістичних і докапіталістичних виробничих
відносин, за наявності величезного масиву поміщиць-
ких земель. У промисловості та транспорті відчува-
лись негативні тенденції: вузькість ринку, недо-
статність робочої сили, неповнота фінансування, тиск
самодержавного устрою [8, 476–477]. Таким чином,
слабка кредитна система унеможливлювала поступо-
вий розвиток держави: сприяння лише поміщикам та
купцям ліквідовувало ринкову конкуренцію, що при-
зводило до застарілості та відсталості військової тех-
ніки, господарського реманенту. Варто згадати, що
апогеєм цієї приреченої економічної політики стала
поразка Російської імперії у Кримській (Східній) війні
(1853–1856 рр.). Реформування старої банківської сис-
теми відбулося не одразу. В 1857 р., знизивши відсоток
за вкладами для спрямування нових грошових потоків у
залізничне будівництво, уряд порушив основу своєї мо-
нополії на ці капітали і розхитав фундамент системи
дореформених банків. Через 2 роки було прийнято
рішення про ліквідацію Державного комерційного та
Позичкового банків. Наслідком їх сторічного існуван-
ня стала величезна розтрата капіталів і значне запіз-
нення розвитку капіталістичного банківського креди-
ту. Тому царський уряд був змушений взятися за орган-
ізацію в державі капіталістичного кредиту. Практич-
но до 1917 р. Росія була майже єдиною країною, де
центральним банком був Державний [1, 83], мережа
відділень якого планомірно розповсюджувалася всією
територією імперії.

Головною кредитною установою Бессарабської
губ. було відділення Державного банку в Кишиневі. У
1886 р. керівником установи був колезький радник
Микола Миколайович Гиждеу, контролером – колезь-
кий радник Федір Васильович Грузинцев, касиром –
статський радник Петро Андрійович Базилевич, бух-
галтером працював колезький радник Федір Максим-
іліянович Корвин-Дзигитульський [9, 72]. Відділення,
разом з приписаними до нього 8 казначействами, розта-
шованими в Кишиневі, Бендерах, Бельцях, Сороках,
Оргеєві, Хотині, Акермані, Ізмаїлі, та значною кількістю
ощадних кас, посідало ключові позиції майже в усіх бан-
ківських операціях, відіграючи центральну роль на
місцевому грошовому ринку. Станом на 1911 р., в Ізмаїлі
діяло казначейство Кишинівського відділення Держбан-
ку на чолі з колезьким радником А. Гиржевим. Воно
відало прийомом, зберіганням грошових зборів і до-
ходів, а також видачею грошових позик, сприяло ут-
воренню ощадних кас [10, 333]. Поширеним явищем
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було зосередження головних посад державних банків
та їх філій у руках представників дворянського стану,
що впливало на характер діяльності цих установ.

Одним з привабливих об’єктів банківського регу-
лювання в Бессарабії була земельна власність. За да-
ними Центрального статистичного комітету (органу,
який діяв при міністерстві внутрішніх справ Російсь-
кої імперії), у кінці XIX ст. загальна площа корисної
землі Бессарабської губ. становила 3834824 дес., з яких
1656109 дес. (43,2 %) знаходились у приватному во-
лодінні, 1864023 дес. (48,6 %) складали селянські над-
іли і 314692 дес. (8,2 %) належали державі або іншим
власникам [8, 478]. Система сільськогосподарського
кредиту, створена після реформ 1860-х рр., мала особ-
ливості, зумовлені збереженням в аграрному ладі чи-
сельних кріпосницьких пережитків, основою яких були
привілейоване дворянське землеволодіння та засилля
у ньому дворянських латифундій [2, 215].

Основна частина приватновласницьких земель
(52 %) належала дворянам. Середній розмір поміщиць-
кого маєтку становив 600 дес. Деякі дворянські гос-
подарства відрізнялися значно більшими розмірами.
Так, наприклад, поміщик Родоканакі (Бендерський
повіт) мав 21 тис. дес. землі, Стурдза (Бельцький повіт)
– 20 тис., Каземир (Хотинський повіт) – 14 тис. дес.
тощо [8, 479]. Для врегулювання земельного питання
відкривалися іпотечні банки. За даними, що надає су-
часна дослідниця Л. Циганенко, дворянин О. Кассо
спеціально для вирощування хліба отримав у Киши-
нівському відділенні Держбанку позику в розмірі
75 тис. крб. [7, 276].

У 1882 р. було засновано державний Селянський
земельний банк, який надавав позики селянам для
купівлі землі. Хоч офіційною метою установи було
сприяння селянам щодо придбання наділів у власність,
фактично банк давав можливість поміщикам продава-
ти землю на більш вигідних для них умовах. Відділен-
ня банку одразу ж з’явилися в південноукраїнському
регіоні (Катеринославське та Херсонське відкриті у
1883 р., Таврійське – 1884 р., Бессарабське – 1886 р.)
[4, 60]. Найбільшу кількість землі, за сприяння Се-
лянського банку, придбали селяни Ізмаїльського, Ки-
шинівського, Бельцького, Бендерського, Сороцького та
Оргеєвського повітів. Через вищу вартість землі, ніж
в інших повітах губернії, більша заборгованість була
у Кишинівському та Ізмаїльському повітах [3, 182].

Розвиток капіталізму в сільському господарстві,
активна діяльність земельних банків, монополізація
великих земельних масивів у руках групки поміщиків
і селянської буржуазії дозволяли зберігати в Бессарабії
високі ціни на землю та безперервно підвищувати їх.
Це було на користь поміщиків як основних землевлас-
ників і головних продавців землі, але було важким тя-
гарем для трудового селянства. Частка останнього як
покупця поступово скорочувалась, а ті, хто купив зем-
лю з маєтків Селянського банку чи у поміщиків за його
сприяння, на довгі роки потрапляли в боргову кабалу
[1, 83–184]. Вартість однієї десятини землі, купленої
селянином у поміщика в Бессарабській губ. за спри-
яння банку становила: 1910 р. – 255 крб., 1912 р. –
299, 1913 р. – 378, 1914 р. – 403, 1915 р. – 445. Зага-
лом, Селянський банк у Бессарабії за 1886–1915 рр.
продав селянам 240 тис. дес. землі [3, 185].

Діяльність останнього, навіть за назвою, покликана
була розвивати селянське господарство, але, насправді,
його діяльність знаходилася далеко від цього розвитку
[2, 215]. Більшість селян, які брали позики в банку, по-
трапляли до списку боржників. За 1900–1915 рр. вони
виплатили банку недоїмки та платежі за позиками у

розмірі 12,9 млн. крб. Факт завищених для селянства
банківських платежів визнавала в 1914 р. Бессарабсь-
ка казенна палата: «Необхідно мати на увазі, що значна
кількість приватновласницьких земель належить селя-
нам, які купили землі за сприяння Селянського банку, а
тому власники таких земель настільки обтяжені плате-
жами за кредитом, що не мають коштів для сплати по-
земельних зборів» [3, 185]. Отже, працівники губер-
нської фінансової установи Бессарабії (переважна їх
кількість були дворянами) засуджували діяльність Се-
лянського банку. Проте, більшість дворян вважали не-
достатньою допомогу держави у сфері кредитування.

За даними І. Дружкової, один із найбільших зем-
левласників Бессарабії – П. Леонард виступив у гу-
бернському дворянському зібранні з промовою, що
торкалася становища дворянства в Південному регі-
оні. Поміщик негативно ставився до приватних кре-
дитних закладів, а тим більше до лихварства всіх видів,
вимагав створення державного земельного банку для
дворянства, на зразок Селянського поземельного і,
відповідно, здешевлення довгострокового кредиту.
Його доповідь викликала бурхливу реакцію у пресі. У
«Новоросійському календарі» навіть з’явилася стаття,
присвячена цьому зібранню, в якій П. Леонард був зви-
нувачений у тому, що шкодував про скасування кріпац-
тва. Тому він був змушений відповідати на ці закиди
через той самий часопис [4, 62]. Подібні виступи дво-
рян були досить розповсюдженими, а царський уряд
уже розробляв проект такої банківської установи.

У 1885 р., за особистою вказівкою Олександра III,
було засновано державний Дворянський земельний
банк. Слабкі спроби міністра фінансів М. Бунге при
затвердженні статуту банку провести деякі пункти, що
заохочують дворян-поміщиків, які самі ведуть госпо-
дарство, були знехтувані Державною Радою. Банк був
заснований для пільгового кредитування дворян-зем-
левласників. До проведення столипінської реформи
головну роль у державному іпотечному кредиті відігра-
вав саме Дворянський банк, а до кінця 1890-х рр., ви-
дані ним позики, в 5–6 разів перевищували позики
Селянського банку [2, 104–105]. Ця тенденція мала
місце й у Бессарабській губ.

Найбільша кількість, від загального числа закла-
деної землі, у Дворянському банку належала поміщи-
кам Бельцького (23 %), Сороцького (20 %), Хотинсько-
го (20 %), Оргеєвського (15 %), Кишинівського (11 %)
повітів. На їх частку припадали 94 % позик і 92 % капі-
тального боргу [3, 182]. Першість у Бессарабії за іпо-
течним кредитом належала саме Дворянському банку.
Всього за 1885–1916 рр. поміщики губернії отримали
у Дворянському банку 721 позику, на суму 58,7 млн.
крб., у середньому – 80,9 тис. крб. на господарство [3,
180]. Представники дворянства Бессарабської губ. ча-
сто зверталися із проханнями до Кишинівського
відділення Дворянського банку про полегшення кре-
дитів. 9 вересня 1896 р. Бессарабський губернський
предводитель дворянства наголошував В. Навроцько-
му, А. Донічу, Л. Навроцькому, М. Пуришкевичу та
іншим представникам Акерманського повітового дво-
рянства, що до нього надходила велика кількість про-
хань поміщиків-позичальників Дворянського земель-
ного банку. У листуванні предводителя і дворян уточ-
нювалися юридичні аспекти отримання позичальни-
ками банку пільг [11, 60]. Фінансові керівники нама-
галися задовольняти запити поміщиків.

15 липня 1897 р. Бессарабський губернський пред-
водитель дворянства повідомляв, що указом міністра
фінансів від 29 травня 1897 р. позичальникам Дво-
рянського банку були надані нові пільги. Всі недоїмки
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та відстрочки, що залишались несплаченими, зарахову-
вались у сумі не вище 12 % річних. Також недоїмки на
1 травня 1897 р., у випадку клопотання позичальників
до місцевих зборів представників і депутатів дворянства
та передачі цих прохань на перевірку до банку, могли
бути зараховані не вище 4 % річних [12, 37]. Отже,
губернські збори представників і депутатів дворянства
відігравали важливу роль у справі полегшення місце-
вим дворянам розрахунків у Дворянському банку.

Початок Першої світової війни, звичайно, не по-
кращив стан державних фінансів, проте, незважаючи
на гостру нестачу грошей, міністр фінансів П. Барк
віддав настанови керівництву Дворянського банку й
надалі не позбавляти позичальників пільг щодо спла-
ти поточних платежів. Листом члену Державної Ради
Р. Єропкіну керманич фінансового відомства інфор-
мував, що ним зокрема надані «відповідні вказівки
Державному дворянському земельному банку, який, за
клопотанням окремих позичальників, в усьому піде їм
назустріч, надаючи в належних випадках потрібні
відстрочки» [6, 143]. Архівні матеріали комунальної
установи «Ізмаїльський архів» підтверджують на-
явність таких відстрочок у Бессарабській губ.

Так, Акерманський предводитель дворянства 6 бе-
резня 1900 р. звернувся до міністра фінансів, з клопо-
танням про те, щоб майно дворян-позичальників Дво-
рянського земельного банку, що знаходились у невро-
жайній полосі та постраждали від посухи, не вистав-
лялось на продаж через несплату обов’язкових внесків.
Сплата останніх мала бути подовжена до вересня
1900 р. У відповідь на це клопотання, керівник Дво-
рянського банку, кн. Ливен надіслав 17 березня теле-
граму предводителю: «Маю честь повідомити, за до-
рученням міністра фінансів, що через неврожай в дея-
ких повітах Бессарабської губ. Дворянський банк буде
приймати до уваги всі клопотання про пільги в місце-
ве відділення банку (Кишинівське відділення Дво-
рянського банку). Після розгляду кожного окремого
випадку, буде зроблене все можливе для полегшення
становища позичальників» [13, 49]. Слід зазначити, що
заборгованість за поточними платежами спостерігала-
ся не лише у Дворянському банку, а й у приватних зе-
мельних банках. Проте, урядова політика щодо стяг-
нення недоїмок залишалася незмінною, а випадки про-
дажу з торгів маєтків дворян, за невиконання ними
договірних зобов’язань, були поодинокими.

Таким чином, реформовані державні банківські
установи, хоча й були направлені на модернізацію
імперської економіки та фінансів, увібрали в себе деякі
ознаки попередників. Головною банківською устано-
вою в Бессарабії було Кишинівське відділення Дер-
жавного банку, яке розподіляло фінанси на інші уря-
дові філії. У своїй діяльності воно також опікувалося
поміщицьким станом, надаючи значні кредити на про-
мислові та господарські потреби. Селянський банк
продавав поміщицьку землю селянам за вкрай зави-
щеними цінами, що спричиняло невдоволення бага-
тьох спеціалістів діяльністю цієї установи. Дворянсь-
кий банк забезпечував позичальників вигідними кре-
дитами та постійно полегшував їх умови, надаючи
клієнтам широкі пільги. Банки підтримували помі-
щицькі господарства, що часто впливало на стабіль-
ність самих кредитних установ.
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ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ
ІМПЕРІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ ВИНОКУРНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ

УКРАЇНІ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

У статті розглядаються особливості економічної політики Російсь-
кої імперії щодо винокуріння Наддніпрянщини в зазначений період.
Ключові слова: політика, Російська імперія, винокуріння, Над-
дніпрянщина, акциз

В умовах ринкової трансформації економіки Ук-
раїни зростає значення історико-економічних знань, які
підвищують культуру економічного мислення, дають
змогу розглядати проблеми в широкому аспекті та спри-
яють їх самостійному та раціональному вирішенню.
Відтак, актуальним є аналіз державної політики у сфері
економіки на території України в минулі часи, зокрема в
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., коли Російсь-
ка імперія, до складу якої входили українські території,
стала на шлях формування ринкових відносин, хоча в
економічній сфері все ще панівним залишалося дер-
жавне регулювання. Найпоказовіше така політика ви-
явилася в такій галузі виробництва, як винокурна.

Вагомий внесок у дослідження цієї проблеми зро-
били такі вчені, як М. Москалюк [1], О. Нестеренко
[2–3], Т. Лазанська [4], О. Ткаченко [5], Б. Ананьїч [6].
Так, О. Нестеренко комплексно показав розвиток про-
мисловості України, навівши багато статистичних да-
них, аргументовані узагальнення та висновки, зокре-
ма й щодо характерних рис економічної політики ца-
ризму. У дослідженні «Сергей Юльевич Витте и его
время» [6] Б. Ананьїч звернув увагу на особливості
державної політики міністра фінансів Російської імпе-
рії. У монографії Т. Лазанської досліджено індустрі-
альний розвиток України та, пов’язаний з ним, процес
формування торгово-промислової буржуазії, а також
ґрунтовно аналізуються форми державного втручан-
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ня в економіку. Праця М. Москалюка – «Розвиток пе-
реробної промисловості у Наддніпрянській Україні в
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.» належить
до спеціальних досліджень, де на широкому колі архів-
них і опублікованих матеріалів ретельно проаналізовані
проблеми розвитку різних галузей промисловості Над-
дніпрянської України в означений період. Автор розк-
рив становище переробної промисловості, її матеріаль-
но-технічної бази, капіталізацію та політику держави
в цьому напрямі, збут промислової продукції та низку
інших важливих проблем. Мета цієї статті – аналіз
особливостей економічної політики російського цариз-
му щодо винокуріння в Наддніпрянській Україні.

Запізнілий вступ Росії на шлях капіталістичного
розвитку, кріпосницькі пережитки, засилля іноземно-
го капіталу, відстала техніка, недостатнє нагромаджен-
ня капіталу – все це ставило царську Росію в розряд
порівняно відсталих в економічному відношенні країн.
Росія була об’єктом суперництва капіталістично роз-
винених країн за оволодіння російським ринком. Пе-
ред нею постала загроза втрати державного суверені-
тету і перетворення її в колонію західноєвропейсько-
го й американського імперіалізму [1, 128]. В основі її
економічної політики лежало прагнення забезпечити
капіталістичну промисловість ринками збуту товарів за
найвищими цінами, при одночасному і всебічному за-
хисті інтересів поміщиків і за умови, що буржуазія, в
основному, залишиться безправною у сфері політики [2,
59]. Цьому була підпорядкована податкова, фінансова
і кредитна політика царизму. На захист економічних
інтересів російської буржуазії була значною мірою спря-
мована і зовнішня політика, зокрема митна. Царизм,
здійснюючи митну політику, нібито, в інтересах розвит-
ку промисловості, зрештою, перетворив її на джерело
поповнення казни, в засіб пограбування робітників, че-
рез підвищення цін на товари широкого споживання, та
на засіб підтримки лише капіталістів-магнатів, капі-
талістів-фаворитів та іноземних капіталістів [3, 25–26].

Найбільш рельєфно політика опікування промис-
ловістю виявилася саме в тих галузях, де безпосеред-
ньо бали участь дворянські капітали – винокурна, цук-
рова та ін. Щоправда в різні періоди історичного роз-
витку ця політика зазнавала змін, але промисловці зав-
жди залишалися в економічному виграші [4, 17]. У
1860 р. було дещо обмежене безакцизне викурювання
горілки із бурякових залишків, а в місцевостях, де не
було питних відкупів, введено акциз 1,15 крб. з кож-
ного викуреного відра. З ліквідацією винних відкупів,
1 січня 1863 р. акциз було накладено на все виробниц-
тво [5, 62]. В результаті, багато дрібних винокурних
підприємств припинили існування. Хоча скорочення
кількості підприємств не означало занепаду винокур-
ного виробництва [1, 136].

Після введення акцизної системи, винокуріння
отримало широку свободу, тому що стало предметом
вільного підприємництва і патентного збору. Спочат-
ку акциз становив 4 коп. з градуса, а для його фіксу-
вання була визначена норма виходу спирту. Для одно-
го пуда перекурюваної бурякової патоки ця норма ста-
новила 25 градусів. При цьому закон, намагаючись
гарантувати казні надходження, надавав промислов-
цям у безкоштовне користування всю кількість спир-
ту, отриману більше норми – так званий перекур [5,
62–63]. Незважаючи на певні негативні соціальні на-
слідки, запровадження винної монополії дозволило
значно збільшити доходи казни. Якщо 1892 р. оподат-
кування продажу спиртних напоїв дало бюджетові
242 млн. крб., то 1903 р. держава отримала від прода-

жу цього товару вже 557 млн. (з яких 322 складав ак-
циз, а 235 – доходи від монополії) [1, 136].

Одночасно винна монополія сприяла поповненню
вітчизняного грошового ринку за рахунок оборотних
коштів приватних підприємців, вивільнених із сфери,
що була монополізованою державою. За деякими оці-
нками, поповнення становило більш як 269 млн. крб.
[1, 136]. Це дало змогу спрямувати вивільнені капіта-
ли в інші галузі народного господарства.

З переходом «питної справи» до відання казенних
палат, здавалося б, ця, найважливіша на той час, озна-
ка мала була контролюватися державою більш чітко,
ніж раніше, але насправді виявилося не так. Фактич-
но, визнаючи неспроможність організувати належним
чином цю справу, Російська імперія віддавала на відкуп
приватним особам свій основний непрямий податок.
Нетривалий час державного управління збором «пит-
ного» податку – змінився відкупним утриманням.
Відкупи, особливо шинковий, не тільки були неефек-
тивними, а й призводили до численних порушень, не-
баченого в інших відомствах «розквіту» корупції [1,
137]. З прийняттям «Положення про питний збір»,
4 липня 1861 р. уперше в Російській імперії утворила-
ся система спеціалізованих органів з адміністрування
непрямих податків. Держава відмовилася від «збанк-
рутілої» відкупної системи і взяла на себе всю повно-
ту відповідальності за забезпечення основного подат-
кового надходження до бюджету – акциз зі спирту та
спиртних напоїв, а також патентних зборів за право їх
виробництва і різних видів продажу [1, 137].

Слід сказати, що до компетенції губернських ак-
цизних управлінь (вони створювалися залежно від
потреби, у кожній губернії або одне на кілька губерній)
були віднесені як фінансові, так і адміністративні
функції. По-перше, вони наглядали: а) за виробницт-
вом різноманітних підакцизних напоїв (спирту, горіл-
ки, настоянок, пива, меду тощо); б) за обігом цих ви-
робів з тим, щоб він здійснювався відповідно до нор-
мативних приписів і з метою недопущення незакон-
ного виробництва й обігу алкогольних напоїв [1, 138].
Органи акцизного нагляду у рамках правоохоронної
функції здійснювали також кримінально-процесуальні
й адміністративно-процесуальні дії, зокрема проводи-
ли дізнання у справах про порушення акцизного зако-
нодавства та вирішували їх по суті (там, де законода-
вець не відносив відповідні склади до компетенції су-
дових органів) [1, 138].

Зайнявши посаду Міністра фінансів, С. Вітте від-
разу зайнявся переглядом існуючої системи оподатку-
вання. В жовтні 1892 р., з цією метою була створена
спеціальна комісія, під керівництвом директора Депар-
таменту торгівлі і мануфактури В. Ковалевського [6,
84]. Найефективнішим засобом викачування грошей з
населення стала, встановлена С. Вітте, монополія на
горілку. Винокуріння залишалося в приватних руках,
але сирий спирт закуповувався казною. Очистка спир-
ту і виготовлення горілки відбувалися на приватних
заводах, тільки на замовлення казни і під контролем
акцизного нагляду. Продаж спирту, вина і горілчаних
виробів був винятковим правом держави. Реформа не
стосувалася виготовлення пива, портера, браги і ви-
ноградного вина. В містах горілчані вироби продава-
ли з 7 год. ранку – до 10 вечора, а в селах (у весняно-
літні дні – до 10, зимові – до 8 вечора). Торгівля забо-
ронялася під час хресних походів, а в неділю – до зак-
інчення літургії. Монополія використовувалася Міні-
стерством фінансів як один з основних видів покрит-
тя бюджетних дефіцитів [6, 86].
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Економічна політика С. Вітте мала суперечливий
характер, адже для промислового розвитку країни він
використовував засоби і методи, які були характерні
для феодальної епохи правління в Росії [1, 139]. Поря-
док фіксування значної кількості фабрик і заводів
різних галузей виробництва регулювався правилами,
не включеними в Статут про промисловість. Будівниц-
тво винокурних, горілчаних, медо- і пивоварних за-
водів регламентували правила про питний збір. При
цьому ст. 133 Статуту про акцизи забороняла відкрит-
тя нових винокурних заводів у містах приватним осо-
бам і вже існуючим акціонерним компаніям, у стату-
тах яких це рішення не було обговорене заздалегідь.
Під цю заборону попадали і нові заводи, які заснову-
валися акціонерними товариствами. Їм заборонялося
не тільки заснування нових заводів, але і купівля ста-
рих. Це положення вдало поєднувалося із законом,
прийнятим 4 червня 1890 р., «Про міри стосовно роз-
витку сільськогосподарського винокуріння» [7, 42].

Проте, на шляху розвитку горілчаної промисло-
вості стояла акцизна система, збільшення в царську
казну поборів з виробництва і продажу горілки, що
неминуче вело до підвищення непрямих податків з
населення [1, 139]. Влада прагнула повернути втрати
заводчику при зберіганні спирту, встановлювала загальні
безакцизні відрахування і порядок користування ними.
Більше того введенням додаткового безакцизного відра-
хування при одержанні спирту з пшениці і картоплі, за-
кон тісно пов’язував цей промисел з вищими формами
землекористування. Головними підсумками дії акту
1890 р. було: 1) перестали виникати безземельні вино-
курні заводи; 2) скоротилася викурка спирту на існую-
чих заводах; 3) з’явилася маса дрібних заводів, які
найбільш, на думку влади, відповідали сільськогоспо-
дарським цілям підняття скотарства; 4) розширилася
сфера виробництва культури картоплі [7, 42].

Постійно допускаючи завищення цін на спирт по-
міщиками, уряд заборонив 1890 р. відкривати нові
винокурні підприємства у містах і створював акціо-
нерні товариства. Міністерство відверто демонструва-
ло свою симпатію до великого поміщицького капіталу
[4, 23]. 13 січня 1912 р. був прийнятий закон, який ска-
сував деякі архаїчні постанови статутів про акцизні
збори. Він зачепив частини, які мали відношення до
технічної сторони виробництва спирту і виникли ще у
1860–70-х рр. Свого часу ці статті вводилися в цілях
кращого і точного обліку, одержаного на заводах, спир-
ту, в результаті ж, усе виробництво виявилося обкла-
деним мережею формальностей. Проте, з тих пір на
винокурних заводах з’явилися автоматичні контрольні
апарати, а в країні була введена монополія [7, 43].

Таким чином, все вище наведене переконливо
свідчить, що характерною рисою економічної політи-
ки Російської імперії у другій половині ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. було активне втручання держави у госпо-
дарське життя, державне регулювання ринкових відно-
син. В основі такого політичного курсу лежало праг-
нення забезпечити капіталістичну промисловість рин-
ками збуту товарів, за одночасного і всебічного захисту
інтересів поміщиків. Політика протекціонізму «шукала»
джерела поповнення казни, одним з яких стало введен-
ня акцизної системи – збільшення до царської казни
поборів з виробництва і продажу горілки, що неминуче
вело до підвищення непрямих податків з населення.
Державна монополія на горілку була засобом викачуван-
ня грошей із населення. Ще одним наслідком збільшен-
ня акцизу було те, що більшість дрібних винокурних
підприємств припинила існування. Отже, акцизна си-

стема була основною перешкодою на шляху капіталі-
стичного розвитку винокурної промисловості.
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СТАНОВЛЕННЯ СЕЛЕКЦІЇ ТА НАСІННИЦТВА
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УКРАЇНІ

(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

У статті аналізується процес зародження та становлення се-
лекції і насінництва цукрових буряків в Україні в другій половині
ХІХ – на початку ХХ ст.
Ключові слова: селекція, насінництво, цукрова промисловість,
сортова справа, дослідно-селекційна станція

Сучасне реформування сільського господарства
вимагає звернення до науки, яка визначає та приско-
рює його розвиток. Критичне осмислення наукової спа-
дщини – важлива умова поступу аграрного сектору
економіки. З огляду на це, доцільним є дослідження про-
цесу становлення вітчизняної селекції, насінництва цук-
рових буряків та діяльності перших селекційних закладів
в Україні, оскільки їхні здобутки донині є актуальними.
Історіографія проблеми представлена працями щодо
наукової селекції таких учених, як А. Зайкевич [1],
С. Богданов [2], П. Сльозкін [3], Е. Заленський [4],
Л. Семполовський [5], Ф. Куделька [6], Б. Єнкен [7],
В. Морачевський [8] та ін. Метою цієї статті є аналіз
становлення селекції та насінництва цукрових буряків
в Україні від середини ХІХ – до початку ХХ ст.

Посилення капіталізму в цей час сприяло розвит-
ку бурякоцукрової промисловості в усій Європі, що
зумовила також монополія Англії на продаж колоні-
ального цукру з тростини та залежність континенту
від цих поставок. До 1830-х рр. буряки для цукровар-
іння вирощувалися на присадибних ділянках, а насіння
отримували в кожному господарстві «домашнім» спо-
собом. Лише окремі господарства виписували насіння
«сілезького» буряка й інші сорти з Франції та Німеч-
чини, котрі були осередками досліджень у цій сфері.
Невдовзі провідне місце у вирощуванні, переробці й
навіть експорті цукру посіла Російська імперія. Однак
більшість селекційно-насіннєвих підприємств з буря-



   269Україна в умовах трансформацій модерної доби

ківництва працювала в Західній Європі. Найвідоміши-
ми щодо вкладу в селекцію та насінництво цукрових
буряків були такі фірми, як Вільморен, Депре, Турнер
(Франція); Раббетге і Гізеке (Клейнванцлебен), Діппе
і Шрейбер (Німеччина); Воганка і Запотіл (Чехія); Янаш
(Польща); Кун (Голландія); Глоструп (Данія); Свалеф
(Швеція) [9, 62]. Найвідомішою ж насіннєвою фірмою
в Західній Європі була Вільморен, заснована ще 1780 р.
Її успішна діяльність пов’язана з Луї Вільмореном,
який розробив прямий індивідуально-сімейний спосіб
селекції цукрового буряка, замість масового, який існу-
вав до середини ХІХ ст., а опублікування його праці –
«Записки о создании новой расы свеклы и соображения
о наследственности растений» (1856 р.) мало істотне зна-
чення для подальшого прогресу у цій галузі [9, 63].

В Російській імперії насінництво та селекція цук-
рових буряків до середини ХІХ ст. розвивалися по-
вільно. В цей період лише проводили морфологічний
відбір рослин з грушоподібною формою кореня і браку-
вали корені кормового і листкового буряка. Однак пос-
тійне зростання посівних площ під цукрові буряки та
збільшення норм висіву (в 1850-х рр. перейшли з гніздо-
вого на рядковий метод посівів цукрового буряку, що
збільшило норми висіву з 20–30 фунт. до 2–3 пуд.
на дес.) сприяли утворенню в Росії значного внутрішнь-
ого ринку з придбання та виробництва насіння цукро-
вих буряків, хоч на нього великий вплив мали закордонні
насіннєві фірми. З часом стало зрозуміло, що німецьке
та французьке насіння не зовсім придатне для чорно-
земних і підзолистих ґрунтів Російської імперії, тим
більше за недостатньої вологості. Першими це зрозумі-
ли українські і польські цукрозаводчики, які з середини
50-х рр. ХІХ ст. почали активно вивчати питання на-
сінництва та доводити думку про наявність реальних
можливостей виробництва власного якісного насіння
буряків. Тому селекційно-насіннєві господарства, які
виникли на українських землях, створили власні аклі-
матизовані сорти, що склали конкуренцію закордонним.

Так, уже 1850 р. Л. Вальков у маєтку Калинівка
Вінницького повіту, Подільської губ. організував одне
з перших в Російській імперії насіннєве підприємство
з очистки та культивування бурякового насіння. Тоді
ж насіння цукрових буряків для продажу почали
вирощувати в Смілянському маєтку графа О. Боб-
ринського, насіннєвому господарстві Євстратьєва в Ос-
ітняжці Чигиринського повіту, Київської губ., котрі
виписували з-за кордону маточне насіння та розмно-
жували його протягом кількох поколінь, використову-
ючи примітивні прийоми масового відбору [10, 1].
Різниця в цінах на маточне насіння, яке ввозилося, та на
фабричне, вирощене в Україні, перевищувала 100–150
разів. Постійне нарощування експортних поставок на-
сіння зумовило потребу будівництва насіннєвих заводів.
Перший з них був побудований 1900 р. у Вінниці німець-
кою фірмою «Раббетке і Гізеке», що засвідчило збере-
ження активності у цій сфері іноземного капіталу [6, 53].

Інтенсифікація розвитку цукрової промисловості
в Російській імперії від 1860-х рр. наклала свій відби-
ток і на зміни в агрокультурі вирощування цукрових
буряків. Поміщицькі господарства почали відкидати
трипільну і переходити до багатопільної сівозміни. Відо-
мий інженер в галузі цукрової промисловості М. Топ-
лигін 1863 р. у Шполі, Київської губ. проводив дослі-
ди, порівнюючи головні сорти цукрових буряків того
часу. В 70–80-х рр. ХІХ ст. у роботах А. Зайкевича [1] і
М. Харькевича [11] досліджені питання, пов’язані з
покращенням сортів цукрових буряків. В ряді госпо-
дарств старі сорти замінили новими, покращеними. Тоді

ж у Смілянському маєтку графа О. Бобринського про-
водили відбір цукрових буряків на зниження виступу над
рівнем землі та на зменшення вильчастості. Згідно з
М. Орловським, в 1886 р. власник маєтку Немерча, Под-
ільської губ. К. Бущинський, директор Стриховецького
цукрового заводу М. Лонжинський та інженер-хімік
Й. Орловський організували насіннєве господарство, з
метою «улучшить и приноровить к тяжелым климати-
ческим условиям южной России имеющиеся тогда мес-
тные сорта свеклы и хлебных растений» [12, 17]. Як ме-
тод селекції на станції застосовували масовий та індив-
ідуальний відбір коренеплодів за питомою вагою.

У 80–90-х рр. ХІХ ст. почали діяти перші ук-
раїнські селекційні станції – Уладівська, Іванівська,
Кальникська, Немерчанська, Верхнячська [10, 8]. Це
були приватні заклади, що обслуговували потреби окре-
мих бурякових заводів і поміщицьких господарств в бу-
ряковому насінні. Втім, саме цим селекційним станціям
судилося стати родоначальниками селекції та насінниц-
тва, які застосовували системний науковий підхід,
впроваджуючи в життя розробки вчених. З 1891 р. в
Україні проводилися регулярні досліди для порівнян-
ня вітчизняних і іноземних сортів. Незначна різниця в
їх якості для більшості сортів, іноземні поставки низь-
коякісного насіння, за умов жорсткої конкуренції, при-
звели до того, що з кінця ХІХ ст. майже кожне велике
бурякоцукрове господарство мало власну селекційну
справу. Наявність же власного посадкового матеріалу
зменшувала витрати цукрозаводчиків і залежність від
дорогого іноземного насіння.

Керівниками таких дрібних насіннєвих госпо-
дарств були, зазвичай, хіміки цукрових заводів, які час-
то не володіли достатніми знаннями щодо біології бу-
ряка. В результаті таких тенденцій, якість вітчизняних
буряків, порівняно з селекційними сортами кращих
іноземних фірм, погіршилася. Тому на початку ХХ ст.
українські цукрозаводчики знову збільшили попит на
іноземне і краще вітчизняне насіння. Ведення селек-
ційної роботи при цукрових заводах до 1910 р. помітно
скоротилося. Одним же з найкращих насіннєвих гос-
подарств кінця ХІХ ст. було Уладівське, яке виробля-
ло щорічно 2700 пуд. покращеного насіння. Шпикі-
вське господарство вирощувало щорічно 12250 пуд.,
Смілянське і Шполянське – 21 тис., Майзеля – 11,5
тис. пуд. насіння [2, 242].

Підвищені вимоги до якості насіння призвели до
перетворення насіннєвих господарств на селекційно-
насіннєві фірми – М. Лонжинського і К. Бущинського
в Немерчі (1886 р.); А. Янаша в Данькові (1888 р.);
В. Старорипінського в Коробчіївці (1886 р.), які на-
прикінці 1880-х рр. виробляли до 80 тис. пуд. сорто-
вого насіння щорічно. В 90-х рр. ХІХ ст. організову-
ються Калнинське (1891 р.) і Ільїнецьке (1896 р.)
насіннєві господарства [4, 7]. Кращими організатора-
ми селекційно-насіннєвої справи на той момент в Ук-
раїні були Ф. Куделька, А. Зайкевич, Л. Семполовсь-
кий, М. Харькевич, Е. Заленський, М. Држевецький
та ін. Їх плідна діяльність на селекційній ниві сприяла
подальшому розвитку бурякосіяння, сортової справи і
цукрової промисловості в країні.

На початку ХХ ст. в Україні були засновані півто-
ра десятка насіннєвих закладів, зокрема досить інтен-
сивно працювали Немерчанська, Уладівська, Верх-
нячська, Іванівська, Удичська, Ялтушківська, Велико-
половецька в Ільїнецькому маєтку селекційні станції,
які повністю покривали потреби бурякоцукрових гос-
подарств, які вони обслуговували, в насіннєвому матер-
іалі. Крім того, потрібно згадати Миронівську дослід-
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но-селекційну станцію на Київщині, організація якої була
розпочата в 1911 р., на кошти Всеросійського товари-
ства цукрозаводчиків і департаменту землеробства. Її
заснуванням завершилося формування мережі дослід-
них полів названого товариства, організованої під ке-
рівництвом С. Франкфурта, й яка охопила найбільші
бурякові господарства в Київській, Подільській, Во-
линській, Полтавській губ. Першим завідуючим Миро-
нівської станції був С. Тулайков. Ці селекційні станції в
радянський час стали осередками передової селекції
не тільки в союзних, а й світовому масштабах.

В результаті діяльності цих насіннєвих госпо-
дарств, за підрахунками Е. Заленського, перед 1914 р.
в Україні щорічно виробляли біля 450–550 тис. пуд.
бурякового насіння. Німецькі фірми, зокрема Раббет-
ге і Гізеке (Клейнванцлебен) та Діппе, використовую-
чи сприятливі ґрунтово-кліматичні умови й експлуа-
туючи дешеву робочу силу, виробляли щорічно в
Російській імперії 650–750 тис. пуд. і ще 100 тис. вво-
зили з-за кордону [4, 10]. Перша світова війна внесла
досить суттєві зміни у справу вирощування посадко-
вого матеріалу. Ввіз маточного насіння німецьких фірм
припинився, але, незважаючи на це, в 1916 р. загальне
виробництво бурякового насіння в Росії становило не
менше 1,8 млн. пуд. Якщо до цього додати залишки
насіння попередніх років, то отримаємо навіть зали-
шок біля 500 тис. пуд. [4, 11].

Таким чином, можна зробити висновок, що зарод-
женню аналітичної та наукової селекції сприяв ряд
причин, серед яких – досягнення в напрямі селекції за
кордоном, організація науково-дослідної роботи, ство-
рення відповідних установ в Російській імперії, зок-
рема на українських землях. Встановлено, що вагоме
значення для вітчизняної селекції цукрових буряків
мало створення наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. ряду
селекційно-дослідних станцій, де наукова думка поча-
ла втілюватись у практику. Наслідком досягнень вітчиз-
няної селекції стала можливість українських насіннє-
вих господарств експортувати маточне насіння цукро-
вих буряків і цим конкурувати з іноземними фірмами
на світовому ринку.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВ І УСТАНОВ
ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РОСІЙСЬКОЇ

ІМПЕРІЇ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Галузеві товариства відігравали важливу роль у становленні аг-
рономічної науки та сільськогосподарської практики. В статті
аналізується діяльність та значення товариств та установ цук-
рової промисловості, їх значення для розвитку галузі та вплив на
соціально-економічні процеси.
Ключові слова: товариства, установи, цукрова промисловість,
правління, контора, статут

Актуальність теми дослідження визначається важ-
ливістю вивчення історії виникнення та діяльності
товариств і установ цукрової промисловості як скла-
дової частини аграрного устрою, їх ролі та значення у
реформуванні галузі. Аграрний сектор виробництва
займав в економіці Росії ключове місце, а галузеві то-
вариства відігравали важливу роль у становленні аг-
рономічної науки та сільськогосподарської практики.
Товариства і установи цукрової промисловості пропо-
нували широкий спектр форм і напрямів роботи зі ство-
рення наукових основ для розвитку цукрової галузі та
пропаганди сільськогосподарських знань. До таких
форм належали: організація публічних лекцій, видан-
ня та розповсюдження серед населення друкованої
продукції товариств, організація та участь у сільсько-
господарських виставках [1], випробування новітніх
зразків удосконаленої землеробської техніки і передо-
вих технологій на дослідних полях і ділянках, з по-
дальшим впровадженням їх у традиційний господарсь-
кий побут окремого регіону [2]. Безумовно, досліджен-
ня й аналіз організаційного досвіду, накопиченого
найбільш активними членами товариств, дворянами,
купцями, підприємцями, сприятиме і в сучасних умо-
вах пошуку раціональних та оптимальних шляхів удос-
коналення цукрової галузі. Взагалі, вивчення участі
окремих особистостей у діяльності товариств та уста-
нов, може стати новим полем для наукових розвідок.

Аналіз останніх публікацій із проблеми свідчить
про наявність різних напрямів її вивчення. Це пов’я-
зано з тим, що історія товариств і установ цукрової
промисловості привертала увагу фахівців різних га-
лузей наукового знання. Проблематика поєднує ряд
суміжних дисциплін, таких як аграрна історія, історія
економічної думки, історія науки і техніки, історія на-
уки і освіти, історія громадських організацій. У зв’язку
з цим, науковий інтерес викликають праці В. Савчука,
присвячені дослідженням історії природознавчих [3] і
технічних товариств [4]. Окремі питання діяльності то-
вариств і сільськогосподарських установ досліджували-
ся В. Вергуновим [5]. Питанню формування мережі
та діяльності сільськогосподарських дослідних уста-
нов на Київщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) при-
святила дисертацію О. Завальнюк [6]. Проблемі діяль-
ності мережі дослідних полів Всеросійського Товари-
ства Цукрозаводчиків присвятив студію В. Скиртач [7].
Слід зазначити, що ці праці мають певний регіональ-
ний аспект. Комплексною роботою щодо діяльності
сільськогосподарських товариств в Україні, але еко-
номічного спрямування, є дисертація А. Пантелеймо-
ненка [8]. Ще одне, значуще з нашого погляду, науко-
ве дослідження Н. Чайки присвячено становленню та
розвитку наукових установ при сільськогосподарських
товариствах Правобережної України (друга половина
ХІХ – початок ХХ ст.) [9]. Однак комплексної роботи
щодо історії виникнення та діяльності товариств і ус-
танов цукрової промисловості досі немає, тому ця про-
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блематика потребує подальшого вивчення. Мета цієї
статті – проаналізувати діяльність товариств і установ
цукрової промисловості, їх значення для розвитку га-
лузі та вплив на соціально-економічні процеси.

Всеросійське Товариство Цукрозаводчиків. У
1896 р. для сприяння розвитку та вдосконалення цук-
робурякової промисловості було засноване Всеросійсь-
ке Товариство Цукрозаводчиків, метою якого було роз-
ширення збуту цукру, поліпшення якості буряків і зде-
шевлення вартості виробництва. Для її досягнення
товариству статутом надавалося право: збирати і роз-
робляти статистичні відомості про виробництво цук-
ру і торгівлі; обговорювати питання, що стосуються
інтересів цукрової промисловості та пов’язаних з нею
галузей сільського господарства; вивчати технічні вдо-
сконалення в галузі цукроваріння; видавати спеціаль-
ний друкований орган і влаштовувати дослідні поля,
лабораторії та школи цукроваріння [10]. На 1 січня
1909 р. членами товариства були власники та представ-
ники 230 цукрових заводів (181 пісочних, 36 пісочно-
рафінадних і 13 рафінадних), а оскільки цукрових за-
водів в імперії налічувалось 296, то не брала участі в
товаристві лише їхня чверть (66 заводів). Правління
товариства складалося з відомих у Російській імперії
цукрозаводчиків. Головою правління був Андрій Олек-
сандрович Бобринський. Товаришами голови (говоря-
чи сучасною мовою – його заступниками), які опіку-
валися найбільш важливими структурними частина-
ми, були Павло Іванович Харитоненко та Лев Ізраіле-
вич Бродський [11, 38]. Членами правління були: Ми-
кола Петрович Балашов, Богдан Брониславович Бро-
невський, князь Сергій Олександрович Долгорукий,
Микола Васильоич Монахов, Іосіф Генріхович Натан-
сон, Леонід Тимофейович Пятаков, Олександр Олек-
сандрович Ребиндер, Карл Володимирович Фішман,
Богдан Іванович Ханенко, Михайло Петрович Шеста-
ков, Ігнатій Станиславович Щеньовський, Едуард
Вільяминович Янцен. Кандидатами у члени правлін-
ня були Болеслав Францевич Крачкевич, Генрих Казе-
мирович Мазаракі [11, 39]. Складовою частиною то-
вариства були дві важливі комісії – ревізійна та екс-
пертна з питань щодо очищення стічних заводських
вод. Головна контора Всеросійського товариства цук-
розаводчиків розташовувалась у Києві. Керівником кон-
тори та редактором «Вестника Сахарной Промышлен-
ности» був Вікентій Іванович Шульц Моро. Відділення
контори знаходилися у С.-Петербурзі, Варшаві, Сумах.
До складу товариства також входили лабораторія в
м. Києві (керівник – проф. Іван Демидович Жуков) та
ентомологічна станція у Смілі (Черкащина). Крім того,
була наявна мережа дослідних полів, якою завідував Со-
ломон Львович Франкфурт. Для підтримки високого
рівня ринкових цін товариство проводило політику
скорочення посівів цукрового буряку, виробництва і
випуску цукру на внутрішній ринок. Водночас воно
намагалося розширювати експорт російського цукру
на західноєвропейські й особливо східні ринки (Ту-
реччина, Іран, Китай, Японія), часто за демпінговими
цінами, отримуючи від уряду значні пільги у вигляді
премій, повернення акцизних платежів, зменшених
тарифів. Особливу роль у цьому процесі відігравав
Торговий дім «І. Г. Харитоненко з сином» [12].

Київське товариство взаємного страхування цук-
розаводчиків розташовувалося за адресою: Хрещатик,
48. Товариство мало основний (400 тис. руб.) і запас-
ний (1 млн. руб.) капітали участі, який був пропорцій-
но розподілений між страхувальниками. Головою прав-
ління був Щеньовський Ігнатій Станиславович. Чле-
нами товариства були Бродський Лев Ізраілевич та

Фішман Карл Володимирович. Також існувала Рада
Товариства, яку очолював граф Владислав Олександ-
рович Браницький. Членами були А. Дюготье, Е. Мань-
ковський, Г. Енні, барон В. Гінцбург, Ф. Ярошинський,
Е. Де-Молінарі. Управляючим справами товариства був
Василь Августович Шварц. Товариством були застрахо-
вані 130 цукрових заводів, оцінених у 100 млн. руб. [11, 41].

Київське Відділення Імператорського Руського
Технічного Товариства (м. Київ, Хрещатик, 10). Голо-
ва відділення – проф. Г. Де-Метц, голова цукрового
відділу – інженер-технолог М. Толпигін, заступник –
проф. І. Жуков, неодмінні члени: В. Васильєв, М. Ва-
сильєв і Н. Овсянніков, завідуючий бюро – Н. Іконні-
ков. Крім того, М. Толпигін був укладачем «Ежегод-
ника по сахарной промышленности Российской им-
перии» [13]. Він видавався з метою своєчасного опри-
люднення статистичних відомостей щодо цукробуряко-
вого виробництва. При Київському Відділенні Імпера-
торського Руського Технічного Товариства працювала
постійна комісія для складання інструкції щодо техніч-
ного контролю на цукрових заводах, видання документів
із цукрового виробництва та влаштування бесід хіміків
[14]. Голова комісії – Н. Гесс, секретар – Н. Хорцев.

Варшавське Відділення Товариства сприяння ро-
сійської промисловості та торгівлі. Бюро товариства
розташовувалося за адресою: Варшава, Краківське
передмістя, 66. Голова відділення – В. Тишкевич. Го-
ловою цукрової секції був М. Вортман [11, 42].

Київське товариство взаємного страхування від
нещасних випадків (м. Київ, Хрещатик, 5). Застрахо-
ваними в товаристві значилися біля 50 цукрових за-
водів. Управляючим справами був М. Буковинський,
головою правління – М. Чарнецький.

Товариство взаємодопомоги службовців цукрових
заводів Російської імперії. Бюро розташовувалося при
Київському Відділенні Імператорського Руського Тех-
нічного Товариства. Головою був В. Васильєв, секре-
тарем – Я. Черногрязський. Метою товариства було
сприяти покращенню матеріальних і моральних умов
життя своїх членів [15, 164]. Для досягнення цієї мети
товариство видавало членам та їх родинам грошові
допомоги і безвідсоткові позички, сприяло працевлаш-
туванню. Товариство допомагало у придбанні членам
різних предметів споживання і домашнього побуту за
здешевленою ціною, надавало юридичну допомогу.
Обов’язковою складовою діяльності товариства були
забезпечення піклування, виховання й освіти дітей
членів та сприяння влаштуванню їх в учбові заклади,
притулки та інші виховні установи. Піклувались про
виховання сиріт і малолітніх братів і сестер померлих
членів товариства, які були під їх опікою, а також про
вдів, престарілих і нездатних до праці батьків, якщо
останні були під опікою померлих членів. Видавали
допомоги на поховання померлих членів і піклували-
ся про поховання тих з них, які не мали родичів, а та-
кож про престарілих, калік і нездатних до праці членів
суспільства. Товариству надавалося право відкривати
для своїх членів та членів їх родин, з дозволу відпові-
дних владних установ, з дотриманням правил, лікарні,
амбулаторії, притулки, гуртожитки, дешеві квартири,
школи, дитячі садочки, літні колонії, бібліотеки та чи-
тальні. Товариство також мало змогу встановлювати
для дітей та сиріт членів стипендії в різних учбових
закладах, а також влаштовувати лекції та читання з
предметів, відповідаючи роду занять учасників това-
риства. Кількісний склад товариства був необмеженим,
чоловіки і жінки мали рівні можливості. Члени това-
риства поділялись на дійсних та почесних. В дійсні
члени приймалися особи, які працювали на цукрових
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та рафінадних заводах. Прийом дійсних членів у това-
риство відбувався за постановою правління, незалеж-
но від звання, стану, віросповідання та національності.
Звання почесного члена Товариства присвоювали за
постановою загальних зборів особі, яка працювала на
цукровому заводі, зробила значні пожертви або послу-
ги товариству. Дійсні члени сплачували при вступі в
товариство одноразово 10 руб. та щорічно або части-
нами в терміни, встановленні правлінням, 2 % від
річного жалування.

Відділ зі знаходження занять для членів Товари-
ства взаємодопомоги службовців цукрових заводів
Російської Імперії. Будь який член Товариства міг от-
римати довідку щодо вакантних міст. На власний роз-
суд відділ розсилав на заводи повний список членів
Товариства, які бажали отримати місце, з докладними
відомостями і з зазначенням, хто рекомендує. Відділ
рекомендував лише тих членів товариства про роботу
та службу яких мав точні відомості, отримані шляхом
всебічних довідок. Член Товариства, який бажав от-
римати місце через бюро, заповнював особовий бланк,
в якому вказував ім’я, прізвище, підданство, віроспо-
відання, вік, сімейний стан, освітній ценз, з наданням
документів про освіту, довідку щодо роду останньої
служби, де, скільки часу, розмір винагороди, із зазна-
ченням, чи було місце річне, і одночасно давав підпис-
ку про сплату на користь бюро 5 % річної платні за
перший рік. Крім того, кожний член, який бажав отри-
мати місце через відділ, мав представити послужний
список, з точною вказівкою промислових підприємств,
де працював, та осіб, які могли би дати про нього
відгук. Відділ також самостійно наводив довідки про
кандидатів і їх попередню діяльність. Зібрані відділом
відомості зберігалися в таємниці. Відділ складався з
голови товариства та обраних правлінням членів зі
свого середовища, в кількості не менше 2 осіб. Вони
вели конфіденційну переписку, відправляли запити,
обробляли кореспонденцію. За рекомендованих на
місця членів товариства, правління брало на себе мо-
ральну відповідальність. Члени товариства, які отри-
мували робочі місця, сплачували 5 % зі свого окладу
за перший рік або винагороду за тимчасову роботу.
Половина цих коштів йшла в розпорядження правлін-
ня, з яких покривалися витрати на пошук робочих
місць, а інша частина надходила до оборотного капі-
талу товариства [11, 44].

Посередницьке бюро Київського Відділення Імпе-
раторського Руського Технічного Товариства. Голов-
ним завданням бюро було приймання заяв від техніків,
бажаючих отримати посаду на заводах, та від закладів
і осіб, які шукають службовців-техніків. У бюро вели-
ся дві книги: в першій записували попит на службовців.
Обов’язково вказувались: адреса закладу або особи,
яка шукає техніка, на яку посаду він потрібен, який
ступінь освіти повинен мати, можлива заробітна плат-
ня, яка квартира (для одружених чи ні) пропонується
та на який термін йому пропонують роботу. В іншу
книгу вносилися пропозиції послуг. Записувались:
прізвище пошукувача, адреса, ступінь освіти, сімей-
ний стан, перелік попередніх місць служби, а також
посада та платня, яку він бажає отримати, й термін, на
який він розраховує отримати роботу. Техніки та осо-
би, які потребували послуг, вносили під час запису до
бюро 2 руб. на поштові та телеграфні витрати. Решту
коштів перераховували товариству допомоги службов-
цям Смілянських технічних класів. Всі записи, які вно-
силися до книг, були дійсними три місяці, але могли

бути подовжені ще на три місяці за новою заявою без-
коштовно. Члени відділення користувались послуга-
ми бюро також безкоштовно. В Києві існували ще два
посередницьких бюро, які рекомендували службовців на
цукрові заводі південно-західного краю. Це посеред-
ницькі бюро товариства під назвою «Союз осіб, які слу-
жать у сільському господарстві та сільськогосподарській
промисловості південно-західного краю», та Товариства
взаємної допомоги працюючих осіб [11, 46].

Отже, діяльність товариств і установ цукрової про-
мисловості, накопичений досвід аграрної раціоналі-
зації, свідчить про їх значний внесок у вирішення ак-
туальних аграрних загальноросійських і регіональних
проблем, а також оптимальну форму впровадження
кращих наукових розробок у виробництво. Досліджен-
ня цієї проблематики сприятиме подальшому розвит-
ку аграрної історії.
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ДВОРЯНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВОЇ
ДОПОМОГИ В ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ

ГУБЕРНІЯХ НАПРИКІНЦІ ХІХ ст.

Висвітлюються завдання та форми трудової допомоги в
Російській імперії наприкінці ХІХ ст. На основі аналізу періоди-
ки, доводиться теза про помітну роль дворян південноукраїнсь-
кого регіону в цьому процесі.
Ключові слова: трудова допомога, будинок працелюбності, при-
тулок, дворяни, південноукраїнські губернії

У другій половині ХІХ ст. суспільство Російської
імперії поступово визнало необхідність не лише ми-
лостині, а й трудової підтримки нужденних, тому до-
помога набуває адресності (безробітні, безпритульні,
хворі тощо). Підвищена увага зосереджувалася на про-
блемі попередження незаможності, безробіття, зубо-
жіння та морального деградування населення. Вивчен-
ня специфічних форм та методів трудової підтримки
населення дозволить застосувати накопичений досвід
і за сучасних умов.

Історії трудової допомоги присвячено чимало
праць. Різні аспекти цієї проблеми досліджені в робо-
тах Л. Бадя [1–3]. Об’єктом статті Е. Єршової є трудо-
ва благодійність вищих верств російського суспільства
на рубежі ХІХ–ХХ ст. [4]. Основні форми трудової
допомоги, на прикладі діяльності благодійних това-
риств м. Казані, охарактеризовані в науковій розвідці
Г. Рафікової [5], яка наголошує, що «опіка працею»
виникла як альтернатива звичайній опіці та милостині.
У статті Є. Бєлкіної розглянуто будинок працелюбності
в Кронштадті як інструмент боротьби зі злиденністю [6].
Л. Гатілова вивчила організацію діяльності та функції
Воронезького будинку працелюбності [7]. Стаття Л. Ру-
сакової аналізує накопичений в історії Російської імперії
досвід надання трудової допомоги молоді [8]. Однак,
попри достатню кількість наявної наукової літерату-
ри, особливості надання трудової допомоги нужденним
у південноукраїнських губерніях залишаються поки не-
достатньо висвітленими. Мета цієї статті – на основі
аналізу матеріалів журналу «Трудовая помощь», визна-
чення головних напрямів та форм трудової допомоги
наприкінці ХІХ ст. і характеристика ролі дворянства у
цій площині, на прикладі південноукраїнських губерній.

Нагадаємо, що перші спроби теоретичного обґрун-
тування переваг трудової допомоги перед «нерозбірли-
вою милостинею з рук у руки» належать Є. Максимову,
який опублікував низку статей з цього питання в 1898–
1901 рр. [9; 10]. Г. Швіттау виділив такі напрями трудо-
вої допомоги: 1) безпосереднє надання заняття (будин-
ки працелюбності та громадські роботи); 2) сприяння
до застосування праці (посередництво у працевлаш-
туванні, постачання матеріалом і знаряддями вироб-
ництва, сприяння збуту готової продукції); 3) освітній,
виховний і виправний (навчання і професійна підго-
товка осіб, розумово і морально непідготовлених до
праці, допомога особам із серйозними фізичними об-
меженнями) [11].

Про різноманіття видів трудової допомоги у досл-
іджуваний період свідчить наступне. З метою надання
нужденним підтримки, зокрема в пошуку роботи, існу-
вали посередницькі контори та бюро з найму робіт-
ників (сільськогосподарських та міських) [12, 70]. Так,
для Таврійської та Херсонської губ. робітничі ринки
зосереджувались у Березівці, Херсоні, Єлисаветграді,

Мелітополі, Олександрівську тощо. Головним робіт-
ничим ринком вважалось містечко Каховка, в якому з
9 травня починався робітничий ярмарок. Не менш важ-
ливу роль мали організовані громадські роботи. На-
приклад, у 1833–1834 рр. у новоросійських губерніях
широко застосовувалися роботи з виправлення вели-
ких і польових доріг, риття канав, з обробки полів для
висадження дерев, з видобутку солі тощо. Важливо
зауважити, що для завідування такими роботами орган-
ізовувалися піклувальні комітети з дворян та місцевих
чиновників [12, 441–442,450].

До установ, що давали роботу, на яку не існувало
попиту (іншими словами, вони створювали на робіт-
ничому ринку нові вакансії), належали будинки пра-
целюбності. Як правило, засновували такі будинки
благодійні товариства, насамперед, піклувальні про
будинки працелюбності. Нерідко при благодійних то-
вариствах відкривали так звані майстерні працелюб-
ності. На практиці їх завданням була підготовка ремі-
сничих учнів, підмайстрів для допомоги місцевому
будинку працелюбності [12, 456,463].

У сільських місцевостях створювалися сільсько-
господарські трудові притулки та колонії. Зважаючи
на те, що сільськогосподарська праця не вимагала знач-
них професійних навичок, саме такий вид трудової
допомоги був більш прийнятним для некваліфікова-
них або слабких здоров’ям працівників [12, 465]. Слід
зазначити, що у таких установах утримання нужден-
них було відносно дешевим, відповідно, їхнє влашту-
вання було доступним для приватних благодійників.
Крім вищезгаданих, також створювались установи із
забезпечення безробітних знаряддями виробництва та
матеріалами для організації збуту продукції.

Зупинимось докладніше на аналізі форм трудової
підтримки населення у південноукраїнських губерні-
ях. У 1894 р. Херсонським благодійним товариством
було відкрито будинок працелюбності [13, 31]. Нагадає-
мо, що ідея заснування такої установи у Херсоні була
висловлена бароном О. Буксгевденом під час його по-
дорожі Росією. Місцева громада підтримала пропози-
цію значними пожертвами. Помітну увагу приділяв цій
установі херсонський губернатор М. Вєсьолкін, а його
дружина Матильда Валеріанівна була безпосередньою
засновницею будинку [14, 92]. Зауважимо, Херсонсь-
ке благодійне товариство вирішило відкрити саме ди-
тяче відділення будинку працелюбності, оскільки «по-
трібно надати підростаючому поколінню правильне ви-
ховання з дитинства та викоренити злидарство й жеб-
рацтво дітей, що поширилось у місті» [13, 31]. Менш
необхідним, на їх думку, було влаштування будинку пра-
целюбності для дорослих, оскільки в місті існували до-
сить вигідні умови для пошуку роботи, з відносно ве-
ликою платнею впродовж майже всього року, що да-
вало працюючій людині заощадити кошти на період
зимових місяців.

У вересні 1897 р. Одеське піклування про народ-
ну тверезість при місцевому будинку працелюбства
вирішило організувати народний клуб, в якому «про-
столюдини в пристойній обстановці будуть з користю
проводити своє дозвілля». У клубі проводились народні
читання, хорові співи, працювала бібліотека з попу-
лярних книжок. Одночасно з клубом у будинку праце-
любності відкрилась дешева їдальня [13, 96].

В Одесі 1897 р. відбулось освячення нового бу-
динку працелюбності імені імператора Олександра ІІІ.
Значні кошти на зведену будівлю були пожертвувані
місцевими дворянами [13, 35]. Наприкінці жовтня
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1897 р. відбулось освячення народної аудиторії, деше-
вої їдальні та чайної Місцевого піклування про народ-
ну тверезість. З пожертвувань на спорудження будівель
означених установ місцеві газети відзначали, виділені
Г. Маразлі, ділянку землі та 10 тис. крб. Крім того,
Одеське піклування про народну тверезість вирішило
влаштувати в місті лікарню для алкоголіків, але зва-
жаючи на потрібну суму в 10 тис. крб., воно зверну-
лось за допомогою до небайдужих одеситів [13, 97].

За підтримки колишнього Одеського градоначаль-
ника, генерал-лейтенанта П. Зеленого було облашто-
ване нове приміщення місцевого будинку працелюб-
ства та розпочато будівництво церкви для його меш-
канців. Порядок функціонування цієї установи був за-
позичений у нічліжному будинку барона А. Мааса,
котрий вже багато років надавав притулок нужденним
[14, 91]. Варто зазначити, що в обох установах для
людей привілейованого стану були передбачені окремі
приміщення як для роботи, так і для нічлігу. У 1898 р.
члени Одеського піклування про будинок працелюб-
ності зайнялись організацією опіки над дітьми, через
створення дитячого відділення при означеному будин-
ку. Для набуття досвіду в цьому питанні до Херсона
був направлений А. Мазаракі [15, 103].

У Миколаєві 1897 р. відбулось освячення нового
приміщення для народної чайної-їдальні з безкоштов-
ною читальнею Комітету піклування про народну тве-
резість [13, 96]. Відкриття 2-ї народної дешевої чай-
ної-їдальні та безкоштовної читальні у місті відбулось
у січні 1898 р. Місцевий особливий комітет Піклуван-
ня про народну тверезість не випадково обрав для роз-
ташування благодійної установи район, в якому меш-
кали переважно робітники, майстри, дрібні торгівці
[16, 297]. Ініціатором відкриття будинку працелюб-
ності в Миколаєві виступив виконувач обов’язків
військового губернатора, контр-адмірал О. Федотов.
Він наголошував на необхідності такого закладу, адже
маси людей у пошуках роботи прибували до міста за-
лізницею та пароплавом з інших губерній, а коли ба-
гатьох з них спіткала невдача – поповнювали лави
місцевих жебраків [14, 92].

Дворяни становили більшість серед засновників
Одеського товариства св. Магдалини для піклування про
осіб жіночої статі. Статут товариства серед основних
завдань визначав боротьбу з розпустою, надання допо-
моги жінкам різного віку у складних життєвих обстави-
нах, організацію для нещасних жінок притулків, ферм,
пошуку роботи в приватних та ремісничих закладах
тощо [17, 201–202]. Сільськогосподарський притулок
для сиріт та дітей незаможних батьків був організова-
ний Єврейським товариством у м. Оргєєві. Для при-
тулку полковником Живковичем у безкоштовне без-
строкове користування було пожертвувано 4 дес. землі,
а місцевим предводителем дворянства «з коштів на
благодійні справи» виділено 500 крб. [17, 205].

1899 р. було повідомлено про заснування в Одесі
нового благодійного товариства, метою якого було на-
дання допомоги незаможним, які залишають міську
лікарню. Серед напрямів цієї допомоги: забезпечення
одягом, їжею, притулком, зрідка виділення грошової
допомоги, сприяння в пошуку заняття або служби, прид-
банні матеріалів та збуті готової продукції тощо [18, 78].

Піклування імператриці Марії Олександрівни про
сліпих проводило значну роботу щодо попередження
сліпоти серед населення. Так, 1897 р. у більшість гу-
берній імперії були відряджені так звані летючі загони
для надання безкоштовної лікарської допомоги хво-
рим очима серед незаможного населення, відкриття

лікарень Піклування, утримання ліжок в лікарнях
інших відомств тощо. Преса зазначала, що своїми ус-
піхами ці загони зобов’язані сприянню дворян і дея-
ких посадовців, які відводили приміщення для облаш-
тування палат для важких хворих та квартир для осо-
бового складу [18, 79].

Не викликає заперечень і теза про значну кількість
представників дворянства у складі земських установ,
які активно опікувались питаннями благодійності. Так,
щодо боротьби з професійним жебрацтвом члени Ка-
теринославського земства заявляли: до небажаючих
працювати жебраків необхідно застосовувати виправ-
но-каральні заходи, причому доцільнішими є робітничі
будинки, а не в’язниці [19, 424; 20, 510]. Натомість
Херсонські земські збори ототожнювали тюрми і роб-
ітничі будинки через примусовий характер праці. Хер-
сонське земство помітну увагу приділяло й опіці над
дітьми, в його віданні знаходився притулок для під-
кидьків. Аналіз звітів притулку свідчив, що дітей до
цієї установи несли мешканці не лише Херсона, але й
більшої частини Херсонської губ. [21, 274]. Нерідки-
ми були випадки, коли скарбниця земства поповнюва-
лась за рахунок пожертвувань дворян-благодійників.
Наприклад, за духовним заповітом, дворянин Агарков
пожертвував у розпорядження місцевого земства
25 тис. крб. для надання допомоги з відсотків найбід-
нішим жителям с. Велика Знаменка Мелітопольсько-
го повіту, Таврійської губ. [22, 195].

Доречно згадати про діяльність нічліжного притул-
ку в Кишиневі (1886 р.), який єдиний належав не при-
ватній особі, а Кишинівському благодійному товариству.
Особливістю цієї установи було те, що вона слугувала
не лише для нічлігу, але й для постійного перебування
нужденних в її стінах, для хронічних хворих та калік
була богадільнею, а наявна дешева їдальня дозволяла
мешканцям суттєво економити на харчуванні [19, 515].

З ініціативи міського голови, таємного радника
Г. Маразлі в Одесі 1889 р. було створено притулок для
осіб привілейованого стану обох статей. Відкриття
притулку було присвячене річниці порятунку царської
родини на станції «Борки». За десятиріччя установа
надала притулок 40 особам. Зважаючи на статус меш-
канців, притулок забезпечував їх усім необхідним,
включаючи окрему кімнату, їдальню, пральню, бібліо-
теку та навіть прислугу [23, 399].

Таким чином, ідея трудової допомоги наприкінці
ХІХ ст. отримала значний розвиток та дала конкретні
результати. Завдяки різноманітним формам трудової
допомоги у південноукраїнських губерніях, безробітні
могли знайти застосування власній праці з прийнят-
ною оплатою, незаможні та жебраки – мали житло,
одяг, їжу в обмін на свою працю. Аналіз тогочасної
періодики дозволяє стверджувати, що значну роль у
трудовій підтримці населення південноукраїнських
губерній відігравала дворянська спільнота.
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СІЛЬСЬКІ КУСТАРНІ ПРОМИСЛИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ

КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.
У СТАТИСТИЧНИХ ОГЛЯДАХ ТА ЗВІТАХ

Розвідка має на меті проаналізувати стан сільських кустарних
промислів у Полтавській губ. наприкінці ХІХ – на початку
ХХ ст., на базі статистичних оглядів і звітів, з’ясувати факто-
ри, що сприяли їх появі та поширенню в означеному регіоні та
причину занепаду деяких з них.
Ключові слова: сільські кустарні промисли, Полтавська губер-
нія, статистині дані, статистичні огляди

Сільські кустарні промисли займають чільне місце
у житті українського селянства. Вони з’явилися на те-

риторії України ще з давніх часів і набули значного
поширення серед населення, адже, крім головного
призначення – задовольняти потреби спільноти у по-
бутових речах, вони несли на собі ще тягар додатково-
го заробітку для селянської родини, яка перебувала у
злиденному економічному становищі. Значного підйо-
му кустарні промисли, особливо серед сільського насе-
лення, набули у другій половині ХІХ ст. і пов’язано це
було, в першу чергу, зі скасуванням кріпосного права,
що зробило людей вільними, але не дало їм економічної
самостійності та стабільності, залишивши без головно-
го джерела існування – землі. Тому селяни змушені були
шукати порятунку від злиднів та голодної смерті у різного
роду заняттях, що могли дати хоч невеликий заробіток.

На цей час припали перші публікації етнографів,
земських статистів та інших дослідників, в яких зафі-
ксовано стан промислів в окремих населених пунктах,
наведені статистичні дані щодо зайнятості сільського
населення останніми, з’ясовані причини та наслідки
процвітання або ж незадовільного стану промислів в
окремих селах і подано прогнози щодо перспектив їх
подальшого розвитку. Серед таких досліджень слід
виділити праці В. Василенка, І. Зарецького, С. Лисен-
ка та статистичні звіти [1–4]. Вибір географічного аре-
алу визначений тими обставинами, що Полтавська губ.
характеризувалася родючими ґрунтами, які визначали
характер ведення господарства, а також мала значні
поклади різних корисних речовин (наприклад, глини),
відзначаючись багатством флори й фауни.

Означений період характеризувався, перш за все,
піднесенням сільських кустарних промислів після ре-
форм 1860-х рр., що призвели до малоземелля і беззе-
мелля багатьох сільських родин, неспроможних забез-
печити своє існування. Саме промисли досить часто
ставали додатковим, а в окремих випадках – єдиним
джерелом існування сільського населення. Подальший
розвиток промислів був позначений як спадом актив-
ності у кустарництві селянства Полтавської губ., так і
певним підйомом. Подібна ситуація була спровокова-
на низкою чинників, на які слід звернути увагу, врахо-
вуючи їх значення для подальшого дослідження
сільських кустарних промислів регіону.

Склалося так, що територія Полтавської губ. на-
лежала до сільськогосподарських районів, що через
родючість місцевих ґрунтів спеціалізувалися на об-
робці землі, вирощуванні зернових культур, значним
поширенням промислового городництва та садівниц-
тва серед місцевого селянства. Тому характер території
визначав спосіб життя місцевого населення, яке за
своєю природою звикло жити з землі, займаючись ку-
старними промислами через нагальну потребу попов-
нення сімейного бюджету. На цей факт неодноразово
звертали увагу дослідники. Так, С. Давидов у звіті з
досліджень кустарної промисловості Полтавської губ.
наголошував на тому, що «малорос прежде всего хле-
бопашец и только по нужде становится ремесленни-
ком или кустарем» [2, 92]. Аналізуючи кількісний склад
кустарів, тогочасні дослідники, зокрема В. Калатей,
відзначали відносно невелику кількість останніх, не-
зважаючи на низку факторів, які, здається, мали б при-
вести до пожвавлення діяльності сільських кустарів і
залучення сільського населення до промислів. Таки-
ми факторами зокрема були малоземелля, густота на-
селення, майже повна відсутність конкуренції з боку
фабрично-заводської промисловості [2, 283].

С. Лисенко у «Нарисах домашніх промислів та
ремесел Полтавської губернії», на прикладі с. По-



ГУРЖІЇВСЬКІ ІСТОРИЧНІ ЧИТАННЯ        Випуск 7 – 2014276

ставмуки Лохвицького повіту, дійшов висновку, що
лише 1/10 всіх господарств могла задовольнити по-
треби землеробством, тоді як 9/10 – мали шукати до-
даткові джерела існування, якими на селі ставали про-
мисли, що ними займалися у вільний від землеробства
час, особливо взимку, й які являли собою «прямо на-
сущную потребность» [3, 46]. Розвиток промислів
здійснювався не за рахунок землеробства, а на його
підтримку [3, 52]. До того ж, за визначенням С. Лисен-
ка, поєднання землеробства та промислів підвищува-
ло земельну силу господарства, що засвідчували стати-
стичні дані, згідно яких спостерігалося кількісне зрос-
тання господарств кустарів з більшою забезпеченістю
землею. Дослідник зробив висновок, що землеробство і
промисли не протиставлялися одне одному, а перебува-
ли «в тесном союзе» [3, 48].

Серед факторів, що спричиняли незадовільний, за
визначенням В. Каталея, стан промислів, називалися
несприятливі економічні умови, серед яких конкурен-
ція з боку міських ремісників, зменшення попиту, в
зв’язку зі зміною смаків споживачів, та, безумовно,
архаїчність кустарних виробів та відсутність удоско-
наленої техніки виробництва товарів [2, 283].

Дослідники Полтавської губ. звертали увагу й на
те, що гончарний промисел, безперечно, був одним з
провідних кустарних промислів регіону, чому сприя-
ла наявність значних покладів якісної глини, придат-
ної для виготовлення різних виробів як побутового
призначення (різного виду посуд), так і будівельного
призначення (кахлі, цегла). На цей фактор звертав увагу
і Ф. Корольов, який досліджував кустарне гончарство
Полтавської губ. Так, він простежив відповідність по-
кладів глини вздовж притоків Дніпра (Сули, Псьолу,
Ворскли) інтенсивності розвитку гончарного промис-
лу, вказуючи на компактність проживання гончарів біля
родовищ [2, 405]. За його даними, в Полтавській губ.
гончарством займалися біля 930 осіб [2, 406]. Ще од-
ним фактором, який мав значний вплив на інтен-
сивність цього промислу в регіоні, було те, що сиро-
вина (глина, або ж глей, як її називають місцеві майст-
ри) значною мірою добувалася на громадських зем-
лях, тобто, була безкоштовною. Безумовним лідером
у розвитку гончарного промислу було селище Опішне
Зіньківського повіту.

Так, С. Лисенко у вище згадуваних «Нарисах» ви-
діляв гончарство як один з важливих підсобних про-
мислів населення с. Поставмуки, що в Лохвицькому
повіті [3, 46]. За статистичними даними Г. Зарецького та
В. Василенка, наведеними С. Лисенком, ми можемо спо-
стерігати еволюцію цього промислу. Так, 1884 р. гон-
чарством займалися 78 господарств села, 1893 р. – 87,
а вже 1900 р. – 108 господарств (150 селян) [3, 51]. Ще
один населений пункт Лохвицького повіту – Городище
– мало гончарів серед населення. Якщо порівняти ста-
тистичні дані вище вказаних джерел, то ситуація буде
виглядати наступним чином. В. Василенко 1884 р. нара-
хував тут 20 господарств гончарів, І. Зарецький 1893 р.
– 27, дані статистичного бюро за 1900 р. наводили циф-
ру – 27 осіб, в той час, як самі майстри визначали її в 33
особи. З наведеного ми можемо зробити висновок, що
значного розвитку гончарний промисел у цьому населе-
ному пункті не отримав [3, 174].

Серед найпоширеніших промислів сільських кус-
тарів Полтавської губ. відзначалися також ті, що були
пов’язані з обробкою шкіри та виготовленням виробів
з неї (кожум’ячний, чоботарний, чинбарний), що на-
були поширення в Опішному, Зінькові та Нових Сан-

жарах, які характеризувалися одним із найбільших
центрів кустарного виробництва регіону [2, 284].
В. Калатей поділяв місцевих кожум’як на дві категорій,
відповідно до оборудки та заробітків, що їх мали кус-
тарі. До першої категорії відносилися бідняки, які пе-
реробляли від 80 до 100 шкір на рік, але небагато з
них мали спеціальне обладнання та приміщення для
виробництва. Інша категорія представлена більш за-
можними кустарями, що могли переробляти до 500 та
більше шкір на рік та володіли певним капіталом.
Майстерні декотрих представників другої категорії
навіть розвинулися у невеличкі підприємства, що ско-
ріше було винятком, аніж правилом. До представників
промислів, пов’язаних з обробкою шкіри слід віднес-
ти також кушнірів [2, 284].

Серед промислів Полтавської губ., на які звертали
увагу дослідники, слід також виділити промисли, по-
в’язані з обробкою деревини, зокрема виробництво
коліс, човнів, екіпажів. Враховуючи те, що сировиною
для цих промислів слугувала деревина, яку потрібно
було закуповувати, деревообробні промисли мали, зде-
більшого, замовний характер і були поширені у селах
Зінківського, Лубенського та Миргородського повітів
[2, 288]. С. Лисенко відносив промисли з обробки де-
рева та виготовлення виробів з них до безперспектив-
них, оскільки кількість лісів і джерела сировини
стрімко зменшувалися [3, 116].

Ткацькі промисли, серед яких виділялося вироб-
ництво рушників, ряден та килимів, мали досить знач-
не поширення, оскільки ці вироби були невід’ємною
частиною побуту та предметами ритуальних обрядів
сільського населення України. Інтенсивність розвит-
ку промислу, як і заробіток кустарів, мав нестабіль-
ний характер. Так, заробіток виробників ряден підви-
щувався, причому помітно, під час жнив і мав
мінімальні показники під зимового затишшя, на що
звертали увагу дослідники [2, 294]. Килимарство як
різновид ткацького промислу не мало масового харак-
теру через незначну кількість майстрів, брак якісної
сировини, застарілість моделей та невідповідність ос-
танніх попиту. Так, і сукновальний промисел, що по-
требував певного обладнання (спеціальних водяних
млинів) та, відповідно, для успішного функціонуван-
ня потребував річок з сильною течією, набув поши-
рення берегами Дніпра та його притоками, але масо-
вого характеру також не мав.

Промисли з обробки рогу (виготовлення гребенів)
набуло поширення у Зінківському повіті (містечко
Груні, біля 25 осіб) та Миргородському повіті (до 250
майстрів) [2, 297]. Так, зокрема у Хомутці Миргородсь-
кого повіту майже 200 осіб займалися такою діяльні-
стю [2, 414]. Цей промисел мав, як і решта, досить
серйозний недолік. Через свою бідність, кустарі зай-
малися обробкою рогу у власній хаті, наповнюючи її
смородом від обпалювання матеріалу та порохом від
обпилювання та стругання, роблячи побут своєї роди-
ни нестерпним.

Промисел з плетіння сіток та кошиків у Пол-
тавській губ. набув значного розвитку у Лохвицькому
повіті. Так, промисел з плетіння риболовецьких сіток
існував там з давніх-давен, однак, за висновками того-
часних дослідників, мав періоди спадів та підйомів.
Причиною цих явищ були політичні події (російсько-
турецька війна 1878 р.), економічна ситуація – зміна
форми власності (перехід с. Вороньки, що виділялося
дослідниками як центр промислу, враховуючи чи-
сельність кустарів останнього [2, 298; 3, 1], з власності
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Милорадовичів «в казеное ведомство»), демографічні
процеси, що відбувалися на селі (приріст населення і,
відповідно, зниження рівня життя сільської родини)
тощо. Так, у с. Мелехи плетінням сіток займалися біля
50 дворів (приблизно 150 осіб) [3, 1]. Зверталася також
увага на той факт, що наприкінці ХІХ ст. цей промисел
мав масовий характер у зазначеному регіоні, про що
свідчать статистичні дані, однак, вони також не відрізня-
ються одностайністю у цифрах. Так, С. Лисенко, розг-
лядаючи кількісний склад кустарів, що плели сітки, на-
водить показники з декількох джерел. В. Василенко заз-
начав, що у 1884 р. у Вороньках промислом займалися
308 дворів з 817. Офіційні дані свідчили, що промис-
лом займалися 550 дворів з 909 наявних 1898 р. і 574
двори (1365 осіб) 1900 р., відповідно, тобто, майже
60 % місцевого населення були задіяні у виробництві
риболовецьких сіток. Самі ж майстри зазначали, що пле-
тінням впродовж року займається біля 3000 осіб, із за-
гальної кількості населення у 5034 особи [3, 2].

Плетіння кошиків з рогози мало доволі значний
розвиток у селах Лохвицького повіту, оскільки сиро-
вина, що для цього застосовувалася, враховуючи ха-
рактер місцевості, була у вільному доступі і не потре-
бувала матеріальних витрат. Плетіння кошиків було
заняттям насамперед жіночим та дитячим, чоловіки ж
не розглядали його як прибуткове, але займалися ним
через матеріальну скруту, з надією покращити матері-
альний стан родини хоча б незначною мірою [3, 79].
Серед сільських кустарних промислів, що набули роз-
витку, але не мали значного впливу на економіку се-
лян Полтавській губ., С. Лисенко виділяв плетіння во-
лосяних сит у с. Харсиках Чернухської волості, де цим
займалися 12 господарств з наявних 300 [3, 168].

Окремо слід зазначити і звернути увагу на той факт,
що у своїх звітах дослідники відзначали активну по-
зицію Полтавського губернського земства та окремих
поміщиків, які впроваджували заходи щодо розвитку
та активізації промислів, з метою зменшення зубожіння
місцевого сільського люду [4, 118]. Так, за сприянням
земства, було відкрито показові пункти для обслуго-
вування кустарів, де вони могли ознайомитися з но-
винками виробництва, зразками продукції, яку потре-
бував ринок та отримати консультацію фахівців, що
пройшли певну підготовку, як це робилося при школі
у селищі Дігтярі. Зокрема, повітові земства Полтавсь-
кої губ. відкрили 13 учбових майстерень для покра-
щення ткацького промислу.
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ДОЛЯ ХЕРСОНСЬКИХ АРТІЛЕЙ
МИКОЛИ ЛЕВИТСЬКОГО

У статті представлено нове бачення результатів діяльності у сфері
організації селянських землеробських артілей у Херсонській губернії
всесвітньовідомого кооперативного діяча М. Левитського.
Ключові слова: М. Левитський, артілі, кооперація, кооператив-
ний рух

Діяльність всесвітньовідомого кооперативного дія-
ча Миколи Васильовича Левитського, названого «арт-
ільним батьком», у науковій літературі передусім пов’я-
зується з організацією селянських землеробських арті-
лей у 1890-х рр. на Херсонщині. При цьому завжди кон-
статується прикра поразка його починань, повний розк-
лад і зникнення осередків колективного господарюван-
ня херсонських хліборобів [1–4]. Між тим, що собою
являв процес занепаду творінь «артільного батька», у
нашій літературі докладно не висвітлювалося. Представ-
лена стаття має на меті показати останні кроки херсонсь-
ких селян-артільників, що, як нам вдалося з’ясувати, були
значно міцнішими і тривалішими, ніж гадали.

М. Левитський, очевидно, не мав особливих ілюзій
відносно реальних перспектив, створених ним хлібо-
робських товариств. У 1897 р., доповідаючи Херсонсь-
кому губернському земству, він зазначав: «Я не питаю
особенно радужных надежд относительно херсонских
артелей», констатуючи, що артілі «существуют и дей-
ствуют не на основаниях изложенных в артельном до-
говоре, а в большинстве теперь, содержа лошадей от-
дельно каждый у себя, представляют собою союзы бо-
лее простые по организации, имеющие целью сообща
брать аренду, обрабатывать поля, работать при маши-
не, помогать друг другу по хозяйству». Невиконання
умов артільного договору про спільне господарюван-
ня об’єктивно стимулювала й «разбросанность надель-
ной земли на огромные расстояния на 15–20 верст по
десятине, пол и даже четверть десятины». Давалося
взнаки також «отсутствие во многих местах выпасов
и необходимость пасти лошадей отдельно по межам и
огородам», «бедность многих артельщиков, не имев-
ших даже и сарая, где бы поставить... общих лошадей
и потому вынужденных разобрать лошадей и держать
у себя... то в хлевах, то в сенях, то в пустой половине
хаты». Не другорядну роль відігравало також «отсут-
ствие в сёлах, на месте артелей, сочувствующих лю-
дей» [Цит. за: 5, 20–22].

Поступово наступала агонія організаційної діяль-
ності – Микола Васильович був не в змозі охопити
інструкторсько-методичною роботою всі свої створіння
і вони занепадали. У виданій 1899 р. праці відомого пуб-
ліциста А. Фаресова, присвяченій М. Левитському, роз-
пад артілей розглядався вже як очевидний факт. Там
же зазначалося, що останній «не так теперь разбрасы-
вается с своими разнообразными артелями, ограничи-
ваясь более жизненными из них» – читай: почав спа-
сати те, що ще можна було врятувати [5, 13–14,22].

На початку 1900 р., зі слів М. Левитського, стало
відомо, що колишні селяни-артільники, прогоспода-
рювавши 2–3 роки в одноосібному порядку, «вновь
соединяются и восстанавливают общее артельное хо-
зяйство» [6, 1]. У 1901 р. на З’їзді діячів агрономічної
допомоги місцевому господарству в Москві А. Зінов’єв
заявив, що в Херсонській губ. «артелей функциониру-
ющих, за исключением одной, может быть двух, не
имеется. Но может быть и нарождаются новые, – этого
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ни отрицать, ни утверждать нельзя» [7, 24]. Того ж року
в Херсоні, під головуванням М. Левитського, відбулися
збори представників усіх артілей губернії, на яких ство-
рили раду уповноважених (по два представника від
кожної артілі) [8, 3]. Отже, артілі були не поодиноким
явищем на просторах Херсонщини, інакше було б не-
можливо зібрати збори їхніх представників, тим більше
сформувати з них постійний представницький орган.
У 1902 р. він подав Товариству сприяння російській
промисловості і торгівлі досить докладну інформацію
про існування, створених ним, артілей: «Таких арте-
лей в настоящее время насчитывается 16» [9, 185–186].
Серед них – 13 в Олександрійському, Єлисаветградсь-
кому та Херсонському повітах, Херсонської губ., 2 – в
Олександрівському повіті, Катеринославської губ. та
1 – в Лубенському повіті на Полтавщині.

Показово, що сам М. Левитський кінцеву дату дія-
льності зі створення землеробських товариств на Хер-
сонщині визначав 1902 р.: «На Херсонщині було зас-
новано до 125 хліборобських спілок на протязі 1894–
1902 рр.», – згадував він 1918 р. [10, 9]. Однак артільне
життя не завмерло, що засвідчив лист землеробів с. Сен-
това Олександрійського повіту від 1903 р. до М. Левитсь-
кого, в якому згадані 6 артілей, «состоящих из добро-
совестных товарищей» [11, 1]. Не зайвим буде зазна-
чити, що того ж року ряд земств пропонував йому всту-
пити до них на службу та займатися організацією арт-
ілей [6, 25]. Очевидно, не на тлі суцільного розвалу
артільної справи надійшли до нього такі пропозиції.
Так, і журнал споживчої кооперації – «Союз потреби-
телей» у першому номері за 1904 р. повідомляв про
долю херсонських артілей наступне: «Многие из них
распались и вновь возникали, что особенно характер-
но, из нескольких распавшихся; многие совершенно
прекратили своё существование». Далі говорилося, що
ці артілі «подвижного характера» і тому «точный учёт
их очень затруднителен». Однак, серед них є «более
прочные артели, обладающие уже некоторым опытом
и сознательным отношением к делу» [12, 28–29.].

Дані «Союзу потребителей» про існування земле-
робських товариств повторюють матеріали Інституту
рукопису Національної бібліотеки України [13, 9]. Важ-
ливе значення мають і відомості про поширення арті-
лей у Херсонській губ., якими оперував відомий фахі-
вець у галузі виробничої кооперації Є. Максимов. За його
підрахунками, на початку ХХ ст. тут діяли 55 різних видів
артілей і сільськогосподарських, і промислових [14,
114]. Інший фахівець – В. Зельгейм – нарахував на
1 січня 1904 р. у Херсонській губ. 36 промислових то-
вариств [15, 29], що дає можливість судити про кіль-
кість землеробських кооперативів.

Зазначимо, що у справі з’ясування долі херсонсь-
ких артілей важлива не точність цифр, а, перш за все,
сам факт їхнього існування. На підставі наведених
даних, можна стверджувати, що, організовані М. Ле-
витським у 1890-х рр. на Херсонщині землеробські
кооперативи, діяли і на початку ХХ ст., принаймні, на
початку 1904 р. виглядали в організаційно-господарсь-
кому відношенні досить пристойно. Зрештою, маємо
свідчення М. Левитського про кількісний стан земле-
робських товариств на 1904 р. Він писав, що останні є
в Катеринославській, Полтавській, Херсонській та
інших губерніях, і в різних місцевостях, «на сколько
мне известно», діє їх близько 10 [16, 10]. Виходячи з
цього, бачимо, що в 1904 р. помітно згорнулися
артільні починання загалом. Можливо, не випадково

даних щодо існування артілей на Херсонщині в пізніші
часи виявити не вдалося.

Отже, зумовлений громадською працею М. Ле-
витського, артільний рух у Херсонській губ. протри-
мався десятиліття. Очевидно, слід відмовитися від
традиційного і загалом недостовірного уявлення про
результати його діяльності в 1890-х рр., що визначає
їх як суцільний крах. Традиційні твердження істориків,
що, на місці, організованих ним землеробських колек-
тивних господарств, «через кілька років обслідувачі ар-
тільної справи не знайшли жодної артілі – всі вони зник-
ли, розпалися» [17, 515]; що «на 1901 р. не зосталося
жодної артілі, із заснованих у 1894–1897 рр.» [3, 46], не
дають правильного уявлення щодо розвитку артільної
справи на Херсонщині. Оцінюючи значення херсонсь-
кої артільної епопеї М. Левитського, слід зауважити, що,
попри проблему збереження досягнень колективного
землеробства, його авторитет не постраждав. Він і на-
далі був бажаним гостем у різних колах громадськості і
його радо запрошували до бесід та виступів на коопера-
тивні теми. Особливо успішними були виступи перед
молодіжною аудиторією. Відомо, що його зустрічі зі
студентами Київського університету відбувалися на
квартирі В. Антоновича, а серед слухачів були відомі
в майбутньому державні та громадські діячі, зокрема
О. Єфремов, В. Доманицький, Б. Мартос, Л. Мацієвич
та ін. [18, 14–15,18–19,26]. Шанувальником його арт-
ільної праці був і В. Винниченко і, скажімо, М. Левитсь-
кий про це згадував так: «Якось він пригадав мені, як
він в кінці 90-х рр. ХІХ ст. брав у мене артільні догово-
ри і розносив їх по селах, розповсюджуючи їх, і про-
вадив пропаганду ідей с.-г. артілів» [18, 19].

Незважаючи на невдачі артільних діянь, Микола
Васильович впевнено зберігав серед народу високий
авторитет як основоположник колективного господарю-
вання. У суспільній свідомості артільне землеробство
неодмінно стало пов’язуватися саме з його іменем. Як
про сенсацію повідомляв у 1901 р. журнал «Літератур-
но-науковий вісник» про створення артілей на Полтав-
щині без його участі: «Сі спілки, на скільки відомо, ви-
никли без почину М. Левитського, і се тим більше має
ваги, щоб про них сказати подрібніше» [19]. Станом на
1902 р. були зафіксовані випадки, коли селяни, органі-
зовуючи колективні господарства, вирішували хто буде
у них «Левитським», тобто, головою артілі [13, 10].

Після розкладу більшості херсонських артілей до
нього надходили прохання щодо допомоги в організації
кооперативів, у тому числі й землеробських. Наприклад,
у 1904 р. до нього звернулися хлібороби с. Юнаковки
Сумського повіту, Харківської губ., «с покорнейшей
просьбой помочь... советом и содействием», щоб мож-
на було «между собой соединиться в артель для со-
вместной работы» [13, 21]. Загалом, робота у сфері
організації землеробських товариств М. Левитським
не припинялася. Відомо, що 1902 р. він відкрив два
землеробських кооперативи в Лубенському повіті,
Полтавської та сільськогосподарську артіль у Сумах
Харківської губ. [20, 6].

Не заперечували його авторитет як кооператора й
юриста урядові інституції, залучаючи до розробки коо-
перативного законодавства. У 1899 р., на запрошення
міністра фінансів, він брав участь у розробці закону про
артілі [21, 1]. У 1902 р. було прийняте «Положение об
артелях трудовых» – перший в Російській імперії зако-
нодавчий акт, який повноцінно ствердив право на існу-
вання виробничої кооперації [22], що став безпосе-
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реднім наслідком широкої практики організації М. Ле-
витським артілей та його наполегливих зусиль зі ство-
рення належних адміністративно-правових умов їхньої
діяльності. Він брав дієву участь і в розробці зразкового
статуту для трудових артілей [12, 24]. Представляючи
інтереси виробничої кооперації, зустрічався з міністром
внутрішніх справ В. Плеве, з міністром фінансів В. Ко-
ковцевим та його заступником В. Тимирязевим [37, 46].
Були контакти і з міністром землеробства О. Єрмоло-
вим, і міністром фінансів С. Вітте [4, 4].

Природно постає питання щодо причини такої
уваги до людини, чия діяльність, як може здатися, заз-
нала поразки. Очевидно, в основі вшанування М. Ле-
витського були як помітні практичні результати арт-
ільної роботи, так і тенденції суспільної думки та
цінності тієї епохи. Народницька ідеологія підносила
справу колективного господарювання та провідників
артільної справи, й якби результати його роботи набу-
ли значно меншого масштабу, то все одно привертали
б увагу. У 1902 р. М. Левитський одержав масу поздо-
ровлень з нагоди 8-ї річниці артільної діяльності.
Вітань було так багато, що він не міг навіть усім подя-
кувати, тому підготував відкритий лист до всіх шану-
вальників [24]. Отже, для певної частини громадськості
було що відзначати – створення артілей видавалося
великим почином нової справи.

У насиченому різноманітними подіями житті Ми-
коли Васильовича, показові наполягання вчених-
юристів поспілкуватися з ними на артільні теми. У
жовтні 1904 р. Харківське юридичне товариство звер-
талося до нього, з пропозицією прочитати доповідь
про артілі, слідом за ним – професори юридичного
факультету Харківського університету, а наступного
року голова юридичного товариства – Н. Гредескул
просив влаштувати лекцію з кооперативних питань [25,
10,15,23]. Великі сподівання на кооперативний рух у
модернізації соціально-економічного життя та висо-
кий авторитет «артільного батька» зумовлювали таке
ставлення до нього наукової громадськості.

Пояснюючи сталість кооперативного авторитету
останнього, дозволимо собі вдатися й до сміливих ана-
логій з сучасною епохою. Чи багато приватних фірм
українського сьогодення проіснували довше за хер-
сонські артілі ХІХ ст.? Далеко не всі суб’єкти госпо-
дарювання сучасної епохи доживають до п’ятиліття.
У кращому випадку відбувається їх реорганізація і
реструктуризація, в гіршому – припинення існування.
Однак ніхто не поспішає поставити під сумнів не-
обхідність приватного підприємництва, навіть попри
стабільну економічну розруху останніх двох деся-
тиліть. Домінуючі цінності сучасності впевнено три-
маються за ідеї приватних власності та підприємницт-
ва як засобів соціально-економічного порятунку і про-
цвітання. То чи варто дивуватися прихильності до хер-
сонських артільних починань, які не лише були втілен-
ням популярної на той час ідейно-теоретичної докт-
рини, а й, на відміну від сучасних суб’єктів економіч-
ного простору, залишили по собі помітні позитивні
результати? Адже артілі, створені М. Левитським, не
просто розклалися – на їхньому місці виросли міцні
індивідуальні селянські господарства, що на декілька
порядків піднесло майновий стан артільників. Ідея
артільної діяльності виявилася не відірваною від гос-
подарської практики, а безземельних і безкінних се-
лян артілі перетворили на самостійних господарів з
землею та робочою худобою.

Розпад артілей був радше не проблемою М. Ле-
витського та пропонованої ним системи землеробства,
а селян, які не змогли продовжити колективне госпо-
дарювання, попри те, що воно приносило їм позитивні
результати. Зрештою, варто задатися питаннями: що
власне поганого він зробив тим селянам і в чому поля-
гав програш херсонських землеробів, яким були ство-
рені умови для господарського зростання? У свій час
він, вислуховуючи жорстку критику і саркастичний
скептицизм щодо своєї артільної діяльності, резонно
зауважив: «Что я проповедую пьянство; скупаю жи-
вой товар и транспортирую его в Турцию; пропове-
дую розги вместо школ?» [5, 16]. Якими б не були не-
доліки його роботи, він насправді не дав жодного при-
воду для негативного ставлення до своїх ідей і справ.

Безпосередньою ж причиною розкладу херсонських
артілей стала ворожість властей до ініціатив М. Левитсь-
кого. Негативним ставленням до артілей відзначалися
і земські начальники, і органи правопорядку. Від за-
початкування артільного господарювання, поліція не-
всипущо слідкувала і чинила перешкоди його діяль-
ності. Поява, розробленого ним, артільного договору
викликала неспокій властей і вони невтомно витрача-
ли енергію на з’ясування його авторства та вилучення
документу з обігу [1, 12–13]. На підставі таємних роз-
поряджень влади, земські начальники чинили перешко-
ди реєстрації артільних угод. Селянам доводилося вит-
рачати чимало часу на їх засвідчення у єлисаветградсь-
кого нотаріуса [3, 51]. Навіть просто читачам артіль-
ного договору не щастило – у період до 1902 р. його
примірники вилучалися поліцією. Селянам рекомен-
дувалося остерігатися і не мати справ з М. Левитсь-
ким, повідомляти властям про місце його знаходжен-
ня. Миколі Васильовичу в межах усієї імперії було за-
боронено проводити заходи, без дозволу та присут-
ності поліції. На сільську адміністрацію покладалося
завдання недопущення його бесід із селянами [1, 13].

Привертає увагу доволі послідовний характер дій
органів правопорядку щодо діяльності М. Левитського
серед селян. Коли вже й поширення артілей завершило-
ся їхньою ліквідацією, вони невтомно боролися з їх ви-
никненням. Показовою була ситуація у с. Сентово Олек-
сандрійського повіту, щодо якого в лютому 1901 р. во-
лосний старшина наказав: «В случае появления... уст-
роителя артелей г. Левитского для совещания с крес-
тьянами воспретить таковое совещание до распоряже-
ния г. пристава и об этом туже минуту донести мне»
[13, 7]. У ретельному спрямуванні службової діяльності
волосний старшина не розходився із загальною позиці-
єю вищих органів влади. Вже за місяць, у березні 1901 р.,
Департамент поліції, «по приказанию господина ми-
нистра внутренних дел» секретно розіслав «гг. губерна-
торам», очевидно, вже не першу директиву, згідно якої,
«в целях предупреждения каких-либо нежелательных по-
следствий для общественного порядка и спокойствия,
допускать беседы присяжного поверенного Левитско-
го с крестьянами по организации артелей... лишь с
Вашего... разрешения и не иначе как в присутствии
земского начальника, а там где его нет полицейского
чиновника» [26, 1–18.]. Очевидно, влада прагнула зни-
щити в зародку паростки зацікавлення артільним гос-
подарюванням і не допустити повторення його поши-
рення, як це відбувалося в середині 1890-х рр.

З огляду на всі обставини розвитку артільної епо-
пеї, нема нічого дивного в тому, що далеко не всі су-
часники подій бачили в діяльності М. Левитського су-
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цільну поразку. Умови громадської праці надавали їй
ознак, скоріше, жертовної місії першопрохідця, а не
приреченої на повний провал утопічної справи. Для
значної частини громадськості були цілком зрозумілі
всі складнощі просування колективного господарюван-
ня і близькі його ідеали. Тому десятиріччя, з часу за-
початкування артільного землеробства, стало по-
мітною подією суспільного життя, свого роду ювілеєм
нової прогресивної програми соціальних перетворень.
17 вересня 1904 р. відбулися урочисті заходи з вшану-
вання десятилітньої артільної праці М. Левитського,
за участі представників артілей с. Сентова й уповно-
важеного артілей Московської губ. В. Краснова. З на-
годи річниці Микола Васильович одержав потік вітань
з щирими констатаціями високої місії, розпочатої ним
справи. Так, відомий громадський діяч В. Доманиць-
кий, від імені, створених ним у с. Колодистому Звени-
городського повіту на Київщині кооперативних това-
риств, побажав «нових сил для дальшої праці на ко-
ристь своєму народові». Поздоровлення надходили і з
різних інституцій, зокрема від Імператорського Санкт-
Петербурзького товариства архітекторів, міського го-
лови Одеси П. Зеленого, Одеського відділення Імпе-
раторського Російського технічного товариства і навіть
редакції журналу «Фармацевтический вестник». За
повідомленням же газети «Елисаветградские новости»:
«Поток телеграмм длился всю ночь и не прекращает-
ся даже на следующее утро» [13, 17–18,20].

1. Божко Л. М. Левитський як кооператор і його хлібо-
робські спілки. – Л., 1909.

2. Височанський П. Начерк розвитку української спожив-
чої кооперації: в 2 ч. – Ч. 1. – Катеринослав, 1925;
Марочко В.І. Українська селянська кооперація. Істори-
ко-теоретичний аспект (1861–1929 рр.). – К., 1995;
Пантелеймоненко А.О. Микола Левитський // Ук-
раїнські кооператори: Історичні нариси. – Кн. 1. – Л.,
1999; Аліман М.В. Микола Левитський: кооперація –
найкраща квітка на полях рідного краю // Вісті Цент-
ральної спілки споживчих товариств. – 2003. – № 23;
Вовченко В.Б. Архівна спадщина кооператора, держав-
ного і громадського діяча М.В. Левитського (1859–
1936): історія, реконструкція, зміст: Дис. ... канд. іст.
наук. – К., 2007; Костик Є.П. Дискусії навколо діяль-
ності М.В. Левитського // Український селянин: Зб.
наук. пр. – Черкаси, 2008. – Вип.11; та ін.

3. Бачинський М. Голод на початку 90-х років на Херсон-
щині і діяльність М.В. Левитського // Записки Одесь-
кого наукового при УАН товариства. Секція соціяль-
но-історична. – 1927. – № 1.

4. Савич А.П. Основные моменты артельной деятельно-
сти Н. В. Левитского. Доклад в Киевском кооператив-
ном институте. Машинопись // Інститут рукопису
Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
(далі – ІР НБУВ). – Ф. 290. – № 2423.

5. Фаресов А. Народники и марксисты. – СПб., 1899.
6. ІР НБУВ. – Ф. 327. – № 2164.
7. Труды съезда деятелей агрономической помощи мест-

ному хозяйству (10–19 февраля 1901 г.). – М., 1901.
8. ІР НБУВ. – Ф. 327. – № 209.
9. Маслов С.С. Трудовые земледельческие артели, их значе-

ние, история, их организация и устав. – Ярославль, 1918.
10. Левитський М. Про хліборобські спілки-артілі // Сільсь-

кий господар. – 1918. – Ч. 7.
11. ІР НБУВ. – Ф. 327. – № 1768.
12. Земледельческие артели // Союз потребителей. – 1904.

– № 1.
13. ІР НБУВ. – Ф. 327.– № 1192.
14. ІР НБУВ. – Ф. 327. – № 192.

15. Зельгейм В. Производительные артели // Союз потре-
бителей. – 1904. – № 1.

16. ІР НБУВ. – Ф. 327. – № 58.
17. Микола Васильович Левитський // Нова громада. – 1928.

– Кн. 20.
18. ІР НБУВ. – Ф. 327. – № 548.
19. П-ло. Нові спілки в Полтавщині // Літературно-науко-

вий вісник. – Л., 1901. – Т. ХV. – Кн. 7.
20. ІР НБУВ. – Ф. 327. – 1189.
21. ІР НБУВ. – Ф. 327. – № 862.
22. Гессен И.В. Артели: Закон 1 июня (с разъяснениями по

представлению Министерства финансов) и действу-
ющие образцовые уставы. – СПб., 1902.

23. ІР НБУВ. – Ф. 290. – № 4623.
24. ІР НБУВ. – Ф. 327. – № 134.
25. ІР НБУВ. – Ф. 290. – № 4619.
26. Держархів Київської обл. – Ф. 2. – Оп. 217. – Спр. 130.

Fareniy I.A. The fate of Kherson cooperatives by Mykola Levytsky.
In this paper is presented the new vision in the the sphere of the peasant
farming cooperatives organization by the world famous Ukrainian
cooperative activist M. Levytsky in the Kherson province.
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О. З. Силка

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
ГРОМАДСЬКИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

ТОВАРИСТВ (на прикладі об’єднань
Борзянського повіту, Чернігівської губернії)

У статті відображено, виявлені, на основі наявного джерельно-
го матеріалу, найбільш характерні напрями діяльності сільсько-
господарських товариств Чернігівської губернії початку ХХ ст.;
презентація зроблена на прикладі громадських об’єднань одного
з її повітів – Борзнянського. Окреслено динаміку їхнього виник-
нення та становлення, охарактеризовано спектр безпосередніх
дій сільськогосподарських товариств, які в цілому були спрямо-
вані на популяризацію сучасних для них сільськогосподарських
знань та покращення агрономічної культури населення.
Ключові слова: громадське статутне об’єднання, сільськогоспо-
дарські товариства, земська агрономія, громадянське суспільство

Проблематика громадських організацій в Україні
кінця ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. у сучасному історіографіч-
ному просторі зумовлює помітний інтерес. Спектр їхньої
діяльності простирався у площинах науки, освіти, за-
безпечення охорони здоров’я, благодійності тощо. На
місцевому сільському рівні у Чернігівській губ. гро-
мадські організації найбільш чисельно були представ-
лені сільськими добровільними пожежними дружина-
ми та товариствами, а також сільськогосподарськими
товариствами (далі – СГТ). Останні ми виокремлюємо
від кооперативних сільськогосподарських товариств,
спираючись на зафіксовані мету та завдання «Статуту»
кожного об’єднання. Відповідно до нього, громадськи-
ми СГТ ми вважаємо ті, мета яких полягала у «сприянні
силами членів об’єднання розвитку й удосконаленню
сільського господарства та сільської промисловості»,
а засобами її досягнення визначалися «обговорення
актуальних тем на загальних зборах Товариства, про-
ведення публічних читань, друк власного періодично-
го видання, організація сільськогосподарських дослі-
джень, скликання місцевих сільськогосподарських та
промислових (кустарних) виставок і т. і».

Окремі аспекти функціонування статутного сільсько-
го громадського простору на півночі Лівобережної Ук-
раїни частково відображені у роботах В. Марочка [1, 42],
В. Половця [2, 259–269] та ін. Вони визначають СГТ
«сільськогосподарськими громадами» і визнають їх
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однією з форм сільськогосподарської кооперації. Як
правило, у роботах методолого-теоретичного спряму-
вання та дослідженнях, зміст яких стосується всеук-
раїнського територіального простору, увага дослід-
ників зосереджується лише на чисельно великих та
успішних СГТ. Переконані, що такий підхід не є дос-
татньо об’єктивним. Виходячи із вищезазначених ак-
туальності та стану історіографії, метою цієї публікації
є відтворення основних напрямів діяльності усіх СГТ,
які діяли на визначеному адміністративно-територіаль-
ному рівні (у нашому випадку – Борзнянський повіт,
Чернігівської губ.). Упевнені, що лише проведення
сумарних наукових досліджень функціонування кож-
ного зареєстрованого СГТ в Україні, надасть більшу
можливість для розуміння історичної ситуації щодо
розгортання сільського, а точніше – позаміського ста-
тутного громадського руху.

Поява перших СГТ у Борзнянському повіті зафік-
сована 1900 р. Це були Борзнянське повітового типу,
Івангородське, Кальчинівське, Плисківське та Шапо-
валівське волосного типу. Успішний досвід перших
СГТ, спричинив у повіті позитивну тенденцію до ви-
никнення нових громадських об’єднань, про що
свідчить кількісний показник у 18 СГТ, станом на по-
чаток 1915 р. – Ічнянське, Комарівське, Гужівське,
Чижівське, Смолязьке, Євлашівське, Рожнівське, Олек-
сіївське, Берестовецьке, Миксимівське, Прохорівське,
Ядутинське та Бурімське.

На підставі наявних джерельних матеріалів, ми
виділяємо наступні основні напрями у діяльності бор-
знянських СГТ. Перший – організаційна діяльність,
яка полягала у систематичному проведенні чергових
зборів і загальних річних зборів членів СГТ. Цей на-
прям був зафіксований у всіх досліджуваних СГТ.

Наступний – співпраця із повітовими земствами.
Векторів співпраці було декілька: перший – клопотан-
ня з боку місцевих СГТ через земство про отримання
грошових субсидій (не позик) з боку повітової, губер-
нської чи державної влади; другий – посильна участь
у роботі земських органів влади; третій – участь по-
вітових агрономів у засіданнях СГТ; четвертий – по-
середницька допомога земства у купівлі сільськогос-
подарських знарядь, худоби, птиці та насіння. Пред-
ставники СГТ, як правило їхні голови, були членами
економічних рад при повітових земських зборах. Вис-
тупали на засіданнях рад із доповідями, зміст яких сто-
сувався вирішення нагальних сільськогосподарських
питань, наприклад, у 1911 р. на засіданні Борзнянсь-
кої економічної ради зафіксовані доповіді представ-
ника Олексіївського СГТ – «Про отримання із земсь-
ких плодових розплідників посадкового матеріалу на
пільгових умовах для нових хутірських садів», Берес-
товецького – «Про субсидію Товариству на організа-
цію показової ділянки», Шаповалівського – «Про
організацію зразкового прибуткового господарства на
території дач с. Шаповалівки», Максимівського – «Про
організацію показового поля на пісячаних землях с.
Максимівки» [3, 154–155]. Відомо, що представник від
Рожнівського СГТ брав участь у роботі економічної
ради Чернігівського губернського земства.

За фінансової чи організаційної допомоги земства,
СГТ купували сільськогосподарські механізовані при-
строї та реманент, використання яких покращувало
обробіток землі та сприяло збільшенню показників
врожайності окремих культур. Усі придбані машини
та знаряддя заходилися в, організованих товариства-

ми або земствами, сільськогосподарських складах.
Останні являли собою окреме приміщення; завідувач
складу – член СГТ – зобов’язаний був складати спис-
ки селян, які брали в оренду відповідний сільськогос-
подарський інвентар. Як засвідчили джерельні матер-
іали, асортимент у подібних складах був типовим і
нечисельним – кукулевідбірники, рядові сіялки, моло-
тили, віялки-сортувальні тощо. Нами зафіксована
діяльність подібних складів у сільських – Рожнівсько-
му та Гужівському, містечкових – Івангородському й
Ічнянському СГТ. Відомо, що Комарівське й Євлаші-
вське СГТ планували відкриття сільськогосподарсько-
го складу. За сприяння земств, СГТ на місцях органі-
зовували заплідні пункти великої рогатої худоби (як
правило, 1 бик; Івангородське, Євлашівське (?), Ша-
повалівське), коней (1 жеребець; Смолязьке), свиней
(1 хряк; Комарівське, Смолязьке) та птиці. Повітові
агрономи зобов’язані були брати участь у засіданнях
місцевих СГТ. Їхня участь полягала у виголошенні
доповідей, відповідях на питання й ознайомленні се-
лян із новими методами господарювання, асортимен-
том нових видів посівного матеріалу, новими видами
великої та малої рогатої худоби, птиці тощо. У бага-
тьох випадках активна позиція повітового агронома ста-
вала безпосереднім стимулом для організації сільських
громадських і фінансових об’єднань. У разі отриман-
ня СГТ субсидії від земства, дільничний агроном вхо-
див до складу членів Товариства.

Третій напрям – ініціювання та реалізація «місце-
вих сільськогосподарських проектів», у т. ч. проведен-
ня сільськогосподарських дослідів на власних показо-
вих ділянках. Наприклад, 1908 р. Смолязьке СГТ роби-
ло спроби виготовлення місцевої черепиці, 1909 р. Ша-
повалівське СГТ оголосило про наміри відкрити у селі
«школу селянського господарства», Рожнівське СГТ кло-
потало перед повітовим земством про відкриття у селі
фельдшерського пункту. Про створення й активне залу-
чення показових сільськогосподарських ділянок («по-
казове поле») звітували Рожнівське та Гужівське СГТ.

Четвертий напрям – підготовка, організація та
проведення, як правило одноденних, сільських виста-
вок (сільськогосподарських, кустарно-промислових).
Зафіксовано, у межах Борзнянського повіту 1908 р. у
с. Смоляж, 1911 р. у с. Комарівка (за підтримки Черн-
ігівського губернського та повітового земств) були
проведені такі виставки.

П’ятий напрям – культурно-просвітницький,
включав відкриття на базі СГТ бібліотек-читалень.
Організацію виписування газет і журналів про-
світницько-сільськогосподарського змісту мали змогу
дозволити стабільні у фінансовому платні СГТ. Серед
18 СГТ про функціонування бібліотеки маємо відо-
мості лише по Смолязькому та Рожнівському. У звітній
документації першого Товариства зустрічаються на-
ступні назви: «Нужды деревни», «Хуторянин», «Хле-
бороб», «Селянин», іншого – народний календар «Час».
Відомо, що у 1912 р. Борзнянські повітові збори вид-
ілили кошти ще Гужівському СГТ на організацію його
бібліотеки. Відзначимо, що СГТ час від часу виявляли
й громадську позицію стосовно тогочасних нагальних
питань. Так, 1909 р. Рожнівське СГТ, чи не єдине з
усіх у Чернігівської губ., асигнувало на будівництво
пам’ятника Т. Шевченку в Києві 30 крб. [4, 176].

Шостий напрям – кредитування; для забезпечен-
ня належної фінансової підтримки окремих проектів,
СГТ брали позики у місцевих фінансових організаці-
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ях – у кредитних спілках. Реалізація такого напряму
нами зафіксована лише у Гужівському СГТ, коли воно
користувалося послугами Гужівської кредитної спілки
для отримання коштів на організацію власної показо-
вої ділянки.

Окремо маємо намір наголосити на факті, який,
на нашу думку, лежить в основі успішної діяльності
будь-якого об’єднання, тим більше громадського – це
особистісний чинник (індивідуальна мотивація) участі
у ньому. Переконані, що в умовах сільського соціально-
економічного життя українського Лівобережжя, лише
громадсько-свідомі особи ставали ініціаторами й очіль-
никами сільських організацій. Звітні матеріали сільських
об’єднань Борзнянського повіту (не лише СГТ, а і по-
жежних товариств та дружин) частково забезпечують
фактичним матеріалом обґрунтування вище висловле-
ної тези. Маємо відомості, що ініціатором та першим
головою Комарівського СГТ був Я. Федюрка (з 1907 р.),
головами Євлашівського – І. Лоханько (з 1909 р.),
Смолязького – І. Легейда (з 1908 р.), Шаповалівського
– двор. П. Головань-Мединський (у 1915 р. ), Іванго-
родського – Г. Тимошок (з 1905 р.) та І. С. Н. (з 1907 р.),
Бурімського – коз. К. Нестеренко (у 1915 р.), Гужівсь-
кого – сел. К. Коломієць (з 1913 р.). Наявні джерельні
матеріали дають можливість реконструювати найбільш
повний склад Правління лише Ічнянського СГТ, на чолі
якого перебували свящ. З. Киселевич (з 1902 р.), сел.
Ф. Майстренко (з 1907 р.), О. Паляничка (з 1908р.),
двор. Б. Жаховський (у 1915 р.) [5]. Достатньо хариз-
матичною особистістю у сфері ініціювання та підтрим-
ки діяльності сільських об’єднань на території Борз-
нянського повіту був державний службовець, подат-
ковий інспектор повіту, барон Федір Федорович Кос-
куль. Саме з його почину були відкриті наступні об’єд-
нання – Осередок Південно-західного німецького то-
вариства у с. Білі Вежі, Клуб Борзянського пожеж-
ного товариства, 5 сільських пожежних дружин: у сс.
Махнівка Івангородської волості, Шаповалівка, Висо-
ке з хут. Малкина Гребля, Головеньки з хут. Клипиним,
Тростянка з хут. Дубина Шаповалівської волості. Він
брав також участь у найбільш резонансних подіях
життя повіту, які були організовані у т. ч. і СГТ, на-
приклад 1911 р. очолив Розпорядчий комітет Смолязь-
кої сільськогосподарської виставки.

Загальний огляд основних напрямів діяльності
борзнянських СГТ на початку ХХ ст., на перший по-
гляд, засвідчує достатньо жвавий рух у напрямі покра-
щення сільськогосподарських знань і культури населен-
ня на місцях – станом на 1913 р. у повіті зафіксована
діяльність 18 СГТ, що є великою кількістю, порівняно з
іншими повітами. З них 8 СГТ волосного рівня (з 13
волостей) та 10 сільського рівня. Між тим, якщо про-
аналізувати діяльність СГТ у кожному окремому ви-
падку, маємо, м’яко висловлюючись, не надто приваб-
ливу картину: по 7 СГТ, крім самого факту реєстрації
громадського об’єднання, на сьогодні відсутні відомості
про напрями чи результати їхньої діяльності. Такий стан
речей не дозволяє зробити об’єктивні висновки щодо
результативності їх діяльності. Саме тому перспектив-
ним вбачаємо введення до історіографічного просто-
ру нових джерельних матеріалів, аналіз яких дозво-
лить підтвердити або скорегувати зроблені висновки.
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Sylka O.Z. Main Activities of Public Agricultural Society (as the
example the associations Borzyansk county at Chernihiv province).
In the article are defined the most characteristic activities’ directs of
the Chernigiv province agricultural societies at the early twentieth
century based on the existing source materials. As the example has
been taken the public associations of Borznyansk county. Are described
the dynamics of their origin and development, is charecterised the
activity direct of the agricultural societies, generally aimed to
promoting of the modern agricultural knowledge for them and
improving the agronomic culture of population.
Key words: public charter association, agricultural society, rural
agronomy , civil society

Н. А. Ковальова

ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМ СЕЛЯНСТВА
НА ІІ ТА ІІІ З’ЇЗДАХ РСДРП:

ВИТОКИ ІДЕЇ «АГРАРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ»

У статті аналізується процес зародження на з’їздах РСДРП
найбільш радикального підходу до вирішення селянської пробле-
ми – ідеї «аграрної революції».
Ключові слова: РСДРП, протоколи, «аграрна революція», селянство

Ідея «аграрної революції» зародилася на початку
ХХ ст. у полеміці російських соціал-демократів, під
час ухвалення аграрної програми партії. Обговорення
проблем селянства на ІІ і ІІІ з’їздах РСДРП відбувало-
ся в умовах гострої політичної дискусії, під час якої
визначилися основні підходи щодо ролі селянства у
революційних подіях початку ХХ ст. Радянська істо-
рична наука, характеризуючи з’їзди РСДРП, дискусії з
аграрної проблематики на з’їздах подавала як міжфрак-
ційну боротьбу, гіперболізуючи у ній роль більшовиків,
до того ж лише в контексті вивчення розробки аграр-
ної програми партії [див., напр.: 1, 27; 2, 461; 3, 9–10].
Поза сферою дослідницької уваги залишалося широке
коло інших аспектів, пов’язаних з роллю селянства у
революційних подіях, а також самі партійні дискусії, на
яких вироблялися керівні настанови для діяльності партії
(думки, погляди, настрої партійних діячів). Відомий ро-
сійський дослідник історії селянства В. Данилов ще в
1964–1965 рр. відзначив практику замовчування дис-
кусій, висвітлення історії партійних з’їздів шляхом
«сухого викладу резолюцій» [4, 377]. Це пояснює недо-
слідженість дискусій з аграрної проблематики на з’їздах
РСДРП у радянській історичній науці, а неоднозначне
ставлення дослідників до самого терміну «аграрна ре-
волюція» зумовлене тим, що після жовтневого перево-
роту 1917 р. В. Ленін відмовився від його використання
[5, 31]. На сучасному етапі розвитку української істо-
ричної науки переосмислення діяльності РСДРП не
належить до дослідницько-привабливої проблемати-
ки, тоді як у російській такі спроби зроблено [6; 7].

Саме до замовчуваних і недостатньо досліджених
до цього часу аспектів історії РСДРП належить про-
блема «аграрної/селянської революції», яка стала «са-
мостійним феноменом» суспільно-політичного життя
і визначальним явищем історії Росії 1902–1922 рр. [8,
71]. Об’єктом пропонованого дослідження є револю-
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ційний процес початку ХХ ст., предметом – партійна
дискусія з проблем селянства. Метою дослідження є
з’ясування витоків ідеї «аграрної революції». Проана-
лізувати ставлення РСДРП до селянства та охаракте-
ризувати підходи до вирішення селянської проблеми
дають можливість протоколи та матеріали з’їздів
РСДРП, твори Г. Плеханова та В. Леніна.

Робота ІІ з’їзду РСДРП тривала з 17 (30) липня до
10 (23) серпня 1903 р., спершу в Брюсселі, а з 29 липня
– у Лондоні. Загалом участь у роботі з’їзду взяли деле-
гати від 26 соціал-демократичних організацій, які пред-
ставляли різні ідейні течії в партії. Від Наддніпрянської
України своїх представників делегували п’ять комітетів
РСДРП (Харківський, Київський, Одеський, Катери-
нославський, Миколаївський), група «Южный рабо-
чий» та «Союз гірничих робітників» [2, 446–448; 9, 443–
444]. Основним завданням ІІ з’їзду РСДРП була розроб-
ка програми партії й зокрема її аграрної частини.

ІІІ з’їзд РСДРП проходив у Лондоні 12–27 квітня
(25 квітня – 10 травня) 1905 р. Участь у його роботі
взяли 24 делегати з ухвальним і 14 з дорадчим голоса-
ми – представники більшовицької течії. Меншовики,
відмовившись від участі у з’їзді, приблизно в цей же
час проводили свою конференцію у Женеві [10, 45,60].
Від українських організацій участь у роботі з’їзду взяли
делегати Миколаївського, Одеського, Катеринославсь-
кого комітетів, Харківської групи [11, 469–470]. Основ-
ним завданням ІІІ з’їзду була розробка тактики РСДРП
у революції і зокрема ставлення до селянського руху.

Одним з перших питання про роль селянства в
революції поставив перед ІІ з’їздом РСДРП делегат
від групи «Южный рабочий» Єгоров (Є. Левін) [9, 210].
Як провідні ідеологи партії, так і делегати ІІ і ІІІ з’їздів
РСДРП, єдиним революційним класом вважали про-
летаріат. Вперше для російського соціал-демократич-
ного руху керівну роль робітничої партії у революцій-
ному русі обґрунтував у 1880-х рр. Г. Плеханов [12,
364,367], а в 90-х рр. ідеї підтримки пролетаріатом
революційних елементів у селянстві знайшли подаль-
ший розвиток у працях В. Леніна [див., напр.: 13, 68].
В боротьбі проти самодержавства селянство могло ста-
ти союзником пролетаріату та визначити долю революції.
Про необхідність союзу з селянством на ІІ з’їзді РСДРП
неодноразово наголошував Л. Троцький (делегат від
Сибірського союзу, «іскрівець меншості»), а також пред-
ставники «більшості» (зокрема В. Горін) [9, 228,232].
Соціал-демократи мали взяти на себе революційне ке-
рівництво селянським рухом – вважали представники
Кавказу (на ІІ з’їзді РСДРП – Костров (Н. Жорданія,
меншовик), на ІІІ з’їзді – Барсов (М. Цхакая)) [9,
216,223; 11, 248]. Умовою цього союзу Г. Плеханов на
ІІ з’їзді РСДРП 22 липня 1903 р. визначив перехід се-
лянства на позиції пролетаріату: «Селянство може йти
з нами лише у тому випадку, якщо воно покине свою
селянську точку зору» [9, 136].

Особливості селянського руху, виділені делегата-
ми ІІІ з’їзду РСДРП: селянство розпорошене і темне
(Андреєв (М. Алексєєв)), стихійність селянських вис-
тупів та перемінливість настроїв (Лесков (Н. Романов))
[11, 117,154–155], – дозволяли характеризувати селян-
ство як політично несвідомого і ненадійного союзни-
ка для пролетаріату. Чужим, стороннім для соціал-де-
мократів вважали селянський рух Орловський (В. Во-
ровський, делегат від Миколаївського комітету), Камсь-
кий (В. Обухов, делегат Саратовського комітету) [11,
241,248,252]. Відповідно й ставлення партії до селянсь-

кого руху було досить суперечливим: від пропонова-
ного Орловським «дружнього нейтралітету» – до енер-
гійної підтримки селянського руху з ініціативи Воїно-
ва (А. Луначарський, делегат від редакції газети «Впе-
ред») [11, 243]. Хоча останній передбачав активну
підтримку селянства лише в політичних вимогах (в
аграрних обмежувався нейтралітетом) [11, 245]. Таке
ставлення до селянського руху як чужого для соціал-
демократії визначило й характер вимог, висунутих в
аграрній частині програми РСДРП.

Основою для обговорення делегатами ІІ з’їзду
РСДРП стала аграрна програма «Іскри», що передба-
чала ліквідацію викупних платежів, відрізків та інших
пережитків кріпосного права, а також зміцнення со-
юзу робітничого класу з селянством [2, 460]. Виступа-
ти зі спеціальною доповіддю на з’їзді В. Ленін відмо-
вився й учасникам з’їзду для ознайомлення з аграр-
ною програмою було роздано його статтю «Відповідь
на критику нашого проекту програми» (адресована
його опоненту П. Маслову) [9, 138,213].

Обговорення аграрної частини програми партії
тривало на трьох засіданнях ІІ з’їзду РСДРП, які відбу-
лися 31 липня та 1 серпня 1903 р. На них були при-
сутні 43 делегати з 51 мандатом та 12 осіб з дорадчим
голосом. Полеміку з ухвалення аграрної програми
партії радянська історична наука подавала в контексті
міжфракційної боротьби: протистояння «іскрівцям»
делегатів Бунду (М. Лібер), «економістів» (О. Марти-
нов) та «центристів» (Єгоров і Махов, представники
українських організацій) [2, 461–463]. Як свідчать
протоколи ІІ–IV з’їздів РСДРП, дискусії з аграрного
питання не мали ідеологічного підґрунтя, а були зу-
мовлені складністю аграрної проблеми та неоднознач-
ним ставленням РСДРП до селянства.

Делегати обох з’їздів не один раз ставили питання
щодо призначення аграрної програми: для самої партії
чи пропаганди серед селянства? Одним з перших знай-
ти відповідь на це питання намагався делегат від гру-
пи «Южный рабочий» Єгоров. На його думку, включен-
ня соціалістичних ідей до програми партії не забезпечу-
вало їй успіху серед селянства, оскільки вона не пояс-
нювала, як змусити батрака боротися за інтереси замож-
ного селянина (адже саме останнім значною мірою вже
належали відрізки) [9, 210,216,224]. Такої ж думки про
«мізерну» роль пропаганди аграрної програми серед
селянства були й представники «більшості», зокрема
делегат Північного союзу Ланге (О. Стопані) [9, 223].

Делегат від Миколаївської соціал-демократичної
організації Махов (Д. Калафаті), який взяв чи не найак-
тивнішу участь у цій дискусії, вказав на те, що про-
грама РСДРП і брошура В. Леніна не враховували роз-
шарування в середовищі селянства, розглядаючи його
як однорідну масу, й через це вважав програму демагог-
ічною, а її втілення авантюрою [9, 221,225,234]. На соці-
альну спрямованість програми звернув увагу й М. Лібер
(Гольдман, один з лідерів Бунду): для «куркулів» чи
сільського пролетаріату? [9, 241]. С. Гусєв (Я. Драбкін,
делегат від Донського комітету, «іскрівець більшості»)
зробив спробу дати відповідь на це питання: програма
зорієнтована на пролетаризовану масу селянства, а
найліпшим пропагандистом і агітатором на селі буде
міський пролетаріат [9, 222]. На інтереси сільської
бідноти вказував і Л. Троцький [9, 228].

Однак гасло ліквідації відрізків, висунуте соціал-
демократами, програвало більш радикальним вимогам
розподілу землі, які пропагувала партія соціалістів-ре-
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волюціонерів. Єгоров кілька разів намагався звернути
на це увагу учасників з’їзду [9, 210,216], але більшість
делегатів ігнорувала діяльність соціалістів-революціо-
нерів. Л. Троцький назвав їхню партію «мильною буль-
башкою» та надто несерйозним конкурентом [9, 228].

Обмеженість аграрної програми РСДРП («мізер-
ність» її вимог) відзначали й інші учасники дискусії:
М. Лібер, О. Мартинов, Махов, наводячи при цьому
кожен свої аргументи. М. Лібер вказував, що проблеми
селянського життя більш широкі, ніж вимога ліквідації
кріпосницьких пережитків [9, 210,218]. О. Мартинов
(Піккер, представник Закордонного союзу російських
соціал-демократів, «економіст») переконував, що в
деяких регіонах залишилося мало пережитків кріпос-
ництва й це робило неактуальною аграрну програму
РСДРП. Він наводив приклад Новоросії, де за значної
кількості відрізків у поміщицьких селян переважало
капіталістичне сільське господарство (приклад з Но-
воросією наводив і Махов) [9, 215,234], який 1 серпня
1903 р. висловив найбільш радикальну думку серед
делегатів з’їзду: для сільського пролетаріату достат-
ньо буде загальної програми РСДРП (реорганізація
фінансової системи призведе до відміни викупних пла-
тежів, ліквідація станів – відміни кругової поруки
тощо), а для інших верств селянства партія нічого не
може запропонувати й тому ліпше взагалі відмовити-
ся від аграрної програми [9, 230].

Опозиція намагалася поставити завдання розроб-
ки спеціальної аграрної програми, яка мала б врахува-
ти регіональні особливості та становище різних верств
селянства (М. Лібер, Махов): дозволити національним
і обласним групам партії подати свої програми [9,
211,219,230]. Однак проти спеціальної аграрної програ-
ми, на захист відрізків і ліквідації залишків кріпосного
права виступили Г. Плеханов, В. Ленін, Л. Троцький [9,
212,217,229]. При цьому Г. Плеханов (представник гру-
пи «Звільнення праці», «іскрівець більшості») не за-
перечував, що програма РСДРП спрямована, основ-
ним чином, на розгляд «російських відносин» і не вра-
ховує інтереси національних окраїн, які можуть розроб-
ляти та пропонувати свої вимоги до програми [9, 242].

Кульмінацією дискусії стало обговорення на 19
засіданні ІІ з’їзду партії 31 липня 1903 р. наслідків реал-
ізації аграрної програми РСДРП для селянства: як селя-
ни витратять повернені їм кошти за викупні платежі і
наскільки радикальними будуть їхні вимоги при поділі
землі. На думку Махова, селяни можуть просто розпод-
ілити поміж собою отримані кошти [9, 220]. Г. Плеха-
нов не заперечив можливості такого розподілу, оск-
ільки ці кошти селяни використають для поліпшення
власного господарства, хоча й передбачав посилення
диференціації серед селянства [9, 222]. Він також виз-
нав можливість висування селянами більш радикаль-
них вимог: не погоджуватися на повернення відрізків,
а вимагати переділу поміщицької землі («чорний пе-
реділ» «нас… ніскільки не лякає»). Ініціаторами «чор-
ного переділу», посилаючись на О. Енгельгардта, він
вважав заможних селян. Цей рух мав буржуазний харак-
тер й партія має його викривати, але не буде зупиняти
процес переділу землі [9, 223]. В. Ленін наступного дня
підтримав гасло Г. Плеханова: «Ми не боїмося і пере-
ділу землі, який так лякає Махова і Кострова» [9, 229].

Махов, апелюючи до Плеханова, трактував його
підхід до поділу землі як «революцію» і був упевнений,
що селяни будуть виступати за націоналізацію землі та
її розподіл. Однак цю революцію Махов вважав нерево-

люційною: реакцією, «революцією на зразок бунту», що
відкине країну років на двадцять назад. Учасники з’їзду
зі сміхом та іронією зустріли його виступ [9, 225], але
Махов одним з перших серед членів партії вірно спрог-
нозував руйнівні наслідки «аграрної революції», які
вже по її завершенню на початку 1920-х рр. зафіксува-
ли джерела та дослідники [14, 276]. Аграрну програ-
му «Іскри», незважаючи на критику «опозиції» (9 осіб,
майже «дві п’ятих з’їзду»), схвалила «більшість» (38
голосів) [2, 463].

В. Ленін підтвердив позицію РСДРП щодо селянсь-
ких вимог на ІІІ з’їзді партії 19 квітня 1905 р.: «І Плеха-
нов, і я в пресі вказували, що соціал-демократична партія
ніколи не стане утримувати селян від революційних за-
ходів аграрних перетворень аж до “чорного переділу”»
[11, 226]. Слова «чорний переділ» для учасників ІІ та ІІІ
з’їздів РСДРП стали по-суті синонімом народницького
поняття «селянська революція». Незважаючи на поши-
рені настрої зміни аграрної програми партії, більшість
делегатів ІІІ з’їзду РСДРП, зокрема Ленін, Камський,
Орловський відкинули необхідність внесення будь-яких
змін [11, 227,239,241]. Найбільш категоричним виявив-
ся делегат від Харківської групи «Вперед» Тигров
(Б. Авілов): підстав змінювати аграрну програму немає,
а селянський рух не є таким аргументом [11, 244].

Помилку, допущену партією 1903 р., Г. Плеханов
визнав на IV з’їзді РСДРП у квітні 1906 р.: «Багато з
наших товаришів стояли за відрізки, тому що побоюва-
лися селянської аграрної революції. Вона зупинила б в
Росії розвиток капіталізму. Наша помилка полягала в
тому, що наша програма, уже в той час, йшла не так да-
леко, як самі селяни у своїх вимогах» [15, 42]. В. Ленін у
1907 р. стриманість першої аграрної програми РСДРП
1903 р. пояснював недооцінкою селянського руху
1902 р.: селянські виступи на півдні Росії він назвав
«окремим вибухом» [16, 233].

Особливу позицію у ставленні до селянського руху
займав Поліський комітет РСДРП. На ІІІ з’їзді РСДРП
20 квітня 1905 р. його делегат Константинов (М. Вла-
димиров) визначив декілька підходів до селянської
проблеми («ставлення пролетаріату до ворожнечі між
селянами і поміщиками»): співчуття і пряма підтрим-
ка, «підбурювання», нейтралітет [11, 239–240]. Також
він виділив два види селянського руху: чисто аграр-
ний (був переважаючим) і аграрно-політичний (зустрі-
чався зрідка) [11, 240].

Носієм стихійного аграрного руху, прихильником
«соціалізації», Константинов визначив середнє селян-
ство, яке було неорганізованою, політично невихова-
ною соціальною силою, неспроможною на значну ре-
волюційну роль. Інші прошарки селянства: сільська
буржуазія, лояльно налаштована як до поміщиків, так
і до влади, не брала участі ні в аграрному русі, ні в
політичних виступах; сільський пролетаріат виявляв
співчуття, але теж не брав участі в аграрному русі, а
щоб підняти його на політичну боротьбу, необхідна
була енергійна робота і організація [11, 240–241].

Завдання організації та політизації селянського
руху В. Ленін покладав на революційні селянські ком-
ітети [11, 225–227]. Ідею їх створення закріпив ІІ з’їзд
РСДРП [9, 423], але основи діяльності зумовили чи-
мало запитань у делегатів з’їзду. М. Лібер неоднора-
зово намагався з’ясувати склад цих революційних се-
лянських комітетів (сільська біднота чи «куркулі») та чим
обґрунтовується віра В. Леніна в їх революційність [9,
242,244]. Л. Мартов (Ю. Цедербаум) у 1903 р. змуше-
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ний був визнати: «Наскільки селянські комітети будуть
революційні, – передбачити важко» [9, 246]. В. Ленін у
доповіді 19 квітня 1905 р. на ІІІ з’їзді РСДРП відзначив
можливий реакційний характер цих селянських комі-
тетів: соціал-демократи ніколи не забували про «под-
війну» природу селянства [11, 227]. Однак досвіду
організаційної діяльності серед селянства соціал-де-
мократи не мали. Єдиним винятком керівництва
РСДРП селянським рухом був Кавказ [9, 216,226; 11,
230,240], в інших регіонах партія обмежувалася на-
самперед розповсюдженням агітаційної літератури, а
зв’язок з селянством був слабким.

Селянські виступи 1902 р. та початок революції
1905 р. не змінили ставлення РСДРП до селянського
руху як чужого та стороннього для робітничої партії,
до того ж слабкого організаційно. Партійні дискусії
на ІІ та ІІІ з’їздах РСДРП відобразили існування різних
підходів до вирішення аграрного питання, найбільш
радикальним з них стала ідея «аграрної революції»,
авторство якої закріпилося за Г. Плехановим. В. Ленін
її підтримав і в подальшому на партійних з’їздах та у
своїх працях більш детально обґрунтував, прийшов-
ши до розробки концепції «аграрної селянської рево-
люції», яка стала однією з центральних проблем пар-
тійної дискусії на IV з’їзді РСДРП.
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ЗМІНИ У КАМ’ЯНОВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
ДОНБАСУ ЗА РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Висвітлено стан кам’яновугільної промисловості Донбасу в роки
Першої світової війни.
Ключові слова: промисловість, вугілля, реквізиція

Перша світова війна суттєво вплинула на органі-
зацію економічного сектору Російської імперії, підірва-
ла його розвиток та призвела до змін у гірничо-видо-
бувній галузі промисловості. Вугілля розглядалося як
стратегічна сировина і паливо, обсяги видобутку яко-
го істотно впливають на процеси, пов’язані з органі-
зацією бойових дій та налагодженням виробництва
військової продукції. Пояснити ситуацію та впровади-
ти заходи з вирішення проблем у кам’яновугільній
промисловості регіону намагалися ще під час війни. З
доповідями на З’їздах гірничопромисловців Півдня
Росії виступили представники організації [1–3], які
мали у більшості економіко-статистичний характер.
Інформація про стан галузі того періоду в радянській
історіографії представлена напрацюваннями А. Сидо-
рова [4–5], І. Маєвського [6], Г. Бакулєва [7]. Серед
сучасних науковців варто назвати роботи О. Реєнта,
О. Сердюка [8], А. Климова, Н. Сердюка [9], Д. Каплі-
на [10] та ін. Продовжуючи їхню роботу, ставимо за
мету охарактеризувати кам’яновугільну промисловість
Донбасу в роки Першої світової війни.

У зв’язку із закриттям кордонів, імпорт вугілля до
Російської імперії припинився. Домбровський басейн
відразу опинився у зоні бойових дій, що стало причи-
ною припинення видобутку палива. В умовах війни
різко погіршилося кредитування промисловості, що
негативно впливало на комерційні стимули для прове-
дення затратних підготовчих робіт у вугільній промис-
ловості. Війна виявила і дефіцит рухомого складу за-
лізниць та їх недостатню пропускну спроможність, а
проведена мобілізація позбавила промисловість час-
тини кваліфікованих робітників [8, 19].

Тому особливе значення надавалося забезпечен-
ню країни паливом, основним джерелом якого висту-
пив Донбас. Для вугільної промисловості регіону знач-
но розширився ринок збуту, але на початку війни об-
сяги вугілля, відвантаженого з шахт Донбасу, практич-
но не змінилися, порівняно з довоєнними. Так, у 1913–
1914 рр. були вивезені 1291 млн. пуд., а 1914–1915 рр.
– лише 1240 млн. Обсяги споживання вугілля зумов-
лювалися також можливостями транспорту достави-
ти паливо для споживачів. Звісно, залізниці, військо-
ве, морське відомства та заводи, які працювали в інте-
ресах ведення війни, отримували паливо в першу чер-
гу, всі інші відчували перебої у його поставках [11, 38].

За перше півріччя 1915 р. видобуток мінерального
палива в Донбасі, проти відповідного періоду 1914 р.,
зменшився на 106,4 млн. пуд. або на 11,9 % [3, 3]. За-
безпечення зростання його видобутку вимагало вжит-
тя комплексних заходів, спрямованих на забезпечення
підприємств працівниками, підвищення їхньої продук-
тивності праці та механізацію. Потрібний результат
досягався в імперії, як правило, посиленням держав-
ного примусу та завдяки екстенсивному виробництву,
з ігноруванням прагнень робітників. Втім, певний по-
зитивний вплив на їхні настрої мали лікарняні каси,
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що компенсували заробітки у випадку хвороби. На
початку війни працівники навіть після свят сумлінно
виходили на роботу, чого раніше не було, хоча кількість
прогулів зменшилася лише на 1 %. Промисловці ж
наголошували, що одним з найважливіших засобів за-
безпечення потрібної продуктивності праці є припи-
нення продажу у шахтарських селищах горілки. Різке
скорочення через це випадків порушення виробничої
дисципліни, призвело і до зменшення штрафних
відносно робітників на 30 % [12, 25зв.].

Вже у грудні 1914 р. кількість робітників вугіль-
них копалень, завдяки, наданому урядом, безкоштов-
ному проїзду робочої сили з віддалених губерній до-
сягла 200 тис. осіб, скоротившись на початку лютого
1915 р. до 170 тис. Навесні 1915 р. гірничо-видобувна
промисловість Донбасу недорахувалася 100 тис. робі-
тників [13, 109]. Тому 9 березня 1915 р. було прийняте
рішення про можливість залучення малолітніх і
військовополонених для виконання найбільш склад-
них робіт, зокрема підземних і в нічний час. На 15 сер-
пня у копальнях налічувалося всього 155 тис. робіт-
ників, серед яких 20 тис. бранців. У другій половині
року кількість робітників зменшилася на 4 % [8, 27–
28] і наприкінці 1915 р. становила 207 тис. осіб [13,
109]. Лише з січня 1916 р. почалося зростання кількості
робітників, зумовлене використанням праці військо-
вополонених, які становили наприкінці 1917 р. біля
29 % усіх шахтарів [10, 25]. У 1916 р. на підприєм-
ствах кам’яновугільної промисловості Донбасу відзна-
чалося і незначне залучення до виконання важких робіт
жінок і неповнолітніх. Згідно з відомостями про
кількість працівників на підприємствах Юзівського
гірничого округу, їх питома вага була менше 1 % [14,
3]. Водночас їхня кількість на гірничих роботах удень
зросла з 6050 до 12671 осіб, підлітків – з 8556 до 18113
[13, 109] і до кінця 1916 р. становила від 3 до 17 %
працівників [15, 72]. Гостра нестача робітників при-
звела навіть до залучення на копальнях представників
«жовтої раси» (тобто, китайців) [14, 71; 16].

Показові й заходи з утримання працівників на
підприємствах Донбасу, за умов гострої нестачі робочої
сили. Найпоширенішим засобом було підвищення заро-
бітної плати. В резульаті, на деяких шахтах рівень опла-
ти праці впродовж 1914–1917 рр. зріс більше, ніж на
100 %, а найменшим показником зростання оплати праці
були 40–45 % за цей же час [14, 11]. Середнє зростання
зарплати для чорноробів фіксувалося у 20–30 %, з ура-
хуванням різних категорій працівників у віці від 12 до
17 років і старше. Для чорноробів старше 17 років
встановлювалася оплата у розмірі 1,1 крб. для чоловіків
і 80 коп. для жінок; підліткам від 15 до 17 років чолові-
чої статі – 70 коп., жіночої – 65, а від 12 до 15 обох ста-
тей – 45 коп. за один робочий день [17, 24–24зв.,143–
143зв.]. Особлива увага приділялася утриманню квалі-
фікованих вибійників, від чиєї праці значною мірою за-
лежав обсяг видобутку вугілля. Втім, рівень їх кваліфі-
кації впродовж 1914–1916 рр. невпинно знижувався,
попри зростання оплати праці та певне покращення
житлово-побутових умов. Про це свідчать дані щодо
рівня видобутку вугілля на одного вибійника у шахтах
Донбасу. Так, середній обсяг видобутку одним вибій-
ником у 1914 р. становив 285–298 пуд., 1915 р. – 263–
270, 1916 р. – 208–260, тобто, зменшення продукції
було від 8 до 30 %. Хоча на окремих шахтах цей показ-
ник, навпаки, зріс на 6–9 % [14, 37–39].

На 41-му з’їзді гірничопромисловців Півдня Росії
зменшення кількості працівників пояснювалося склад-
ним становищем, пов’язаним із перебоями у роботі залі-
зничного транспорту. Зазначалося, що з другої полови-
ни 1915 р. повна безсистемність перевезень біженців не
дозволяла визначити кількість осіб, які прибували на
Донбас. Це ж призводило до накопичення невивезе-
ного вугілля, кількість якого до кінця 1915 р. сягнула
170 млн. пуд. Відтак, зусилля спрямовувалися на збе-
реження видобутого вугілля, за рахунок певного ско-
рочення обсягів видобутку [3, 4]. 17 серпня 1915 р.
було утворено Особливу нараду для координації дій
різних установ під час війни. Деякі вчені вважають,
що отримані нею повноваження посилили плутанину
у сферах впливу різних відомств і ускладнили зокре-
ма організацію видобутку вугілля на Донбасі [18, 211].
Ситуація з утворенням Особливих нарад загострюва-
лася тому, що вони отримали право «призначати за-
гальні та приватні реквізиції» [19, 5], тоді як механізм
регулювання паливного ринку тримався на традицій-
них адміністративних методах примусу, який включав
у себе конфіскацію палива.

1915 р. відбулися й певні зміни у стосунках між уря-
дом і промисловцями Донбасу. Існує думка, що одер-
жавлення торгівлі вугіллям, заміна її розподілом моти-
вувалася «всією обстановкою, починаючи з 1915 р.»
[20, 171–172]. Звертає на себе увагу введення рекві-
зиції в Російській імперії. Ще 3 серпня 1914 р. були прий-
няті зміни до законодавства, що регулювали здійснення
реквізиційних заходів. Реквізиції вугілля стали одним
із засобів поліпшення становища в економіці Росії, яка
не була готова повністю задовольнити потреби війни.
У тогочасних виданнях реквізиція називалася заходом
боротьби зі спекуляцією. На 40-му з’їзді гірничопро-
мисловців Півдня Росії відзначалося, що реквізиції
вкрай негативно впливали на фінансовий стан і мож-
ливість продовження роботи на дрібних підприємствах,
що займалися видобутком вугілля [2, 3]. Водночас з’їзд
сформував підкомісію, на чолі з Б. Соколовим, для
визначення мінімальних реквізиційних цін на різні
види палива [21, 29]. З середини 1916 р. почалося «по-
силене» застосування реквізиції. Винятком було лише
паливо, призначене для роботи цукрових заводів, яке
не підлягало вилученню [22, 33зв.; 23, 5; 24, 6].

У другому півріччі 1915 р. вже відчувалися певні
результати перебудови гірничо-видобувної промисло-
вості Донбасу, порівняно з довоєнним часом. Так, було
видобуто вугілля на 2,7 % більше, ніж за відповідний
період 1914 р., а антрациту – на 22,7 % [3, 4]. Причому
впродовж 1915–1916 рр. кількість відвантаженого вугі-
лля поступово зростала, хоча різниця між заявленим об-
сягом і відвантаженнями скорочувалася. Так, у 1915 р.
вона склала 29,3 %, а у першому півріччі 1916 р. –
25,2 %. У той же час відзначалося, що якість частини
відвантаженого вугілля не задовольняла окремих спо-
живачів, які не мали можливості використовувати низь-
косортне мінеральне паливо як джерело енергії [25, 4зв.].

До осені 1916 р. основний споживач вугілля – залі-
зниці – задовольняв потреби, головним чином, за раху-
нок позачергових примусових нарядів, які стосувалися
майже половини копалень Донбасу (реквізувалася тре-
тина всього вивезеного звідти вугілля по 25–30 млн.
пуд. щомісяця). Така практика не влаштовувала вуг-
лепромисловців особливо тим, що, здійснивши рекві-
зицію, уряд не поспішав розплачуватися з ними. Це
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було однією з причин того, що справи «донецьких маг-
натів» похитнулися наприкінці 1916 р. і особливо на
початку 1917 р. [26, 66]. Саме позасудовими шляха-
ми, зокрема й конфіскаціями видобутого вугілля, уряд
довів «Продвугілля» до самоліквідації [26, 162].

Перша світова війна виявила величезну роль енер-
горесурсів, а усвідомлення стратегічної важливості
їхнього забезпечення зумовила підвищену увагу уря-
ду до проблем кам’яновугільної промисловості Дон-
басу. Тому впродовж 1914–1917 рр. уряд і гірничо-
промисловці докладали значних зусиль для забезпечен-
ня безперебійного видобутку мінерального палива. З
іншого боку уряд імперії прагнув до забезпечення мак-
симальної фондовіддачі, за мінімуму капіталовкладень
у розвиток цієї галузі. На цьому шляху посилювався
економічний тиск та розширювався спектр позаеконо-
мічних примусів на промисловців Донбасу. Негатив-
но на фінансове становище вугільних магнатів впли-
нули реквізиції вугілля, запроваджені у 1915 р., та за-
ходи, спрямовані на запровадження монополії держа-
ви на видобуток мінерального палива. Протягом пев-
ного часу надзвичайні заходи не перешкоджали зрос-
танню вуглевидобутку, але транспортна інфраструкту-
ра Російської імперії виявилася нездатною забезпечи-
ти перевезення зростаючих обсягів палива.
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ВСТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКИХ
МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН ЗА ДОБИ
ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО

(квітень–грудень 1918 р.)

У статті аналізується процес встановлення міждержавних від-
носин України з Болгарією впродовж квітня–грудня 1918 р. Підпи-
сання та ратифікація Брест-Литовської угоди дали поштовх для
реалізації планів П. Скоропадського у причорноморському регі-
оні, де одним із найважливіших партнерів мала стати Болгарія.
Ключові слова: Українська Держава, Гетьманат, Болгарія, при-
чорноморський регіон

Прихід до влади в Україні 29 квітня 1918 р. П. Ско-
ропадського став новим етапом розвитку національ-
но-визвольних змагань першої чверті ХХ ст. При цьо-
му гетьману довелося на той надзвичайно складний
час відіграти помітну, хоча й досить суперечливу, роль
у новітній вітчизняній історії. Весь період Гетьманату,
хоч і нетривалий, був насичений важливими подіями
українського національного відродження. Тому не
можна оминути увагою того факту, що у вітчизняній
історіографії досі тривають суперечки стосовно по-
статі П. Скоропадського та основних напрямів діяль-
ності його оточення. Прихильники гетьмана схвалю-
ють його реформи, інші – навпаки, беззастережно за-
перечують їх прогресивний і позитивний вплив на
розвиток України. Незаперечним залишається те, що
П. Скоропадський – це непересічна постать доби виз-
вольних змагань 1917–1921 рр.

Слід відзначити, що на сьогодні істориками досить
детально проаналізовані міждержавні відносини Ук-
раїни з лідерами Четвертного союзу – Німеччиною й
Австро-Угорщиною. Значно менше досліджені взає-
мини з Болгарією, яка з жовтня 1915 р. стала одним із
членів цього союзу. Розвиток дипломатичних взаємин
України з цією балканською державою займав одне з
провідних місць у зовнішньополітичній доктрині геть-
манського уряду. По-перше, остання належала до
військово-політичного блоку держав Четвертного союзу,
з якими Україна підписала Брест-Литовський договір.
По-друге, Болгарія була зацікавлена у встановленні про-
дуктивних економічних відносин з Україною. По-третє,
Болгарія, як і Україна, мала вихід до Чорного моря, що
безперечно відкривало широкі можливості для розвит-
ку різноманітних взаємовигідних відносин між ними.

Одним із перших, хто започаткував дослідження
історії розвитку українсько-болгарських міждержав-
них відносин доби Гетьманату був Д. Дорошенко. Саме
на сторінках його робіт можна знайти як власні спос-
тереження [1, 270,276–277], так і важливі фактологічні
та документальні матеріали [2] стосовно процесу вста-
новлення й розвитку дипломатичних відносин між
двома країнами. Серед мемуарної спадщини окреме
місце займають спогади П. Скоропадського, в яких
гетьман не лише висвітлював процес встановлення
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відносин з Болгарією, а й надав характеристику всієї
«причорноморської» зовнішньополітичної діяльності
періоду свого правління [3]. Важливі спостереження
про «київський» період діяльності залишив і болгарсь-
кий посол І. Шишманов [4; 5]. Із поразкою визволь-
них змагань 1917–1921 рр., тема міждержавних відно-
син українських національних урядів радянською істо-
ріографією майже не розглядалася, а якщо і надавала-
ся характеристика окремим сюжетам, то тільки для
підкреслення їх «контрреволюційної» та «буржуазної»
сутності. Водночас, попри небажання визнавати сам
факт існування зовнішньополітичних зв’язків незалеж-
ної України, радянськими вченими був накопичений
значний матеріал, який слід залучати, звертаючись до
означеної теми. На окрему увагу заслуговують дослід-
ження, що побачили світ за кордоном у середовищі ук-
раїнської еміграції. Серед робіт, в яких висвітлюється
історія українсько-болгарських відносин доби Гетьма-
нату, відзначимо праці В. Трембіцького [6; 7], М. Ко-
ролишина [8], І. Нагаєвського [9]. Втім, зауважимо, що
працям істориків діаспори, присвячених міжнародним
відносинам України доби Гетьманату, властива досить
вузька джерельна база.

З виходом суверенної України на міжнародну аре-
ну значно посилився інтерес вітчизняних науковців до
досвіду української дипломатичної історії періоду
1917–1921 рр. Не в останню чергу він зріс завдяки вста-
новленню дипломатичних відносин України з усіма євро-
пейськими державами. Це стало своєрідним імпульсом
для новітньої розробки проблеми. Водночас це питання
є одним із найскладніших для наукового дослідження,
оскільки торкається аспектів, пов’язаних як з вітчизня-
ною, так і європейською історією. Головною особливі-
стю комплексу робіт, які висвітлюють зовнішньополі-
тичну діяльність уряду Гетьманату, є те, що вони вису-
вають нові концептуальні підходи в оцінці його дип-
ломатії, зокрема і з причорноморськими країнами. Це
стало можливим завдяки доступу до документів і ма-
теріалів колишніх спецфондів. У центрі уваги дослід-
ників залишається і діяльність окремих дипломатич-
них репрезентацій Української Держави за кордоном,
зокрема в Болгарії, їх головні напрями роботи, мета,
кадровий склад, організація, структура, здобутки та
прорахунки. У цьому контексті слід відзначити робо-
ти В. Павленко [10; 11], Ф. Проданюка [12], І. Петрен-
ка [13; 14] та ін. Попри це, окремі аспекти історії
міждержавних взаємин між Україною та Болгарією
доби Гетьманату ще потребують глибшого вивчення.

З приходом до влади П. Скоропадського, розпо-
чався новий етап розбудови вітчизняного зовнішньо-
політичного відомства. Фактично нова влада застала
українське МЗС на «зародковому» етапі, тому вже з
перших днів розпочалася активна робота, спрямована
на його організаційне становлення. В результаті ре-
форм, міністерство набуло чіткої організаційної струк-
тури. Загалом, період Гетьманату можна визнати найус-
пішнішим у розвитку вітчизняної дипломатії. За цей
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час МЗС очолювали М. Василенко, Д. Дорошенко та
Г. Афанасьєв. Діяльність кожного з них можна розгля-
дати окремо, аналізуючи здобутки і прорахунки, але
незаперечним є факт, що їм вдалося створити відом-
ство, яке успішно реалізовувало програму гетьмана,
спрямовану на міжнародне визнання України. Водно-
час, розглядаючи зовнішньополітичний курс України,
слід пам’ятати, що він був надзвичайно жорстко «рег-
ламентований» умовами Брест-Литовської угоди. Саме
дотримання її положень було однією з умов, яке вису-
нуло німецьке командування перед П. Скоропадським,
підтримавши його в ході військового перевороту.
Відповідно, гетьман мав певні зобов’язання стосовно
союзників, передусім, лояльну політику щодо Четвер-
тного союзу, навіть коли це суперечило українським
стратегічним інтересам. З іншого боку, навіть у межах
цієї угоди гетьман намагався не лише відстояти, а й
розширити українські державні інтереси, особливо в
причорноморському регіоні. Саме з цих міркувань
взаєминам з Болгарією в зовнішньополітичних планах
гетьманської адміністрації приділялася велика увага.

На відміну від Австро-Угрщини та Німеччини,
відносини між Україною та Болгарією від початку
складалися продуктивно. Більше того саме болгарська
сторона першою ініціювала встановлення повноцінних
міждержавних відносин. Вже наприкінці квітня 1918 р.
до Києва прибула дипломатична місія, яку очолив
І. Шишманов. До речі, він був одружений з донькою
М. Драгоманова і був його колишнім учнем. І. Шиш-
манов декілька раз відвідував Україну і був знайомий
з українськими політичними діячами. Крім того, по-
сол був дійсним членом Наукового товариства ім. Шев-
ченка та дійсним членом Харківського університету.
Таким чином, важко було уявити кращого диплома-
тичного представника Болгарії в Україні. Сам він ко-
ментував своє призначення так: «Якби мене посилали
деінде, я не згодився би, але до Києва їду з великою
охотою» [10, 5]. 7 травня І. Шишманов вручив акре-
дитаційні грамоти П. Скоропадському. У грамоті бол-
гарський цар вітав проголошення Української Держа-
ви та обрання П. Скоропадського гетьманом. У листі
зокрема зазначалося: «Всього кращого Вашій
Світлості на славу і щастя Україні, а також вислови
глибокої пошани й щирої приязні, з яким я, дорогий і
великий приятелю, зістаюсь Вашій Світлості добрий
друг Фердинанд» [2, 98]. У свою чергу й П. Скоро-
падський висловив своє ставлення до Болгарії: «Я гли-
боко зворушений словами прихильності й дружби Його
Величності Царя Фердинанда Болгарського. Я вдяч-
ний за заяву приязні до мене й Української Держави...
Твердо і непорушно сподіваюся, що приязнь Болгарсь-
кої Держави до Української Держави, якій Його Ве-
личність з самого початку поклав такі гарні підвали-
ни, буде рости й зміцняти та вийде на користь і щастя
обох братніх народів» [2, 99].

Крім І. Шишманова, до складу болгарського по-
сольства увійшли Т. Баламезов, Г. Сархілієв, Д. Вла-
хов, Д. Відінлієв, Г. Папазов, Г. Димитров, Л. Георгієв
[11, 61]. Не забуваймо, що розвиток конструктивних
міждержавних взаємин з Україною підтримував і бол-
гарський цар Фердинанд [15, 18]. Він особисто був
зацікавлений в існуванні на узбережжі Чорного моря
не царської Росії великодержавного формату, а неза-
лежної України. Одним із головних завдань болгарсь-
кого представництва в Україні було якомога швидше
налагодження торговельних зносин між державами.
Вже незабаром після прибуття до української столиці,
І. Шишманов звернувся до міністра торгівлі й промис-
ловості С. Гутника, з пропозицією розпочати торгі-

вельні відносини між країнами в повному обсязі. На-
томість отримав відповідь, що умови офіційного то-
варообігу України з Четвертним союзом були чітко
визначені умовами торгового договору від 19 квітня
1918 р. і змінити їх було надзвичайно складно [11, 62].
За цим договором, болгарська «частка» закупівель в
Україні була незначною [11, 60], а основна кількість
товарів мала бути спрямована в Німеччину й Австро-
Угорщину. Відповідно болгарське посольство могло
вести переговори з українською стороною лише в ме-
жах підписаного документу. Водночас болгарське пред-
ставництво розпочало активні переговори і з представ-
никами українського кооперативного руху та ділових
кіл. Так, уже до кінця 1918 р. Болгарія в Україні заку-
пила товарів на 45,2 млн. левів [11, 63].

Кроки, спрямовані на встановлення міждержавних
відносин з Болгарією, робив і український уряд. 14 чер-
вня Рада Міністрів ухвалила «Закон про посольства і
місії Української Держави» [16, 106]. Фактично ухва-
лення закону створило юридично-організаційну базу
для практичного формування українських дипломатич-
них представництв. 21 червня був прийнятий закон про
запровадження тимчасових дипломатичних представ-
ництв до Центральних держав та Румунії (мав діяти
до остаточної ратифікації умов Брест-Литовського
договору) [16, 107–108]. За цим юридичним докумен-
том, до Болгарії мало було відряджене посольство пер-
шого розряду. Впродовж липня відбувалося поетапне
формування кадрового складу посольства до Софії, а
17 липня його очолив колишній міністр закордонних
справ УНР О. Шульгін [7, 74]. П. Скоропадський чу-
дово усвідомлював політичну й економічну роль Бол-
гарії в причорноморському регіоні. Саме тому украї-
нським посольством у цій країні мав керувати досвід-
чений дипломат. З приводу цього призначення, геть-
ман особисто підкреслював: «В Болгарію поїхав Шуль-
гин, людина, яку я дуже поважаю, надзвичайно поряд-
ний, служив міністром іноземних справ при Раді, але
абсолютно ні за освітою, ні за духом він не належить
до людей того уряду» [3, 266]. Крім нього, до посоль-
ства увійшли Ф. Шульга, В. Драгомирецький, Д. Ше-
лудько, П. Сікора, М. Лаврик, Ю. Налисник [14, 68].
Перекладачем при посольстві був І. Додул [17, 10].
Додатково до складу представництва, в ранзі військо-
вого аташе, призначено генерала Б. Бобровського [2,
106]. Останній мав, відповідно таємній «Інструкції
військовим агентам», надавати вичерпну інформацію
щодо стану країни, її збройних сили, військового по-
тенціалу, системи військової підготовки тощо. Військо-
вий аташе мав щомісяця надсилати відповідну конфі-
денційну інформацію до відділу закордонного зв’яз-
ку. Не забуваймо, що на той час в Україні йшло будів-
ництво власної армії та військово-морських сил, тому
гетьманська адміністрація потребувала досвіду євро-
пейських держав у цьому напрямі. Крім того, військо-
вий аташе мав збирати інформацію щодо українських
військовополонених, які перебували на території Бол-
гарії (на підставі цих звітів, від України спеціальна
місія у справах військовополонених мала вирушити до
Варни у жовтні 1918 р.). Упродовж 1918–1919 рр. у
Болгарії перебували біля 5 тис. військовополонених
колишньої російської царської армії [18, 175] (цифра
не є остаточною, оскільки існують інші дані – від 9 до
12 тис. осіб) [18, 181].

Справами військовополонених займалося і бол-
гарське посольство, акредитоване в Україні. Особис-
то цим питанням опікувався І. Шишманов, який через
Болгарський Червоний Хрест звертався до українсь-
кого МЗС, з проханнями розшукати чи повідомити про
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стан здоров’я і матеріальне становище болгарських
підданих, які перебували в Україні [11, 64]. Завдяки
активній роботі посла, лише у жовтні 1918 р. украї-
нський пароплав «Євфрат» двічі доставляв до Болгарії
по 200–300 військовополонених болгар і на ньому до
України повернулося стільки ж українців [18, 181].

Як відомо, 15 липня 1918 р. у Відні відбулася це-
ремонія обміну ратифікаційними грамотами між пред-
ставниками Болгарії й України. Українську сторону
представляв посол в Австро-Угорщині В. Липинський,
болгарську – заступник посла у Відні М. Джебаров [2,
96]. Обмін грамотами значно пришвидшив процес
формування українського представництва до Болгарії.
Вже 28 липня українські дипломати прибули до Софії
[19, 3зв.]. За відсутності болгарського монарха у сто-
лиці, зустріч з українськими представниками була пе-
ренесена. Лише 7 вересня українське посольство вру-
чило Фердинанду І акредитаційні грамоти. Аудієнція
відбулася в урочистій атмосфері, за присутності царе-
вича Бориса, прем’єр-міністра та провідних місцевих
політиків. Наприкінці офіційного прийому болгарсь-
кий монарх промовив: «Передайте Його Світлості Яс-
новельможному пану Гетьману і всьому українському
народові від мене й від усього болгарського народу
найсердечніші поздоровлення» [2, 98].

Крім дипломатичних посольств, уряд Гетьманату
планував відкриття у Болгарії консульських установ.
Так, генеральне консульство мало бути відкрите в
Софії, віце-консульство у Варні та консульство в Бур-
гасі [13, 234]. Відповідно до закону від 4 липня («Про
заклад генеральних консульств і консульських агентств
за кордоном), установи мали сприяти розвитку торго-
вельних відносин між країнами, мали надавати матері-
альну та юридичну допомогу громадянам України,
сприяти заснуванню освітніх і культурних закладів [16,
118]. Додатково консульські представництва мали зай-
матися справами повернення українських військово-
полонених та цивільних осіб в Україну [13, 234]. Що-
правда українські консульства в Болгарії розпочати по-
вноцінну роботу так і не змогли.

На жаль, антигетьманське повстання, очолюване
Українським національним союзом, не дало можливості
розвинути справжнє міждержавне співробітництво між
Україною та Болгарією. Дипломатичні та торгівельні
відносини, які тільки-но почали налагоджуватися, пе-
рервалися. В Україні до влади прийшов уряд Дирек-
торії, який виявився нездатним розвинути попередні
домовленості з балканською країною та направити їх
у конструктивне русло. Зрештою, і Друга УНР набула
тимчасового характеру і скоро зійшла з історичної кар-
ти, поступившись місцем більшовицькому уряду. Бол-
гарія ж 29 вересня 1918 р. змушена була підписати
перемир’я з країнами Антанти, яке означало фактич-
ну поразку країни у Першій Світовій війні.

Попри це, слід відзначити, що саме за час Гетьма-
нату П. Скоропадського були встановлені надзвичай-
но важливі дипломатичні відносини між країнами.
Вони відкривали і перед Україною, і перед Болгарією
широкий діапазон співробітництва у причорноморсь-
кому регіоні. Більше того для молодої Української
Держави вони сприяли в напрямі утвердження та зро-
стання її міжнародного авторитету.
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intergovernmental relations during the days of the P. Skoropadsky
Get’manat (April-December in 1918). In the article the process of the
intergovernmental relations establishment between the Ukrainian State
and Bulgaria during the April-December of the 1918th is analysed. Signing
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realization the hetman P. Skoropadsky plans in the prichernomorsky
region where Bulgaria had to become one of the most important partner.
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О. М. Ситник

ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНИЙ ХАРАКТЕР
СЕЛЯНСЬКОГО АНАРХІЗМУ
В УКРАЇНІ 1917–1921 рр.

У статті розглядається ідейно-політичний характер і специф-
іка селянського анархізму в Україні періоду національно-визволь-
них змагань 1917–1921 рр. Значна увага приділена аналізу ідео-
логії анархізму.
Ключові слова: український анархізм, ідеологія, ідеї комуністів,
революція, селянське самоуправління

У наш час все виразнішою стає ідеалізація постаті
Н. Махна й анархістського руху, котрий він очолював.
Тому перед вченими-істориками постає завдання – яко-
мога об’єктивніше з’ясувати характер і сутність украї-
нського анархізму періоду національно-визвольних зма-
гань 1917–1921 рр. Незважаючи на те, що анархізм,
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переважною мірою, формувався в Росії, все ж саме в
Україні це явище знайшло втілення в консолідованій
ідеології та політичній практиці. Метою цієї статті є
висвітлення ідейно-політичного характеру та специ-
фіки селянського анархізму в Україні 1917–1921 рр.

На думку П. Струве, своєрідний «український
анархізм» відзначився досить значним виявом націо-
нальної свідомості та своєрідною селянською специф-
ікою [1, 226–232]. Найбільш одіозний лідер українсь-
кого анархізму – Н. Махно – характеризувався як пред-
ставник широких селянських мас, тієї третьої сили, яка
в розбурханому морі революції та громадянської війни
шукала власний шлях [2, 95,95].

На території України тривалий час були поширені
переважно російські ідеологічні течії анархізму: анар-
хо-комунізм, анархо-синдикалізм, анархо-індивіду-
алізм. Жодна з них не мала українського характеру,
залишаючись явищем, імпортованим із Росії [3, 42].
Лише на межі ХІХ–ХХ ст. почалося організаційне
оформлення анархізму в Україні. Зокрема виникли
організації, котрі поширювали ідеї анархізму, серед них
– «Союз бідних хліборобів» – один із ідейних попе-
редників махновського руху, адже ряд ідей «Союзу»
ліг в основу його ідеології.

У період першої російської революції 1905–1907 рр.,
спостерігалася досить значна активізація анархістів в
Україні. Однак, внаслідок культивування анархізму,
переважно в зросійщених містах, його ідеологічний
характер залишався проросійським. Відтак, він, по
суті, був позбавлений належного зв’язку з українськи-
ми суспільно-політичними традиціями.

Захист сільської общини від столипінського рефор-
мування та відстоювання деяких інших архаїчних сус-
пільно-політичних принципів українського селянства
пов’язувався із закликами про необхідність негайного
переходу до безвладного суспільства, через здійснення
соціальної революції. При цьому окремі ідеологи украї-
нського анархізму спиралися на ототожненні себе з
«правнуками запорожців» й борцями за справедливість
[4, 10]. О. Атоян зауважила, що в далекому горизонті іс-
торичної пам’яті ідея безвладної організації селянсько-
го самоуправління та вільних рад здавалася продовжен-
ням справи запорізьких козаків, визвольної війни під
проводом Б. Хмельницького та селянських війн С. Разі-
на й О. Пугачова. Українська ідея набувала навіть не кос-
мополітичного, а відверто інтернаціонального харак-
теру. Федерація комун й общин, вільних хліборобів
уявлялася гігантською сільською соціальною утопією
селянської війни та селянської революції [5, 63,64].

Для багатьох молодих революціонерів-екст-
ремістів, серед яких був і Н. Махно, анархістська бур-
хлива енергія, безкомпромісність, готовність до жер-
товності, а зовсім не ідеологічні викладки кабінетних
«анархо»-теоретиків були визначальними у симпатіях
до анархізму. Бурхливій енергії юнацтва були близь-
кими заперечення та руйнування старого, боротьба
проти авторитетів і законів. Н. Махно найбільш повно
уособлював саме цей бік бунтарського анархістського
руху, що розповсюдився в Україні [6, 7]. Для нього був
притаманний антиміський дух вольниці і, разом із тим,
відчувався голос профспілкового агітатора. Він – резуль-
тат мутації народної свідомості й самосвідомості. У ньо-
му злилися й інтелігентські розмови, і псевдомудрість
брошур, і потаємна народна легенда про інше життя.
Очоливши партизанську війну селян, Н. Махно сприяв
творенню ідеї селянської республіки або вільного краю.
Волін й інші провідні махновці стверджували, що на-
вколо Гуляйполя утворилася чи не єдина звільнена те-
риторія поневоленого людства. У більшості селяни в

це не вірили, але важливим був архетип, що інше жит-
тя в принципі можливе [5, 85,86,88].

Ідея свободи, задекларована ідеологами та агіта-
торами анархізму в Україні (серед них особливо виді-
лялася М. Никифорова) знаходила широку підтримку
й розуміння серед різних верств населення [7, 134,135].
Також значну підтримку махновський рух знайшов і се-
ред представників різних національностей (за свідчен-
ням начальника штабу повстанської армії В. Білаша,
влітку 1920 р. армія Махна на 45 % складалася з ко-
лишніх червоноармійців. У ній також воював батальй-
он, що був сформований із латвійців і китайців) [8, 24].
Організація «безвладної махновської республіки» мала
відбуватися не за вказівкою вождів згори, а як творчість
широких мас. Головні принципи створення «вільної са-
моврядної держави» були сформульовані у «Проекті Дек-
ларації Революційно-повстанської армії України», кот-
рий був підготовлений Н. Махном, В. Воліним, П. Ар-
шиновим, затверджений махновською Радою та прий-
нятий на з’їзді трудящих Півдня України та повстанців,
що відбувся в Олександрівську наприкінці жовтня
1919 р. У «Декларації» вказувалося, що в Україні відбу-
вається третя – анархістська революція, що має зни-
щити державу та приватну власність, – революція,
авангардом якої є махновці. Крім білогвардійців, у
числі ворогів революції називалися й більшовики.
«Декларацією» проголошувалася свобода слова, дру-
ку, совісті, зборів й організацій.

Н. Махном було висунуто ідею «вільного Радянсь-
кого ладу», причому махновські «вільні Ради» виступа-
ли не як політичні, а як суспільно-економічні формуван-
ня, що мало бути справою широких мас, без примусу й
свавільного втручання політиків і властей [9, 152,153].
На думку В. Чопа, слід розрізняти реально існуючі орга-
ни самоврядування махновського району, котрі самона-
зивалися «вільними Радами» та ідеальні «вільні Ради»
махновської ідеології. Останні були взірцем майбутньо-
го самоврядування, до рівня котрого мали еволюціону-
вати всі наявні Ради, що на знак згоди з проектом вже
почали називати себе «вільними». Одна з головних ви-
мог до «вільної Ради» полягала в неможливості входу
до їх складу представників політичних партій. Наявні ж
ради, хоч, як правило, й вивішували над своїми при-
міщеннями чорні прапори, обмежували свої ідеологічні
вимоги гаслом «Ради без комуністів» [10, 41]. Згідно
твердження В. Савченка, будівництво махновського са-
моврядування розбилося об мур ворожості, насильства,
нерозуміння. Махновське «ідеальне суспільство» буду-
валося селянами, розлюченими війнами, здирством, на-
сильством, а жорстокий час диктував презирство до іде-
алізму. Розвиток моралі та цивілізації ще не досяг «іде-
альної людини», яка й мала б жити в «суспільстві
анархії». Анархістське суспільство створювалося в епі-
центрі пекла громадянської війни, де військове питання
домінувало над усіма іншими сторонами життя «мах-
новської держави» [9, 152,153]. Розвал суспільних струк-
тур привів до того, що набиті зброєю села жили само-
врядними острівцями, породжуючи і примітивний по-
рядок, і примітивний хаос. З цієї сільської анархії виро-
стали й ідейно-анархістські армії, переважно на безлісо-
му півдні України, виростали і різні «батьки», які йшли
або до червоних, або до Петлюри, а найчастіше гуляли
самі, грабуючи передусім своїх же селян. Ця обтяжлива
для села бандитська стихія була усамостійненням і відчу-
женням безконтрольних сил, що спочатку просто охо-
роняли існування закинутого й забутого в глибинці
сільського життєвого вогнища [11, 568,569].

Космополітизм, запозичений Н. Махном з анархі-
стського вчення, і «революційне» мислення, за яким
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люди діляться за класовою, а не за національною озна-
кою, – все це не дало йому змоги осягнути ідеї націо-
нального визволення. Його бунтарські якості працюва-
ли тільки на ідею соціальної революції за анархістсь-
ким зразком. Будь-яка державна влада як російська, так
і українська, на думку отамана, шкодила трудовому
люду. Загалом, на думку А. Луценка, діяльність Махна
для українських визвольних змагань була шкідливою.
В силу своєї ідеологічної залежності від ефемерної
теорії (котра на практиці набула спотворених форм) у
вирішальний момент він став на боці одного з найлю-
тіших ворогів українства – більшовиків [12, 115, 116].

Досить виразно розкривають ідеологічні підвали-
ни українського анархізму періоду національно-визволь-
них змагань документи, що зберігаються в Галузевому
державному архіві Служби безпеки України. Так, началь-
ник штабу повстанської армії Н. Махна, В. Білаш (Гро-
мов) у праці – «Шлях до всесвітнього радянського ус-
трою» – обґрунтовував думку, що єдиним шляхом до
всесвітнього радянського ладу є революційна війна.
Важливим, серед іншого, також є дух революційних
військ. Саме особлива апеляція до розвитку духу се-
ред повсталих революційних мас є наскрізним аспек-
том цього твору [13, 547–549]. У своєму оперативно-
му наказі по армії, В. Білаш ставив наступні завдання:
руйнувати тил Червоної Армії та її інститут насилля й
свавілля, ні в якому разі не допускати в загони осіб,
схильних до бандитизму, щоб не підривати авторитет
Н. Махна тощо [13, 544]. На думку М. Ковалевського,
програма махновського руху була складена російськи-
ми анархістами. Вона являла собою невиразну суміш
анархо-синдикалістських ідей і прийнятних для розво-
рушеного революцією селянства гасел (про народну
волю, Ради без комуністів, розподіл землі місцевими
органами влади тощо) скерованих проти комун, конфіс-
кації хліба й терору ЧК [3, 43]. А. Каппелер зауважив,
що радикальна аграрна політика більшовиків у 1918 і
1919 рр., їхнє безцеремонне втручання у традиційний
світ села та їхні насильницькі методи вилучення зерна
змусили багатьох селянських отаманів позбутися ілюзій
щодо більшовицьких декларацій і програм. Все, що
їм залишалося, – зміцнювати традиційні захисні по-
зиції проти зовнішнього оточення, проти всіх інтелі-
гентів, проти міста. Впродовж цих років серед українсь-
ких селян знову ожили давні козацькі та гайдамацькі
ідеали. У деяких селянських вождів, зокрема і в русиф-
ікованого Н. Махна, цей козацький егалітаризм поєдну-
вався з анархічними ідеями [14, 156]. Відтак, махновсь-
ка ідеологія змушена була визнати існування окремої
української нації й користуватися термінами «Україна»
та «українці», а від 1919 р., махновці самоідентифіку-
вали себе як українці. Це відбилося у назві їх військо-
вої організації (Революційна повстанська армія Украї-
ни), що відверто називала себе українською. В ідеології
руху існувала специфічна ідея української самостійності.

На думку С. Волка, ідеологія махновського руху
являла собою тип повітового патріотизму, що пород-
жувало ситуацію, коли махновці замикались у своєму
районі від зовнішнього світу. Одночасно ідеологія мах-
новців у певних питаннях збігалася з ідеями комуністів
[15, 21]. Ю. Кульчицький вважає, що погляди Н. Мах-
на поступово трансформувалися з банального банди-
тизму до самостійницько-українських ідей. Уже зго-
дом у махновському таборі визначилися дві орієнтації
– націоналістична або українська та незалежна, яку не
цікавило національне питання [16, 47]. Суттєвим ас-
пектом ідеології анархістського руху в Україні було
протиставлення села місту. Останнє трактувалося як
головний чинник експлуатації селянської праці.

У цілому слід підсумувати, що ідейно-політичний
характер і специфіка селянського анархістського руху
в Україні періоду 1917–1921 рр. випливали з ідеології
анархізму й ідеології махновського руху в Україні зок-
рема. Політична програма анархізму остаточно була
оформлена в Декларації Революційної повстанської
армії України (жовтень 1919 р.), де викладалася своє-
рідна програма перебудови українського суспільства.
Вона передбачала втілення досить суперечливих ідео-
логічних концепцій анархізму, й махновщини зокре-
ма, та являла собою альтернативу державницькій течії
національного відродження. Своєрідність ідеології
анархо-махновщини полягала в тому, що суспільно-
політична модель, за всієї недосконалості, була єди-
ною, з-поміж анархістських систем, що заволоділа
масами, вирвавшись зі звичної площини теоретизуван-
ня. Концепція суспільно-політичного розвитку Н. Мах-
на та інших ідеологів анархізму припускала існування
потужних авторитарних інститутів, що відобразилося
в політичній організації руху, котра надала махновсь-
кому суспільству рис воєнізованої аграрної республі-
ки. Сам же «батька» був не стільки анархістом, скільки
отаманом диктаторського типу. Його метою була насам-
перед особиста влада на підконтрольній території. При
цьому впродовж усього існування анархо-махновський
рух знаходився під значним впливом російських ідео-
логів анархізму. Останні використовували сприятливий
український ґрунт для реалізації власних планів і
амбіцій. Відтак, ідеологія анархізму ставала джерелом
деструкції та хаосу. Так, український народ вкотре став
жертвою експансії та свого роду соціально-політич-
ного експерименту. Особливою мірою значним рево-
люційним підйомом селянських народних мас скори-
сталися більшовики. Вони спочатку використали ар-
мію Н. Махна у власних військово-тактичних цілях, а
відтак, жорстоко розправилися з її залишками.

Слід наголосити, що своєрідний концепт мах-
новської анархістської ідеології був чужим українсь-
кому державотворенню й національній ідеології. Він
не мав під собою значної, власне української традиції.
Теза ж про те, що Н. Махно є «героєм України», оск-
ільки «дав волю українським селянам», є, на наш по-
гляд, безпідставною, оскільки ця «воля» ніде й ніяким
чином не була підтверджена юридично, чи докумен-
тально. Натомість схильність до союзу не з армією
УНР, а з окупантами України – більшовиками – ста-
вить під сумнів будь який патріотизм Махна.
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О. С. Сидорович

СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ У СУСПІЛЬНОМУ
ЖИТТІ УКРАЇНИ ХХ ст.

Cтаття покликана актуалізувати проблему значення і ролі спо-
живчої кооперації в суспільному житті України ХХ ст. Здійсне-
на спроба проаналізувати зміни ролі споживчої кооперації у сус-
пільному житті, під впливом економічної політики влади про-
тягом ХХ ст.
Ключові слова: споживча кооперація, суспільне життя, Україна

ХХ ст. в історії України (як і всього світу) було
найбільш складним і неоднозначним. Численні людські
жертви і страждання, пов’язані як з військовими, так і
громадянськими конфліктами, були характерною оз-
накою цього періоду. Не менше страждань приносили
людям і економічні проблеми, що супроводжувалися
зубожінням значних мас населення. Рятівним колом від
економічних негараздів став досвід самоорганізації,
чому посприяла кооперативна ідея, що поширилась на
українських землях у другій половині ХІХ ст. З часом,
саме споживча кооперація стала найбільш масовим
рухом економічної самоорганізації населення. Проте,
її значення і роль у суспільному житті країни змінюва-
лися залежно від політичних міркувань та економіч-
ної політики влади. Різноманітні аспекти господарсь-
кої діяльності споживчої кооперації в окремі періоди
ХХ ст. висвітлювалися роботами В. Марочка, В. По-
ловця, А. Фаренія, Т. Оніпко та ін. [1]. Однак у цих
працях споживча кооперація досліджувалася переваж-
но в контексті всього кооперативного руху першої по-
ловини ХХ ст. Натомість період трансформацій і зміни
ролі цього інституту у суспільному житті повоєнного
десятиліття, за винятком окремих статей, не знайшов
відображення [2]. Саме тому, на нашу думку, слід звер-
нути особливу увагу на роль споживчої кооперації у
суспільному житті країни та її трансформацію за умов
тоталітарної політичної системи ХХ ст.

На його початку споживча кооперація, поряд із
кредитною та сільськогосподарською, стала дієвим
механізмом самозахисту людей від економічних нега-
раздів. Кожного року кількість споживчих товариств
збільшувалася, що засвідчувало затребуваність цієї
форми кооперативної взаємодопомоги у боротьбі із
зростанням цін і диспропорціями на товарному рин-
ку. Так, кількість споживчих товариств Наддніпрян-
щини в перші роки ХХ ст. зросла з кількох десятків –
до 517 (станом на 1908 р.) [3, 182]. Відтоді, на відміну
від другої половини ХІХ ст., коли цей вид був пред-
ставлений переважно міським чиновництвом і інтелі-

генцією, споживча кооперація набула виразно селянсь-
кого, а відтак, і національно-українського характеру.
Споживчі крамниці виникали передусім через еко-
номічні чинники, що мали місце на той час в украї-
нських землях. Серед останніх слід назвати перш за
все, пожвавлення торгово-грошових відносин (і як
наслідок зменшення натурального споживання) та зро-
стання цін. Хоч кооперативи були поза політикою, ре-
волюційні події 1905–1907 рр., на думку деяких досл-
ідників, сприяли подальшому зростанню споживчих
товариств, адже «розбурхана» суспільна енергія почас-
ти вихлюпнулась і в русло кооперації. П. Височанський
з цього приводу зазначав: «Селянство вперше вступило
в революцію 1905 р. як суспільно організований клас.
Тільки після цього воно змогло свідомо поставитись до
кооперації як до чинника поліпшення свого добробуту.
Тільки тепер воно могло зрозуміти, що кооперація – це
не «панська затія», а, можливо, єдиний спосіб в ті часи
до поліпшення свого добробуту» [4, 65].

У цьому контексті варто відмітити, що головну
роль у розгортанні кооперативного руху відіграла інте-
лігенція, представники якої – земські лікарі, вчителі,
чиновники – виступали ініціаторами та керівниками
споживчих товариств. Так, І. Фареній зазначає з цього
приводу, що громадсько-кооперативна робота була чи
не єдиним способом для сільського інтелігента вияви-
ти професійні амбіції [5, 35]. Перша світова війна, що
для сучасників почалася зовсім несподівано, за
кількістю жертв і масштабністю воєнних дій, перевер-
шила всі попередні конфлікти та була тим явищем, яке
й ознаменувало справжній початок ХХ ст. З початком
війни, мешканці українських земель, відчули на собі всі
труднощі, пов’язані з воєнним часом. Насамперед,
відсутність у період жнив (нагадаємо, що війна почала-
ся влітку) багатьох робочих рук, через мобілізацію чо-
ловіків. По-друге, населення зіткнулося з дефіцитом, а
то й відсутністю багатьох товарів масового споживан-
ня. За таких екстремальних умов, споживчі товариства
були в кращому становищі за інші форми кооператив-
ного руху, адже на той момент спостерігалася значна
купівельна активність населення. Таким чином, про-
довольча скрута притягувала до споживчої кооперації
все більшу його кількість. Загалом по Україні, згідно
Б. Стопневича, число споживчих товариств лише за
перші 3 роки війни зросло майже вдвічі [6, 96].

З початком Першої світової війни змінився також
гендерний склад споживчих товариств і хоча повноцін-
них статистичних даних про кількість жінок у їхньому
ми не маємо, можна припустити, що вона таки збільши-
лася. Річ у тім, що чоловіки, яких мобілізували до армії,
продовжували перебувати у списках членів споживчих
товариств, але їхні обов’язки повноцінно виконували
жінки. Один з основних напрямів діяльності спожив-
чих кооперативів після початку війни – боротьба з до-
рожнечею, адже з початком війни, крамарі та приватні
торгівці різко підняли ціни на більшість товарів ши-
рокого споживання, скориставшись панічними настро-
ями населення. Однак там, де існували споживчі крам-
ниці, через деякий час ціни знов почали знижуватись.
Особливо це виявлялося в невеликих містах і селах,
де споживче товариство відігравало помітну роль на
місцевому ринку і де приватні крамарі не витримува-
ли цінової конкуренції зі споживчими кооперативами,
які за природою своєї діяльності не займались спеку-
лятивним «накручуванням» цін.

Таким чином, споживча кооперація виявилась уні-
кальним засобом для стримування цін у період економ-
ічних негараздів. Характерно, що саме на цьому етапі
держава (Російська імперія) вперше на українських зем-
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лях почала використовувати споживчу кооперацію як
розподільчий апарат. Саме споживчим кооперативам в
деяких регіонах України постачалися групи дефіцитних
товарів із впевненістю, що вони будуть реалізовані за
помірними цінами. Тобто, прийшло усвідомлення того,
що споживча кооперація може бути дієвим засобом стри-
мування стихії ринку за умов економічної кризи, а відтак,
вона набуває вагомого суспільного значення.

Наступним етапом розвитку споживчої кооперації
України слід назвати Українську революцію 1917–
1920 рр., коли через зняття формальних законодавчих
обмежень, вона набула нових кількісних і якісних ха-
рактеристик. Зросла як кількість кооперативних спо-
живчих товариств, так почали утворюватись і загаль-
нонаціональні спілки споживчої кооперації. В резуль-
таті, вбудованість кооперативного руху і споживчої ко-
операції у суспільне життя виявилася через низку но-
вих ознак. Саме із середовища кооперативних діячів
вийшло чимало активних політичних діячів українсь-
кого національно-визвольного руху. Саме в цей період
споживча кооперація набула яскраво вираженого на-
ціонального характеру. Відбулося створення Дніпро-
союзу та Центрального українського кооперативного
комітету (ЦУКК), які згодом об’єднались у Всеукраї-
нську кооперативну спілку («Центроспілка»). Це оз-
начало, що процес регіонального відокремлення спілок
споживчої кооперації, який розпочався ще на початку
ХХ ст. і виявився в боротьбі МСПО (Московский союз
потребительных обществ) із Київською спілкою спо-
живчих товариств, а згодом і з харківським ПОЮР
(Союз потребительных обществ Юга России), зреш-
тою, набув рис національно-державного оформлення
системи кооперативних спілок України. Не менш важ-
ливе суспільне значення на цьому етапі мала й куль-
турно-просвітницька діяльність споживчої кооперації.

Встановлення радянської влади на більшій частині
українських територій ознаменувало початок чергово-
го етапу в еволюції суспільної ролі споживчої коопе-
рації. Розпочався процес фактичного одержавлення
споживчої кооперації, що спотворювало її кооператив-
ну природу, проте, давало державним органам влади
можливість більш активно втручатись в економічні і
соціальні процеси, використовуючи розгалужену коо-
перативну мережу. Однак політика здійснення еконо-
мічного перевороту, через воєнний комунізм і тоталь-
ну «націоналізацію» кооперативного руху, була про-
вальною і радянська влада змушена була піти на по-
ступки перед здоровим глуздом, запровадивши НЕП.
У рамках останньої, на думку окремих дослідників,
виявився досить вдалий симбіоз державних і суспіль-
них інтересів у сфері розбудови кооперативних това-
риств і споживчих зокрема.

Так, Т. Оніпко вважає, що під егідою радянської
влади був створений міцний зв’язок між споживчою
кооперацією та підприємствами державної промисло-
вості, що дозволило кооператорам регулярно попов-
нювати товарні запаси споживчих товариств, налаго-
дити безперебійне забезпечення міського населення та
робітників промислових центрів [7, 402]. При цьому,
незважаючи на державні кредити та інші види підтрим-
ки, споживча кооперація періоду НЕПу залишалася
переважно економічно самодостатньою організацією,
яка, крім «рідної» торгівельної діяльності, займалася
заготівельною, виробничою, обслуговуючою (пере-
важно заклади громадського харчування) та культур-
но-просвітницькою діяльністю. Таким чином, «низо-
вий» потенціал споживчої кооперації не було втраче-
но за воєнного комунізму, а ініціатива пайовиків, кер-
івництва товариств і спілок, з підтримки держави, ство-

рили досить серйозний кумулятивний ефект, що вия-
вився у посиленні ролі цього виду кооперативної діяль-
ності у суспільно-економічному житті України.

Згортання НЕПу та політика насильницької колек-
тивізації призвели до зміни ролі споживчої кооперації
у суспільному житті. Вона все більше перетворювала-
ся на один із механізмів викачування ресурсів із села
для потреб модернізації країни. Крім того, хвиля реп-
ресій не оминула і кооперативні кадри. Лише 1933 р. з
апарату споживчої кооперації України «вичистили»
понад 6 тис. осіб [8, 1]. Подібна ситуація разюче відрізня-
лася від становища споживчої кооперації Галиччини, яка,
розвиваючись на засадах добровільності й економічної
самостійності, змогла зберегти кооперативне обличчя і
стати виразником економічних інтересів національно
дискримінованого українського селянства Польщі.

Повоєнний період характеризувався насамперед
нарощенням матеріально-технічної бази споживчої
кооперації, що відбувалось шляхом відбудови, майже
вщент зруйнованої за роки Другої світової війни, ви-
робничої та торгівельної інфраструктур. Тут варто
відзначити, що відновлення інфраструктури спожив-
чої кооперації в перше повоєнне десятиліття фактич-
но означало розбудову інфраструктури українського
села, адже перша в цей час стала її невід’ємною час-
тиною. За умов десталінізації та хрущовських реформ,
система споживчої кооперації отримала нові стимули
для розвитку, адже вперше держава звернула увагу на
аграрний сектор, спробувавши запровадити більш
рівноправну модель відносин між селом і державою.
Це виявилось у встановленні більш паритетних цін на
закупівлю сільськогосподарської продукції, послаб-
ленні державного контролю у сфері економічної діяль-
ності селянських присадибних господарств і колгоспів,
запровадженні справедливої оплати праці колгоспників
тощо. В результаті, споживча кооперація отримала
додатковий фінансовий ресурс, який змогла спряму-
вати на посилення виробничих потужностей і розбу-
дову торгівельної інфраструктури. Тому на цьому етапі
споживча кооперація закріпила за собою роль основ-
ної торгівельної організації на селі, особливо за два
останні десятиліття існування Радянського Союзу, хоч
і переживала, разом з економікою країни, стагнацію.

Таким чином, споживча кооперація впродовж
ХХ ст. виявилася надзвичайно дієвим механізмом еко-
номічного самозахисту населення. Виникнувши і про-
існувавши перші два десятиліття ХХ ст. як добро-
вільне, економічно самодостатнє кооперативне об’єд-
нання, за роки радянської влади поступово була одер-
жавлена та перетворена на зручний механізм держав-
ної політики переважно у сільський місцевості. Проте,
й надалі продовжувала відігравати вагому соціальну
роль, залишаючись важливим елементом суспільного
життя. В останні роки досить добре досліджено еконо-
мічну та соціальну роль споживчої кооперації першої
половини ХХ ст., але повоєнний період ще залишається
малодослідженими і потребує подальшої розробки.
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РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ
(середина 1920 – початок 30-х рр.)

У статті відображено розвиток волинських українських
сільських споживчих кооперативів. Охарактеризовано спектр
наданих послуг, проаналізовано основні показники господарської
та культурно-просвітницької діяльності.
Ключові слова: кооперація, кооперативний рух, споживча коо-
перація, господарсько-споживче товариство, Волинське воєводство

За умов ринкової економіки, споживча кооперація
має найбільш плідне майбутнє, тому актуальним є звер-
нення до вивчення історії української споживчої коо-
перації. У міжвоєнний період споживча кооперація
Волині розвивалася на справжніх кооперативних прин-
ципах, за умов ринку та доволі ліберального коопера-
тивного законодавства Другої Речіпосполитої. Відтак,
необхідність дослідження заявленої теми зумовлена
насамперед тією значною роллю, яку відігравали ук-
раїнські сільські споживчі товариства у житті місцевого
населення Волинського воєводства. Вивчення досвіду
їх функціонування допоможе уникнути прорахунків у
роботі сучасних сільських споживчих товариств.

В історіографії головна увага більшості дослід-
ників зосереджувалася на аспектах розвитку західно-
українських споживчих товариств загалом, а діяльність
споживчих кооперативів окремих регіонів фактично
залишилися поза увагою. Останнім часом науковці
зацікавилися проблемами розвитку сільської спожив-
чої кооперації, свідченням чого є праці С. Гелея,
О. Бундак, Г. Волошкевича, В. Рекрута. Однак, незва-
жаючи на значний дослідницький доробок, студій, при-
свячених волинській українській сільській споживчій
кооперації міжвоєнного періоду, дотепер майже немає.
Метою цієї статті є аналіз розвитку українських
сільських споживчих кооперативів у Волинському воє-

водстві впродовж 1920–30-х рр. Для її реалізації слід
дослідити господарську та культурно-освітню діяль-
ність українських сільських споживчих товариств.

У середині 1920 – на початку 30-х рр. українська
сільська споживча кооперація Волинського воєводства
була представлена сільськими господарсько-спожив-
чими товариствами. На відміну від міської, сільська
споживча кооперація була досить розвиненою на те-
ренах Волині й відповідала соціальній структурі краю
та невідкладній потребі організації господарських
справ волинського села [1, 378]. Слід зазначити, що,
на відміну від дореволюційного періоду, коли окремо
існували сільськогосподарські та споживчі кооперати-
ви, у міжвоєнний період на теренах Волині сільсько-
господарських кооперативів не було. Спочатку, при
деяких споживчих кооперативах закладалися сільсько-
господарські відділи, які продавали штучні добрива,
насіння, господарські знаряддя та купували сільсько-
господарські машини для спільного користування. Такі
товариства набували змішаного вигляду господарсь-
ко-споживчих кооперативів. Серед сільських госпо-
дарсько-споживчих товариств Волинського воєводства
домінували українські кооперативи, які підпорядкову-
валися західноукраїнському Крайовому ревізійному
союзу у Львові. У середині 1920-х рр. вони мали дво-
ступеневу структуру. Товариства першого ступеня
об’єднувались у повітові союзи кооперативів (ПСК) –
кооперативи другого ступеня. У цей час кооператив
третього ступеня діяв лише на території Галичини. Це
був крайовий центр кооперативів загальної закупівлі
та збуту «Центросоюз», створений 14 червня 1924 р.,
на базі передвоєнного крайового союзу господарсько-
торгівельних спілок і синдикату «Сільського господа-
ря» [2, 66–67]. Сільські господарсько-споживчі коопе-
ративи першого ступеня організовували всі найго-
ловніші економічні ділянки й потреби села та були
підставою його господарського поступу. Це були дрібні
товариства, що постачали сільським господарствам
товари першої необхідності, дрібний інструмент,
штучні добрива, паливо, будматеріали і машини. Го-
ворячи ж стосовно кооперативів другого ступеня, то
об’єднання господарсько-споживчих товариств у по-
вітові союзи розпочалося ще на початку 1920-х рр.
Воно проходило поквапливо, без належної організац-
ійної підготовки. Не вистачало й кваліфікованих
кадрів. Спочатку виникло чимало повітових союзів,
але з’ясувалось, що за організації союзних об’єднань
слід було враховувати економічні та комунікаційні
можливості, а не дотримуватися меж адміністратив-
них повітів. Передбачалося, щоб повітові союзи коо-
перативів були не тільки об’єднаннями сільських ус-
танов загальної закупівлі та збуту, але й організацій-
ними осередками для розрізнених українських това-
риств в окрузі. Проте, молочарська і кредитна коопе-
рації створили свої організаційні апарати, що призве-
ло до занепаду цих планів. Незважаючи на це, повітові
союзи зберегли командні позиції в округах, бо спира-
лися на найбільшу кількість кооперативів і були найм-
іцнішою економічною ланкою повітів. Вони активно
впливали на закупівельні та збутові ціни, а торгівельні
операції поширювали за межі повіту [3, 24].

У 1926 р. на Волині діяли чотири повітових союзи
кооперативів другого ступеня, яким підпорядковува-
лися 50 господарсько-споживчих кооперативів першо-
го ступеня. У середньому відсоток скооперованих сіл
у районах діяльності ПСК у Волинському воєводстві
становив 11 і був досить низьким. В Галичині цей по-
казник сягав 70 %. На один повітовий союз у Гали-
чині припадало близько 45 кооперативів, на Волині –
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біля 10 [4, 32]. Українська кооперативна організація
воєводства, порівняно з Галичиною, була менш поши-
реною, а створення кооперативів відбувалося досить
повільно. В пресі того часу зазначалось: «Нині є спо-
живчі товариства першого ступеня, є союзи, що об’єд-
нують діяльність кооперації районами чи повітами, є
декілька банків. Але треба признати, що всі ці органі-
зації не мають справжнього кооперативного обличчя
й теліпаються в хвості спекулятивного животіння краю
і очевидно – в цьому їх слабість, їх вади – і в цьому й
причина занепаду нашої кооперації на Волині» [5, 2].
В 1920-х рр. чимало сільських кооперативів, через
продаж товарів у кредит, ставали боржниками. Це зу-
мовлювалося браком кваліфікованих і досвідчених
працівників. На цей момент «бракувало ідейного про-
воду, знань, об’єднавчого центру» [6, 2].

Після перетворення Крайового ревізійного союзу
на Ревізійний союз українських кооперативів у Львові
(РСУК), 1927 р. у Луцьку був створений Інспекторат
РСУК, що розглянув становище повітових союзів у
Здолбунові, Острозі, Дубні, Кременці та 50 господарсь-
ко-споживчих кооперативів першого ступеня. Будучи
збудованими згори, ці повітові центри без належного
матеріального забезпечення не могли задовольнити
потреб кооперативів. Коли взяти до уваги відносно
високі торгівельні видатки таких союзів, за невеликих
товарообігу та власного фонду, а також безпланове і
невміле ведення господарства, за відсутності органі-
заційно-інструкторської праці, не дивує, що вони, за
винятком Кременецького, опинились у жалюгідному
стані та чекали на примусову ліквідацію [7].

24 травня 1928 р. у м. Луцьку відбулося засідання
Головного комітету організації кооперативів в при-
міщенні інспекторату РСУК. У засіданні взяли участь:
голова РСУК – інженер Ю. Павликовський, співголо-
ва РСУК – посол О. Луцький, члени Ради РСУК – О. Ба-
зилевич, О. Вітенко, директор Центробанку О. Саєвич,
директор кооперативного банку в Луцьку – П. Дома-
ницький, інспектор РСУК – П. Павлюк та інспектор
РСУК у Луцьку – Л. Кобилянський. Було заслухано
доповідь останнього про недоліки волинської коопе-
рації [8, 3]. Ревізійний союз українських кооперативів
видав розпорядження повітовим центрам про негайне
скликання зборів, на яких мала бути вирішена подаль-
ша доля кооперативної системи. 8 липня 1928 р. у
м. Кременці відбулися ХІ загальні збори уповноваже-
них повітових союзів кооперативів на Волині, на які
прибуло 30 представників від господарсько-спожив-
чих, а також представник РСУК інспектор Л. Коби-
лянський [9, 3]. На цих зборах для зміцнення повіто-
вих союзів кооперативів була прийнята програма сис-
тематичної організаційно-інструкторської та культур-
но-освітньої праці. До 1928 р. відбулось організацій-
но-правове об’єднання волинської та галицької коо-
перації. «Центросоюз» очолив роботу волинських ПСК
та підпорядкованих їм кооперативів першого ступеня
[10, 262]. Після цього кооперація Волинського воєвод-
ства, як і в Галичині, набула триступеневої структури.
Товарообіг у ній виглядав наступним чином: «Цент-
росоюз» доставляв товари в кооперативи другого сту-
пеня, а ті забезпечували товариства першого рівня, від
яких товар потрапляв до споживачів. Закупівля
сільськогосподарських продуктів відбувалася у зворот-
ному напрямі. Після заснування Інспекторату РСУК у
Луцьку, протягом 1927–1929 рр., за сприяння «Цент-
росоюзу», на Волині було засновано багато нових ук-
раїнських кооперативів. У 1929 р., серед 295 українсь-
ких кооперативів, найбільше було споживчих – 267.
Членів у цих кооперативах було 11956, засновний кап-

італ становив 185817 зл., оборотний – 1181136 зл. [11,
15–18]. За останні три роки, на відміну від попередніх
шести, споживча кооперація зросла вп’ятеро. Хоча слід
зауважити, що відбувся кількісний ріст товариств.
Кількість членів збільшилася майже вдвічі, але капі-
тали ледве на третину, що свідчило про екстенсивність
кооперативного руху на Волині.

З 1929 р. сільські господарсько-споживчі товари-
ства, згідно з новою класифікацією кооперативів у
Польщі, почали називатися рільничо-споживчими ко-
оперативами (інша назва – заготівельно-збутові) і, ра-
зом з рільничо-торгівельними, потрапили до категорії
кооперативів для загального закупу та збуту. Коопера-
тиви цього типу відігравали щораз більшу роль у сус-
пільному, господарському та культурному житті во-
линських сіл. «Завданням сільських закупівельно-збу-
тових кооперативів, які стали основою всієї нашої по-
воєнної кооперації, є не тільки ввіз різних товарів, не-
обхідних для дому і сільського господарства, збут
різного роду плодів праці селян та індустріалізація
своїх районів, але також піднесення загальних і фахо-
вих знань селян, дбання про вищу культуру села та
зміцнення в полі своїх членів колективних рис, без яких
важко виконати ті завдання» [12, 9–10]. Одним із зав-
дань сільської споживчої кооперації була підтримка
українського виробництва через впровадження до обо-
роту його товарів. Розвиток торгівельної діяльності
давав змогу розвивати інші ділянки для задоволення
господарських потреб села і своїх членів. З початку
1931 р., при кооперативах загальної закупівлі і збуту,
крім молочарських відділів, засновувалися машинні
відділи, цегельні, пекарні, млини і т. п.

На рубежі 1920–30-х рр. споживча кооперація Во-
линського воєводства зазнала значних змін, спричи-
нених світовою економічною кризою, політикою во-
линського воєводи Г. Юзевського, спрямованої на роз-
межування галицької та волинської української коо-
перації, а також урядовими заходами з подолання кри-
зових явищ в економіці та реорганізації кооператив-
ної системи держави. У 1931 р. влада на Волині при-
ступила до впорядкування правового стану кооперації,
як з позицій вимог промислового закону, так і з сані-
тарних та будівельних вимог. Внаслідок цієї акції, до
1 жовтня 1932 р. на території Волинського воєводства
рішенням влади зупинено діяльність 124 українських
кооперативів. Згодом, з них закрили 52 товариства, які
належали до РСУК і розташовувалися переважно в
Дубнівському і Кременецькому повітах [13, 86].

Ще один удар по економіці української споживчої
кооперації нанесло розпорядження Польського банку
своїм філіалам та іншим фінансовим установам – не
приймати векселів українських кооперативних під-
приємств, навіть підтримуваних «Центросоюзом» чи
«Народною торгівлею», а всі векселі, які вони вже мали,
необхідно було негайно сплатити. Відтак, обидва цент-
ри споживчої кооперації – «Центросоюз» та «Народна
торгівля» змушені були в солідарному розумінні спла-
чувати опротестовані векселі ОСК і ПСК [14]. За корот-
кий час лише «Центросоюз» викупив векселів на
600 тис. зл. [15, 367]. Незважаючи на складність ситу-
ації, кооперація поволі почала відбудовуватися. Допо-
могла самодисципліна й громадська солідарність. Для
покриття втрат і невідкладної сплати боргів спілок чле-
ни управ відмовлялися від зарплати, власники великих
вкладів не брали своїх відсотків. Для підтримки деяких
економічно слабких спілок представники інтелігенції,
духовенства надавали безпроцентні кредити.

Сьомий крайовий кооперативний з’їзд, що відбув-
ся у Львові, став справжньою маніфестацією коопера-
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тивної та громадянської солідарності. В ухвалених
резолюціях містився детальний план розширення
діяльності кооперативних організацій, на підставі су-
ворого дотримання кооперативної демократії та нових,
прогресивних методів господарювання, залучення до
всіх сфер кооперативної діяльності нових членів [12].
У багатьох союзах відбулися зміни у керівництві, мала
місце реорганізація поділу праці. Вже в 1933 р. справи
поліпшились, кооперативний рух міцнішав. У цей час
членами «Центросоюзу» були 34 повітові союзи з 2512
кооперативами першого ступеня, 4 кооперативних уп-
равління, 7 кооперативів оптової торгівлі, 12 місцевих
кооперативів першого ступеня, товариство «Сільський
господар» та 9 інших кооперативів [2, 67]. З 1934 р.
почалися прибутки в оборотах «Центросоюзу», пожва-
вилися посередницькі операції в закордонному екс-
порті ПСК та розвиток власного виробництва. Повітові
союзи досягли в 1934 р. обороту в 16,4 млн. зл. [16,
220]. Однак розвиток української споживчої кооперації
на Волині був перерваний введенням у дію нового ко-
оперативного закону. Згідно з ним, українські коопе-
ративи Волині змушені були з початку 1935 р. перейти
під юрисдикцію польських ревізійних союзів. Хоча дії
польської влади мали важкі наслідки для волинського
українського кооперативного руху, все ж таки до прий-
няття нового кооперативного закону 1934 р. стан
споживчих кооперативів, підпорядкованих РСУК, зали-
шався досить потужним. На 1 березня 1933 р. у Волинсь-
кому воєводстві було 374 кооперативи першого ступеня
та 4 ПСК другого ступеня, які підпорядковувались «Цен-
тросоюзу» [17, 20]. Хоча до вересня 1934 р. кількість
товариств першого ступеня знизилась до 282 [18, 50].

У процесі розвитку української сільської спожив-
чої кооперації мінявся тип селянського господарства.
З багатогалузевого воно перетворилося на товарне,
монокультурне, спеціалізоване ринкове господарство.
Налагодження роботи ПСК з «Центросоюзом» сприя-
ло створенню умов для проведення ефективних і ре-
зультативних збутових операцій, які, через обмеженість
економічних і організаційних можливостей, не могли
бути доступними для окремих кооперативів, а тим
більше для індивідуальних селянських господарств.
Діяльність сільської закупівельно-збутової кооперації
була важливим фактором розвитку аграрного сектору
економіки Волині. Глибоко демократичний її характер
дав змогу налагодити роботу різних ділянок господар-
ства, підготував кооперацію до виробничої діяльності.
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cooperative stores is represented in the article. The spectrum of the
given services is described, basic indicators of the economic and
civilized activity are analysed.
Key words: cooperation, cooperative motion, consumer cooperation,
economic-consumer society, Volin province

Я. М. Мартинюк

АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД
ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКИХ САМОУПРАВ

НА ВОЛИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Стаття присвячена дослідженню інституту самоврядування,
що функціонував на Волині у міжвоєнний період. У роботі, на
основі аналізу архівних джерел та наукової літератури, охарак-
теризовано головні етапи законодавчого становлення органів
територіального самоврядування, а також шляхи й методи
здійснення урядового контролю за ними.
Ключові слова: Волинське воєводство, територіальне самовря-
дування, гміна, повіт, сеймик, магістрат

На сучасному етапі, що характеризується глибоки-
ми трансформаційними змінами в економіці, політиці
та духовному житті України, проблема створення дієвої
вітчизняної системи місцевого самоврядування, яка б
максимально відповідала стійким самоврядним тради-
ціям української ментальності, набуває першочергово-
го значення. Прагнення України інтегруватися в євроат-
лантичні структури також поставило на порядок денний
питання реформування діючої системи самоврядуван-
ня, приведення її законодавчої бази у відповідність до
європейських норм. У країнах із поліетнічним складом
населення національний аспект у діяльності органів са-
моврядування суттєво впливає на внутрішньополітичну
стабільність. Шляхом розширення повноважень само-
врядних структур і ступеня їх політичної свободи мож-
на вирішувати національні конфлікти і різноманітні
проблеми національного розвитку. Під цим кутом зору
особливий інтерес мають українсько-польські стосун-
ки у площині самоврядування. Об’єктивне та неупе-
реджене дослідження всього комплексу проблем, по-
в’язаних з діяльністю органів самоврядування часів
ІІ Речіпосполитої, дозволить глибше зрозуміти причи-
ни українсько-польського протистояння в минулому.

Актуальність теми зумовлюється і ступенем її нау-
кової розробки. Якщо деякі питання історичного роз-
витку Волині в зазначений період піднімались окреми-
ми науковцями, то проблеми, пов’язані з функціонуван-
ням інституту самоуправління в 1920–30-х рр., за винят-
ком кількох епізодичних моментів, не знайшли ще на-
лежного висвітлення. Особливості організаційного ста-
новлення та діяльності волинських самоуправ в ук-
раїнській історичній науці не були предметом спеціаль-
ного дослідження і залишалися невивченою сторінкою.
Все це визначило наш інтерес до теми дослідження.

Польська історіографія теми є значно багатшою
[1–12]. Однак у більшості випадків автори не зачіпа-
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ють питання українсько-польських стосунків щодо
самоврядування, в тому числі й на теренах Волині. Не
стала предметом спеціального вивчення і позиція про-
відних українських політичних партій стосовно органів
самоврядування. Залишаються нерозкритими й особ-
ливості проведення виборів до рад різних рівнів. Усе
це дає підстави вважати, що запропонована тема є ак-
туальною в науковому відношенні.

Вже на першому етапі законодавчого становлен-
ня місцевого самоврядування на Волині у міжвоєнний
період, за діяльністю як гмінних самоуправ, так і по-
вітових союзів самоврядування здійснювався суворий
нагляд. На рівні гміни його здійснювали інспектори
гмінного самоврядування. В кожному окрузі створю-
вався спеціальний окружний інспекторат самовряду-
вання, до складу якого входили сам інспектор, його
помічник, канцелярист і друкарка. Обсяг їх роботи і
порядок дій чітко окреслювала «Інструкція для інспек-
торів гмінного самоврядування», видана міністром
внутрішніх справ 30 грудня 1919 р. [13, 37].

Інспектори завжди були присутніми на засіданнях
гмінних рад, зборах сільських громад, а також нара-
дах солтисів. Втім, основним їх обов’язком було про-
ведення систематичних перевірок і ревізій органів са-
моуправління. Люстрація відбувалась принаймні тричі
на рік у кожній гміні [13, 40]. Крім регулярних пере-
вірок органів гмінного самоврядування, проводилися
щорічні ревізії всієї їхньої документації. У кожній
гмінній управі велась так звана люстраційна книга, до
якої інспектор вносив результати проведеної перевірки,
перелік помічених недоліків, вказівки щодо їх усунен-
ня, а також терміни виконання цих вказівок. Докладні
протоколи люстрацій інспектор самоврядування пода-
вав керівникам повітових відділів і доповідав про спра-
ви гміни на найближчому засіданні. У випадку вияв-
лення під час перевірці гміни будь-яких зловживань
чи правопорушень, інспектор мав скласти рапорт по-
вітовому старості.

З метою посилення контролю адміністрації над
роботою самоуправ, 1920 р. у кожному повіті були
створені посади так званих повітових референтів са-
моврядування, які здійснювали нагляд за діяльністю
самоуправ [14, 402]. Референти стежили за дотриман-
ням чіткого розмежування функцій законодавчих, кон-
тролюючих і виконавчих органів. Під час проведення
виборів, вони надавали старості інформацію щодо усу-
нення з органів самоврядування осіб з недійсними
виборчими мандатами та контролювали складання
списків кандидатів, забезпечуючи повний контроль з
боку старости над членським складом самоуправ [15,
402]. Референти постійно наглядали, щоб органи са-
моврядування діяли чітко в межах своєї компетенції.
Для цього вони вивчали всі сфери їх діяльності (охо-
рона здоров’я, доброчинність, будівництво, протипо-
жежна охорона тощо), а також стан збереження гмінно-
го майна. Принаймні раз у квартал ними проводилися
ревізії фінансових рахунків гмінних самоуправ, а та-
кож усіх установ і закладів, які перебували під їх кер-
івництвом. Систематичні люстрації мали ще одну мету
– збір статистичних даних, які стосувалися гмінного
самоуправління, а також матеріалів для місячних звітів
старості про стан гміни. Такими матеріалами слугува-
ли насамперед копії протоколів засідань самоуправ,
касові книги, фінансові звіти та ін. Референти мали
право брати участь у засіданнях і зборах органів са-
моврядування, особливо звітно-виборних, а також тоді,
коли затверджувався бюджет та вносились до нього
зміни. Повітові референти самоврядування підлягали
безпосередньо старості. Вони щомісячно подавали

старості план своєї роботи і графік виїздів до гмін;
складали звіти про кількість здійснених виїздів із заз-
наченням їх мети, а також звіти про результати вико-
наних перевірок. З відома старости, вони брали участь
у засіданнях сеймику і повітового відділу.

З утворенням Волинського воєводства, наглядові
функції перейшли до повітових старост і воєводи. Ста-
рости були керівниками повітових сеймиків [16, 12].
Більшість контролюючих функцій належали саме цим
урядовцям. Вони звільняли з посад працівників повіто-
вих самоуправ, у тому числі й війтів, мали право на
скасування результатів виборів до органів самовряду-
вання, здійснювали контроль за бюджетом самоуправ
усіх рівнів. Про це йдеться і в ухвалах з’їзду керів-
ників повітових відділів, який відбувся 18–19 березня
1924 р.: «Керувати сеймиками і повітовими відділами
повинен староста... Керівник повітового відділу має
право відхилення рішень сеймику і відділу. Обрання
солтиса і війта затверджує староста, йому ж належить
і карна санкція щодо цих посадових осіб» [13, 9–10].
У зв’язку з цим, наприклад, староста міг застосовува-
ти щодо лавників, війта і його заступника, а також сол-
тиса та його заступника такі покарання: зауваження,
догану, штраф, зняття з посади. При цьому, однак, війт,
його заступник та лавники мали право опротестувати
рішення старости, звертаючись із апеляцією до воєво-
ди, але це не стосувалось солтиса і його заступника.

Отже, на рівні повіту староста виконував функції
як представника державної адміністрації, так і керів-
ника повітового самоврядування, тобто в одній особі
відбувалось об’єднання представників двох різних
інституцій. Це перетворювало інститут самоврядуван-
ня на один із головних виконавців завдань державної
влади. Однак це зумовлювало ряд труднощів. Наприк-
лад, траплялись випадки, коли доручення воєводських
управлінь старостам як керівникам державної адміні-
страції першої інстанції виконувалися повітовими
відділами. Це змусило міністерство внутрішніх справ
видати 22 вересня 1922 р. спеціальний рескрипт, яким
компетенцію старост і повітових відділів було чітко
розмежовано. Поряд з цим, застерігалось, що остаточ-
не вирішення всіх суперечливих питань покладається
на старост [17, 4]. Однак, як правило, стан справ зали-
шався таким, яким його зображав у 1936 р. щоденний
бюлетень українського суспільно-політичного життя
«Wiadomości Ukraińskie»: «Фактично, влада старости
в повіті є такою сильною, що не має жодної справи,
котра виконувалась би без його згоди і відома. Не все,
що діється в повіті повинно бути його бажанням та
ініціативою. Староста – це не диктатор ані повітового
відділу, ані гмінних самоуправ. Він повинен бути не
лише контролером, порадником, а й посередником
різного роду суперечок. На Волині ж представники
адміністрації трактують самоврядування як один із
слухняних виконавців своєї волі. У більшості випадків
старости не керівники, а пани повітового відділу. Вони
фактично минають війтів, й хоча формально обира-
ються населенням, не прислуховуються до ініціативи
самоуправ» [18, 1].

Загальний державний нагляд за повітовим само-
врядуванням здійснював міністр внутрішніх справ
Другої Речіпосполитої [19, 87]. Він мав право розпус-
кати сеймики та повітові відділи, а також затверджу-
вати ті ухвали органів самоврядування, що стосува-
лись їхніх статутів, засобів сполучення, встановлення
самостійних податків та їх заміни, набування чи поз-
бавлення самоуправами нерухомості. Однак, незважа-
ючи на досить широку компетенцію міністра внутріш-
ніх справ стосовно повітового самоврядування, в
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першій інстанції право нагляду за діяльністю повіто-
вих союзів належало воєводам. Це передбачало право
оголошення недійсними тих ухвал органів повітового
самоврядування, що були прийняті на неправомочних
засіданнях самоуправ, перевищували їх компетенцію
або суперечили чинному законодавству Другої Речі-
посполитої. Крім того, воєвода затверджував бюдже-
ти союзів самоврядування та призначав чергові вибо-
ри до повітових сеймиків. Отже, посередництво воє-
вод було законодавчо закріплено навіть у тих справах,
остаточне рішення в яких належало міністру внутріш-
ніх справ. Воєводства стали перехідними інституція-
ми, через які проходила кожна справа, котра вимагала
затвердження державної адміністрації.

Воєводи намагалися не допустити політизації орга-
нів самоврядування. Роль гаранта їхньої аполітичності
мала відіграти воєводська рада, створена на основі
розпорядження Президента Другої Речіпосполитої від
10 січня 1928 р. [20, 6]. До її складу входили представ-
ники повітових сеймиків і так званих виділених міст.
У засіданнях брали участь воєвода, керівники відділів
воєводського управління та інших державних установ.
Головними завданнями ради були керівництво інвес-
тиційною політикою держави на території краю, роз-
робка планів діяльності воєводства, а також контроль
за функціонуванням органів самоврядування з правом
затвердження їх бюджетів. Тобто, ця інституція покли-
кана була злити державну адміністрацію й самоуправл-
іння в єдиний організм, керований воєводою. Протягом
року відбувались дві сесії Ради. На весняній сесії воєво-
да звітував про діяльність урядових установ та воєводсь-
кого управління за минулий рік. Осіння – призначалась
для складення та обговорення планів роботи міського й
повітового самоврядування на наступний рік. Політичні
питання на сесіях воєводської ради не розглядались.

Наступний етап законодавчого становлення інсти-
туту самоврядування на Волині розпочався із введен-
ням у дію нового закону «Про часткову зміну устрою
територіального самоврядування», ухваленого сеймом
23 березня 1933 р. [21, 23]. Він уніфікував на всій тери-
торії Речі Посполитої організм самоуправління і перед-
бачав розширення щодо нього прав державної адмініст-
рації. Найбільш показовим у цьому був десятий розділ
згаданого акту, де йшлося про нагляд за діяльністю
органів самоврядування. Наприклад, особливому кон-
тролю адміністрації підлягали ухвали гмінної ради, які
стосувалися штатного розпису і затвердження місце-
вих статутів [12, 19]. Закон обмежував обсяг діяльності
самоврядування, порушував принцип пропорційності
під час виборів. Одночасно підвищувався віковий ценз
для активного і пасивного виборчого права. Цим уне-
можливлювалась участь молоді в самоврядних орга-
нах. Державна адміністрація затверджувала результа-
ти виборів до гмінних управ і магістратів, застосову-
вала щодо них різного роду дисциплінарні покарання,
а також звільняла їх із зайнятих посад. Окрім того, вона
мала право втручатись у будь-які важливі рішення са-
моуправ, підтримувати їх чи скасовувати.

Отже, реформа 1933 р. значно посилювала конт-
роль державної влади над самоуправлінням. З цього
приводу публіцист С. Станкевич справедливо зазна-
чив: «На довгі роки утвердилось всевладдя адмініст-
рації та чиновництва над самоврядуванням» [12, 20].

Проблеми територіального самоврядування знай-
шли своє відображення й у Конституції Другої Речі-
посполитої від 23 квітня 1935 р. [22, 36]. Вона санкц-
іонувала антидемократичний, автократичний та елітар-
ний характер нової політико-правової системи. Сто-
сувалось це також і територіального самоуправління,

якому в новій конституції відводилось декілька ста-
тей. Окремий розділ надавав необмежені права цент-
ральній владі. Незважаючи на те, що сам факт консти-
туційного становлення інституту самоуправління є
дуже важливим, помітним є і те, що положення Кон-
ституції 1935 р. щодо територіального самоврядуван-
ня мали загальний та декларативний характер. Наприк-
лад, відсутніми були положення стосовно внутрішньої
структури самоуправ і порядку їх обрання та організа-
ційного становлення. Зрештою, в жодній із статей го-
ловного закону не говорилось про суть самоврядуван-
ня – його самостійність, а ті положення, що містились
у ній, робили можливими подальші зміни урядом сус-
пільно-політичного устрою держави, обмежуючи зна-
чення й обсяг діяльності інституту самоуправління.

Аналіз процесу законодавчого й організаційного
становлення самоврядування на Волині у міжвоєнний
період дає змогу твердити, що інститут самоуправлін-
ня як на цьому терені, так і загалом у Другій Речіпос-
политій мав своєрідний характер. Згідно із законодав-
ством, обсяг його діяльності був надзвичайно великим.
Самоуправи, з метою забезпечення найнеобхідніших
потреб населення краю, були покликані виконувати
широке коло завдань. При цьому як виборні інституції
вони зобов’язані були враховувати громадську думку.
З іншого боку, ряд законів, приписів, розпоряджень
державної адміністрації обмежували незалежність са-
моуправ, ставили їх в залежність від урядової політи-
ки Польщі. Державна адміністрація особливо ретель-
но контролювала бюджет самоуправ. Вона мала право
видавати вказівки та розпорядження щодо способів за-
безпечення фінансових потреб самоврядних одиниць.
Звільнення працівників самоврядування із займаних
посад здійснювалось також органами державної вла-
ди. Таке роздвоєння самоуправління стало причиною
того, що важко було знайти рівновагу між цими двома
його особливостями. Надання самоуправами перева-
ги громадським інтересам часто суперечило інтересам
державної адміністрації; а надмірний вплив останньої
призводив до розходження з інтересами населення.

Специфіка територіального самоврядування Во-
линського воєводства міжвоєнного періоду зумовлю-
валася також тим, що більшість населення краю ста-
новили етнічні меншини Польщі: в містах – євреї, а на
селі – українці. Отже, перед урядом відразу постало
питання забезпечення польських національних інте-
ресів. З огляду на те, що державна адміністрація Дру-
гої Речіпосполитої не була зацікавлена у створенні для
так званих східних кресів виняткового права, вона зна-
ходила інші можливості для забезпечення контролю
держави за діяльністю самоуправ. При цьому втрача-
лась необхідна рівновага між їхніми адміністративни-
ми та самоврядними функціями. Це було не на користь
як місцевого населення, так і самої польської влади,
ускладнюючи ефективне виконання завдань інститу-
ціями самоуправління.
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ СТРОКІВ ВИБОРЧОГО
ПРОЦЕСУ В УРСР (1920–30-і рр.)

У статті комплексно аналізуються проблеми правового регулювання
строків виборчого процесу в УРСР упродовж 1920–30-х рр.
Ключові слова: законодавство, вибори, виборче право, виборчий
процес, строки

У контексті кодифікації виборчого законодавства,
на основі міжнародних стандартів, та трансформації
Української держави в правовій європейській перспек-
тиві особливого значення набувають виборчі кампанії.
Їхній перебіг, спосіб визначення переможців і розподі-
лу між ними депутатських мандатів регулюються су-
купністю визначених законодавчих правил, що скла-
дають виборчу систему, а правові норми, що регламен-
тують засади виборчого процесу, у сукупності станов-
лять виборче право. Пошук і утвердження, адекватної
сучасним політичним реаліям, виборчої системи, ре-
формування виборчого законодавства України об’єк-
тивно зумовлюють необхідність застосування уніфі-
кованих підходів до змістовного наповнення інститутів
виборчого права та законодавства, а відтак, і проце-
дур виборчого процесу.

Досить багатомірними та неоднозначними в цьо-
му плані виглядають проблеми, пов’язані з правовим
регулюванням строків у виборчому процесі. На сучас-
ному етапі в Україні особливої актуальності набуває

науково-практичне осмислення проблем організації та
проведення виборчих кампаній. За умов жорсткої кон-
куренції в ході виборчих кампаній на загальнодержав-
ному рівні, зростає необхідність в глибоких наукових
дослідженнях з історії становлення та реалізації стро-
ків виборчого процесу в УРСР. Початок осмислення
основних проблем щодо предмету дослідження покла-
ла ще радянська історіографія, звівши їх переважно
до одного визначального напряму – радянського ви-
борчого права та виборчого процесу. Більшість праць
радянських істориків і юристів визначає крайня ідео-
логічна спрямованість і відсутність об’єктивного ана-
лізу виборчого процесу. Свідченням цього є дослід-
ження А. Кіма, характерною ознакою якого був аналіз
законодавства СРСР і частково виборчого права УРСР.
Монографія відзначалась фактологічним підходом та
ідеологічною заангажованістю [1].

Перша спроба переосмислення характеру вибор-
чих кампаній, частково й реалізація строків виборчо-
го процесу подана в монографії О. Гонтаря, яка є супе-
речливою за змістом, поєднує старі і нові методологічні
та історіографічні підходи [2, 84–125]. На увагу зас-
луговує й дисертація П. Рудика [3], який переосмис-
лив концепцію радянського виборчого права, перегля-
нув деякі традиційні погляди на виборчий процес. На
сучасному етапі розвитку історичної та юридичної наук
науковці в дисертаціях, через призму інституту виборів
представницьких органів влади в Росії, лише в незнач-
ному обсязі розглядають виборче право УРСР [4]. Та-
ким чином, в Україні відносно досліджуваної пробле-
ми окремих студій немає, а ті з них, які видані, розгля-
дають лише окремі аспекти, що зумовлює необхідність
аналізу становлення і реалізації строків виборчого
процесу в УРСР, зокрема 1920–30-х рр.

Виходячи з актуальності та науково-практичного
значення, недостатньої розробки досліджуваної про-
блеми ми ставимо за мету, на основі сучасної теоре-
тично-методологічної бази й залучення нових архів-
них джерел, проаналізувати процес становлення і реа-
лізації строків виборчого процесу в УРСР. Досягнен-
ня цієї мети реалізується через постановку більш кон-
кретних завдань: дослідження механізму формування
та реалізації строків виборчого процесу; аналіз впли-
ву партійних органів на законодавче формування тер-
мінів виборчого процесу; співвідношення принципів
становлення строків виборчого процесу з цілями пар-
тійно-державного апарату СРСР та УРСР.

Виборчий процес – це врегульована законом спе-
цифічна діяльність уповноважених органів і громадян,
спрямована на формування якісного і кількісного скла-
ду органів державної влади. Виборчий процес як сус-
пільно-політичне явище є досить швидкоплинним і,
відповідно, обмежується у часі термінами проведен-
ня. З огляду на це, встановлений виборчим законодав-
ством, порядок організації підготовки та проведення
виборів обов’язково передбачає своєчасність здійснен-
ня суб’єктами виборчого процесу тих чи інших про-
цедур і вчинення окремих дій. Своєчасності виконан-
ня таких процедур і дій, а головне – не порушення тер-
мінів проведення виборів загалом, відповідно до ви-
мог закону, інструкцій вищих органів державної вла-
ди УРСР, покликані сприяти встановленню законодав-
ством відповідних виборчих строків.

Слід звернути увагу на те, що такі строки закріп-
лювались безпосередньо у Конституціях УСРР 1919,
1929 рр., Конституції УРСР 1937 р. та відповідних за-
конодавчих актах, що регламентували порядок прове-
дення виборів [5]. Під строками виборчого процесу в
досліджуваний період, на наш погляд, слід розуміти
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строки, встановлені органами законодавчої влади –
Всеукраїнським з’їздом Рад, ВУЦВК Рад, Президією
ВУЦВК Рад, з 1937 р. – Верховною Радою УРСР та
відповідними законами про вибори щодо здійснення
суб’єктами виборчого процесу, передбачених законом,
виборчих процедур та вчинення ними дій, з метою сво-
єчасного формування якісного і кількісного складу
представницьких органів державної влади.

Правове закріплення строків у виборчому процесі
пов’язане з тим, що вони виконують спеціальні зав-
дання у регулюванні виборчих правовідносин. Зокре-
ма найважливішими серед них є: гарантування закон-
ності проведення виборів, забезпечення стабільності та
реальності проведення виборів, чіткості та визначеності
у правовій регламентації виборчих правовідносин, спри-
яння належному і якісному виконанню суб’єктами ви-
борчого процесу, передбачених законом, повноважень
і обов’язків, реалізації їх прав, забезпечення публіч-
ності і гласності діяльності суб’єктів виборчого про-
цесу щодо підготовки та проведення виборів.

Різноманітність строків у виборчому процесі, спо-
собів, джерел їх закріплення та визначення зумовлю-
ють можливість класифікації цих строків за різними
критеріями: за суб’єктами встановлення строків, спо-
собами закріплення строків, значенням для виборчо-
го процесу, предметом правового регулювання строків,
способом обчислення або визначення. В означений час
юридичні строки виборчого процесу закріплювались
у законах, рішеннях, постановах, положеннях, інструк-
ціях вищих органів влади. Не дивлячись на наявність
законодавчо-конституційної основи формування основ
державної влади, строки проведення виборів, їх хід в
умовах тоталітарного режиму регулювався рішеннями
партійних з’їздів, конференцій, пленумів центральних
та обласних органів більшовицької партії. Суб’єктом
встановлення майже всіх виборчих строків у загально-
му порядку були законодавчі органи держави.

Слід зазначити, що структуру органів влади в Ук-
раїнській республіці на початку 1920-х рр. визначала
Конституція УСРР 1919 р. До вищих органів влади,
згідно конституційного законодавства, відносилися Все-
український з’їзд Рад, а в період між з’їздами – Всеук-
раїнський Центральний Виконавчий Комітет Рад
(ВУЦВК), Президія ВУЦВК і Рада Народних Комісарів
(РНК). В організації та діяльності вищих органів вла-
ди та управління не було поділу на гілки влади, вони
всі мали право видавати закони. Відносно порядку та
організації проведення виборів до вищих та місцевих
органів влади, відповідальність покладалась на ВЦВК
Рад [6, 130–131].

Терміни проведення виборів, питання радянського
будівництва знайшли своє втілення в рішеннях VI кон-
ференції КП(б)У (грудень 1921 р.), лютневому пленумі
ЦК(1922 р.), VII конференції КП(б)У (листопад 1922 р.),
пленумі ЦК КП(б)У (жовтень 1923 р.) [7]. Згідно Кон-
ституції УСРР 1929 р., вищим органом влади був Все-
український з’їзд Рад робітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів. У проміжку між з’їздами вер-
ховним органом влади, якому належали законодавчі,
розпорядчі та виконавчі функції, був Всеукраїнський
Центральний Виконавчий Комітет (ВУЦВК), а між
сесіями вищим органом влади в республіці була Пре-
зидія ВУЦВК [8].

На цьому етапі юридично строки виборчого про-
цесу закріплювалися в законах, рішеннях, постановах,
положеннях, інструкціях вищих органів влади: «Про
проведення виборів до місцевих Рад та скликання по-
вітових і губернських з’їздів Рад» (лютий 1921 р.), «Про
регулярні перевибори Рад і про скликання у вказані тер-

міни з’їздів Рад» (березень 1921 р.), «Про виборчі права
громадян та порядок проходження виборів» (вересень
1924 р.), «Про вибори до Рад» (жовтень 1928 р.), «Про
вибори до Рад і на з’їзди Рад УСРР» (вересень 1930 р.),
«Про вибори до Рад і на з’їзди Рад УСРР» (жовтень
1934 р.), «Положення про вибори до Верховної Ради
УРСР» (лютий 1938 р.), «Положення про вибори в
обласні міські, сільські і селищні Ради депутатів тру-
дящих» (липень 1939 р.).

Як відзначалося, строки виборчого процесу закр-
іплювалися безпосередньо законодавчими актами ви-
щих органів влади радянської республіки. Останні
юридично виступали суб’єктами призначення черго-
вих та позачергових місцевих виборів в УРСР, визна-
чаючи при цьому конкретні строки їхнього проведен-
ня. В окремих випадках законодавством передбачалась
можливість встановлення строків для вчинення окре-
мих юридичних дій також і спеціальними суб’єктами
виборчого процесу, які є відповідальними за організа-
цію виборчого процесу на відповідній території.

Отже, строки у виборчому процесі за суб’єктами
їх встановлення можна поділити, як мінімум, на чоти-
ри види: строки, встановлені законодавчими органа-
ми – Всеукраїнськими з’їздами Рад, ВУЦВК Рад, Пре-
зидією ВУЦВК та Верховною Радою УРСР; затверд-
жені суб’єктами виборчого процесу – Центральною
виборчою комісією або окружними, територіальними
виборчими комісіями; ухвалені центральними органа-
ми державної влади УСРР, УРСР та СРСР; призначені
постановами з’їздів більшовицької партії та пленумів
ЦК КП(б)У та обласних партійних комітетів.

Важливою є класифікація строків у виборчому
процесі за їх предметом. На наш погляд, за цією підста-
вою доцільно виділити п’ять видів: строки виборчого
процесу; стадій виборчого процесу; виборчих проце-
дур; вчинення суб’єктами виборчого процесу окремих
юридичних дій; повноважень суб’єктів виборчого про-
цесу. До першого з названих видів можна віднести
строки тривалості виборчого процесу та періодичності
проведення виборів. Звертаючись до строків періодич-
ності проведення виборів, передовсім звернемо увагу
на те, що йдеться про терміни проведення винятково
чергових виборів вищих та місцевих органів держав-
ної влади. Строки періодичності виборів безпосеред-
ньо пов’язані з термінами повноважень відповідних
органів і посадових осіб держави, що обираються, точ-
ніше кажучи, строк повноважень представницького
органу або виборної посадової особи мав визначати
строк періодичності проведення виборів.

На початковому етапі формування виборчого за-
конодавства вибори міських, селищних і сільських рад
мали проводитися кожні три місяці [9, 60, 84]. Прак-
тика проведення виборчих кампаній засвідчила техні-
чну складність, а часом і неможливість виконання та-
ких рішень. Часті вибори рад різних рівнів негативно
впливали на роботу місцевих органів влади, не дозво-
ляли закріпити кадри працівників радянського апара-
ту. Тому 30 березня 1921 р. ВУЦВК прийняв рішення
про те, що вибори місцевих органів влади мають прохо-
дити не менше двох разів на рік [10, 86–88]. Далі, в «По-
ложенні про міськради» рішенням ВУЦВК від 8 берез-
ня 1922 р. термін повноважень рад було подовжено до
одного року [11]. З 1922 р вибори, зазвичай, стали
проводитися у кінці року (жовтень або листопад), пе-
ред проведенням з’їздів рад.

Відповідно до статей Конституцій УСРР 1929 р.
та Конституції УРСР 1937 р., вибори до міськрад рес-
публіки мали проводитись один раз на два роки. Реаль-
но ж вони відбулись у 1930–1931, 1934–1935 та 1939–
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1940 рр., що було явним порушенням конституційного
законодавства. Не відбулися вибори до місцевих органів
влади весною 1928 р. В пресі було опубліковане по-
відомлення, що через звернення центральних органів
деяких союзних республік про перенесення виборів
місцевих рад, Президія ЦВК СРСР 5 січня 1928 р прий-
няла рішення про відстрочку та перенесення виборів
на осінь 1928 р. Це рішення дублювалося й вищими дер-
жавними органами влади союзних республік, в тому
числі і ВУЦВК УСРР. Таким чином, всупереч статтям
Конституцій СРСР 1924 р. та УСРР 1929 р., термін по-
вноважень місцевих рад був подовжений до двох років.

На нашу думку, причину перенесення виборів до
місцевих органів влади необхідно шукати в тій полі-
тичній ситуації, яка склалася в країні, особливо на-
прикінці 1927 р., у зв’язку з хлібозаготівельною кризою.
Вихід із неї Й. Сталін та його прихильники вбачали в
насадженні революційних методів періоду «військово-
го комунізму»: адміністративно-вольовому тиску на се-
лянство, застосування до останніх надзвичайних заходів
аж до конфіскації усіх хлібних запасів, знарядь вироб-
ництва, арештів та виселень до Сибіру. У цій схемі по-
ведінки партійно-державного апарату місця для виборів
до рад не залишалося, вони були просто зайвими.

Вибори до органів влади не проводилися й у 1933 р.
Таке порушення термінів виборчого законодавства мало
логічне пояснення. Форсовані темпи суцільної колекти-
візації в 1930-х рр., здійснювані адміністративно-реп-
ресивними методами, спричинили дезорганізацію і дег-
радацію аграрного сектора республіки, наслідком якого
стала жахлива катастрофа – Голодомор 1932–1933 рр.,
від якого в Україні померли мільйони людей.

Відповідно до Конституції УСРР вищим органом
влади в республіці був Всеукраїнський з’їзд рад робіт-
ничих, селянських та червоноармійських депутатів,
який скликався ВУЦВК не менше як два рази на рік, а
за постановою ВУЦВК міг скликатися і частіше. В такі
строки проводилися Всеукраїнські з’їзди Рад з 1920 до
1925 рр. (V–IX з’їзди). З 1926 р. змінилася періодичність
скликання Всеукраїнських з’їздів Рад, які законодавчо
мали збиратися не щорічно, а раз на два роки. В реаль-
ному житті це положення не виконувалося. Так,
XII Всеукраїнський з’їзд Рад відбувся в 1931 р., а на-
ступний – лише у 1935 р. Порушувались законодавчі
терміни проведення виборів і в подальшому. Так, ви-
бори до вищих органів влади не проводились з 1936
до середини 1938 рр., а до місцевих органів влади з
1936 до грудня 1939 р.

Після прийняття Конституції СРСР 1936 р. та УРСР
1937 р., вищим органом влади у республіці стала Вер-
ховна Рада УРСР, вибори до якої відбулися 26 червня
1938 р. За конституційним законодавством, місцеви-
ми органами влади стали обласні, районні, міські,
сільські і селищні ради депутатів трудящих, вибори
до яких пройшли у грудні 1939 р. Вибори до вищих та
місцевих органів влади не проводились у 1937 р. На
нашу думку, не проведення виборів можна пояснити
репресіями, які хвилею прокотилися країною. Отже,
чинне законодавство в досліджуваний період залежа-
ло від партійно-державного диктату і строки прове-
дення виборів підганялись під політичну необхідність,
вигідну партійно-державній еліті. Стосовно групи
строків, що визначали тривалість виборчого процесу,
варто звернути увагу на те, що законодавству 1920–
30-х рр. властиве розмаїття таких строків.

У республіці різною була і тривалість виборчих
кампаній – від 2 тижнів до місяця. Так, перші вибори
до міської ради робітничих, селянських і червоноарм-
ійських депутатів м. Кривого Рогу проходили з 4 до

7 вересня 1920 р., наступні – з 19 листопада до 1 груд-
ня 1920 р. [12, 34,89].

Строки можна також класифікувати і за способа-
ми (або джерелами) їх закріплення чи встановлення,
виділивши при цьому такі види: закріплені Конститу-
ціями УСРР 1919, 1929 рр. та УРСР 1937 p.; визначені
спеціальними законами СРСР та УРСР про вибори;
встановлені іншими законодавчими актами, проголо-
шені рішеннями Центральної виборчої комісії, прий-
нятими постановами окружних, територіальних вибор-
чих комісій; затверджені центральними органами дер-
жавної влади; проголошені актами виконавчих комі-
тетів місцевої влади, призначені постановами пар-
тійних з’їздів та пленумів ЦК КП(б)У та обласних ко-
мітетів партії. Строки можна класифікувати також і за
їх значенням для виборчого процесу, розрізняючи ос-
новні та додаткові. Причому останні, здебільшого,
передбачаються безпосередньо виборчим законом, а
також можуть визначатися виборчими комісіями як
організаторами виборчого процесу.

Таким чином, відсутність належного правового
регулювання порядку обчислення та визначення
строків у виборчому законодавстві УСРР та УРСР
створювало чимало проблем на практиці, що було по-
в’язано з визначенням початку та закінчення строків,
передбачених виборчим законодавством. На нашу дум-
ку, негативних прикладів у практиці виборчого зако-
нодавства в досліджуваний період (як і сучасності) не
уникнути до тих пір, поки законодавством не буде за-
безпечено належного правового регулювання, встанов-
лення та порядку обчислення термінів у виборчому
процесі, не гармонізовано всі строки виборчого про-
цесу між собою, не позбавлено умовностей і неточ-
ності їх визначеності. Необхідно дослідити і охарак-
теризувати вплив партійно-державних органів на фор-
мування виборчо-правових норм, проаналізувати їх
реалізацію та зміни під час виборчого процесу та в
залежності від конкретної політичної ситуації. Потре-
бою часу є підготовка комплексного наукового дослі-
дження відносно як строків у виборчому процесі, так
і виборчої системи та інституту виборів у досліджува-
ний період. Комплексне їх вивчення як складної взає-
модетермінованої системи з усіма правовими аспек-
тами, специфікою, суперечностями, стратегіями і тех-
нологіями – нагальна потреба, продиктована логікою
вдосконалення інституту виборів у сучасній Україні.
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the complex analisis of the legal regulation of the electoral process
terms in the USSR (the 1920–30th years) on the documentary materials.
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В. В. Сокирська

АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА 1920-х рр.
І РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ПРИКОРДОННЯ

Досліджено процес проведення адміністративної реформи у
1920-х рр. та заходи урядів РСФРР і УСРР з врегулювання рос-
ійсько-українського кордону. Ініціатором перегляду кордонів ви-
ступало населення прикордонної смуги, що потерпало від
наслідків його неправильного визначення в економічному, націо-
нальному, культурному плані. Нинішні кор-дони держави Украї-
на стали продуктом діяльності зовнішньополі-тичної потуги
імперського типу. Доводиться, що російсько-українська терито-
ріальна межа 1920-х рр. стала дзеркалом тодішньої політичної
ситуації, наслідки якої становлять проблему у вирішенні питан-
ня демаркації та делімітації кордону двох держав сьогодні.
Ключові слова: адміністративна реформа, російсько-українсь-
кий, кордон, прикордоння, розмежування територій

Міжрегіональне і прикордонне співробітництво є
одним з найбільш дієвих і перспективних механізмів
поглиблення економічних контактів між регіонами
України та суб’єктами Російської Федерації, що відпо-
відає стратегічному характеру теперішніх українсько-
російських відносин. Правова основа взаємодії закла-
дена у низці двосторонніх нормативно-правових до-
кументів. Суть функціонування державного кордону
безпосередньо для громадян сусідніх держав визна-
чається, передусім, режимом державного кордону, який
є однією з основних складових договірно-правового
його регулювання. З іншого боку, без договору про
державний кордон, без делімітації та демаркації не-
можливо встановити його режим.

Режим державного кордону сьогодні регламен-
тується Законами України «Про державний кордон»,
«Про виключну (морську) економічну зону України»,
Митним кодексом, а також міжнародними договора-
ми – двосторонніми та багатосторонніми. Основна
мета режиму державного кордону є регулювання всіх
питань, пов’язаних з взаємовідносинами сусідніх дер-
жав на кордоні, а також населення прикордонної сму-
ги [1, 177]. Нинішні кордони держави Україна стали
продуктом діяльності зовнішньополітичної потуги
імперського типу. Українські культурні кордони за цих
обставин пережили досить інтенсивне «вирівнюван-
ня» на кордоні, який при цьому був і зовнішнім кордо-
ном радянської держави [1, 173].

Сьогодні російсько-український кордон є найдов-
шим у Європі і становить третину загальної протяж-
ності українського кордону. Докорінні зміни, які відбу-
лися в геополітичному просторі Центрально-Східної
Європи в кінці ХХ ст., зокрема на території колишнього
Радянського Союзу, зумовили необхідність наукового
переосмислення історичного процесу. Особливо це сто-
сується дослідження проблеми російсько-українських
взаємин у 20-х рр. ХХ ст., яка ще не знайшла належного
висвітлення в сучасній історіографії. Дослідження
питання правового визнання кордону між РСФРР і
УСРР у 1920-х рр. сприяє розумінню суті відносин між
Росією та Україною, дає змогу зрозуміти і визначення

Кремлем державного статусу України. Російсько-ук-
раїнська територіальна межа 20-х рр. ХХ ст. є дзерка-
лом тодішньої політичної ситуації.

До проблем і суперечок, які були закладені у фор-
муванні російсько-українського кордону на той час,
стала проблема визначення приналежності не тільки
території, а й об’єктів господарювання. Багато насе-
лених пунктів, шляхів, промислових, сільськогоспо-
дарських та інших об’єктів у прикордонних районах
за радянських часів були збудовані без належного по-
годження з відповідними державними органами. Тому
сьогодні вони опинилися по обидва боки від лінії кор-
дону. Досвід проведення делімітаційних та демаркац-
ійних робіт на початковому етапі показав, що виріши-
ти ці питання за короткий час можна тільки за наяв-
ності достатньої політичної волі в договірних сторін.

Термін «прикордоння» відіграє велику роль у су-
часних дискурсах ідентичності. Регіони, які зазвичай
зараховують до категорії прикордоння, є переважно
регіонами периферійними. Це означає, що вони тією
чи іншою мірою маргіналізовані в багатьох вимірах,
зокрема економічному та політичному. Прикордоння
є ще й тим регіоном, де перехрещувалися культурні впли-
ви, наслідки яких існують і до сьогодні. Кордони ко-
лишніх радянських республік мало відповідають внутрі-
шнім культурним кордонам величезної території. Втім,
ця невідповідність досить часто пояснювалася адміні-
стративно-волюнтаристською природою встановлен-
ня кордонів. Республіканські еліти були насамперед
провідниками лінії на загальну радянську гомоген-
ність, ніж захисниками унікальності культур народів
своїх республік. Претензії наших сусідів на територію
України, що з’являються після проголошення нашої
держави незалежною почастішали саме сьогодні, тому
змушують повертатися до історії формування нинішніх
кордонів України, а також вказати на етнічні українські
землі, що залишилися в користуванні сусідів.

Війна завжди була інструментом державотворен-
ня, причиною зміни величини, форми та кордонів дер-
жави. Перша світова війна кардинальним чином зміни-
ла політичну та міжнародну систему відносин. З розпа-
дом чотирьох імперій на карті світу з’явилися нові дер-
жави. На порядок денний вийшли питання політико-
правового визначення кордонів новоутворених незалеж-
них держав. Розпад Російської імперії супроводжував-
ся появою на її теренах 14 нових державно-територіаль-
них утворень. Деякі з них, як наприклад Білоруська На-
родна Республіка, Всевелике Військо Донське, Крим
безпосередньо межували з Україною. Тому перед Украї-
нською Державою, що взяла курс на незалежність, по-
стало завдання визначення кордонів з ними. Колишня ж
метрополія, сповідуючи великодержавну спадкоємність,
намагалася не допустити розширення нових територій
за адміністративні межі колишніх губерній.

Декларовані кроки більшовицької влади створю-
вали ілюзію демократичної та відкритої національної
політики. На жаль, вона проводилась відповідно до
принципу революційної доцільності, і, як показали
наступні події, утворення суверенної незалежної Ук-
раїнської держави, аж ні як не узгоджувалось із пла-
нами більшовиків. 25 лютого 1919 р. у «Договорі про
кордони» більшовицьке керівництво не визнало тери-
торіальних змін, здійснених урядами попередніх дер-
жавних формувань на Україні (Української Народної
Республіки та Української держави П. Скоропадсько-
го). Радянський уряд фактично визнав державними
адміністративні кордони українських земель, що існу-
вали у складі Російської імперії, тобто її дев’яти ко-
лишніх губерній – Київської, Херсонської, Подільської,
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Волинської, Харківської, Полтавської, Чернігівської,
Катеринославської і Таврійської (без Криму) [2, 27].
За цим документом, два повіти Чернігівської губернії
– Суразький і Новозибківський – передані до, утворе-
ної в складі РСФРР, Гомельської губ. До Курської губ.
відійшли повіти Білгородський та Грайворонський. На
цьому ж засіданні відбувся попередній обмін думка-
ми про кордони між Україною та Донською областю
РСФРР, Українською та Білорусько-Литовською рес-
публікою, Україною та Кримом. Укладений 25 лютого
1919 р. «Договір про кордони» був затверджений уря-
дом Радянської України 10 березня 1919 р. [3, 93].

«Договір про кордон» від 25 лютого 1919 р., укла-
дався в умовах громадянської війни, мав багато недоліків,
оскільки не було можливості глибоко проаналізувати
національний склад населення, господарські та побутові
умови, визначити райони економічного тяжіння насе-
лення. Значна частина населення, яка вважала себе
українцями, внаслідок цього договору лишалася за
межами України, на суміжних з нею територіях РСФРР.
Тому не дивно, що після його затвердження до урядо-
вих установ УСРР стали надходити листи від жителів
Курської та Воронезької губ. У 1920 р. за входження
до складу України висловилися з’їзди Рад Коров’які-
вської та Кульбяківської волостей Рильського повіту,
Курської губ., Ново-Вознесенської, Успенської, Грай-
воронської волостей Путивльського повіту та ін.

У зв’язку з тим, що, за міждержавного розмежуван-
ня, за основу бралися границі територіально-адмініст-
ративних одиниць царської Росії, які не узгоджувалися з
національними принципами, то і нові кордони в значній
мірі не відповідали етнічним [4, 105]. У «Листі до робі-
тників і селян України, з приводу перемог над Денікі-
ним», написаному в грудні 1919 р., В. Ленін зазначав:
«Питання про те, як визначати державні кордони тепер,
на якийсь час – бо ми прагнемо до повного знищення
державних кордонів – є питання не основне, не важли-
ве, другорядне. З питанням можна почекати і треба по-
чекати, бо національне недовір’я у широкої маси селян і
дрібних хазяйчиків тримається часто дуже міцно, і по-
спішністю можна його посилити, тобто пошкодити
справі повної і остаточної єдності... Які б не були кор-
дони України і Росії, які б не були форми їх держав-
них взаємовідносин, це не так важливо, в цьому мож-
на і треба йти на поступки, в цьому можна перепробу-
вати і те, і друге, і третє, – від цього справа робітників
і селян, справа перемоги над капіталізмом не загине»,
– писав вождь світового пролетаріату [5, 218,220].

Росія не мала чіткої концепції побудови відносин
з національними територіями, що входили до складу
Російської імперії. Договір між РСФРР і УСРР, підпи-
саний у грудні 1920 р., був правовим ескізом міждер-
жавних відносин двох республік. Руйнуючи імперські
структури, більшовицьке керівництво розраховувало
на силу російського впливу [6, 11]. У квітні 1920 р.
при Народному комісаріаті внутрішніх справ була ство-
рена Адміністративно-територіальна комісія, яка ко-
ординувала перекроювання територіального поділу
УСРР та здійснювала коригування кордонів. Більшо-
го резонансу питання встановлення чітких меж між
УСРР і сусідніми республіками набуло під час роботи
Центральної адміністративно-територіальної комісії,
створеної в листопаді 1922 р. при Всеукраїнському
Центральному Виконавчому Комітеті [7, 10]. Йдучи
назустріч численним побажанням українського насе-
лення, що мешкало в прикордонній смузі РСФРР, уряд
України в листопаді 1923 р. висловився за необхідність
перегляду кордонів УСРР з РСФРР [8, 2]. Аналогічне
питання поставив ЦК Компартії Білорусії.

Націонал-комуністи УСРР, ідейним вождем яких
виступав М. Скрипник, вловили загальні настрої в обох
частинах Слобожанщини і пред’явили, в буквальному
розумінні, територіальні претензії Російській Федерації
щодо частини території Курщини та Воронежчини. З
цього приводу, влітку 1924 р. для врегулювання кордонів
при ЦВК СРСР та ЦВК союзних республік були ство-
рені адміністративно-територіальні комісії. До складу
паритетної комісії, створеної союзним ЦВК, увійшли
по два представники від УСРР, РСФРР та БСРР. Очо-
лив її голова ЦВК Білорусії О. Черв’яков. Україну пред-
ставляли М. Полоз та П. Буценко. Комісія визначила
етнографічний принцип головним при встановленні
кордонів між радянськими республіками. Вона запро-
понувала представлений Україною проект врегулюван-
ня кордонів УСРР, РСФРР і БСРР [9, 170]. Поряд з
цим, при визначенні адміністративно-територіальних
кордонів, варто було враховувати економічні чинники
(господарську однорідність території району і ступінь
тяжіння до райцентру, наявність інфраструктури,
зручність адміністрування тощо) [10, 6].

На тодішній український уряд випадала велика істо-
рична місія зібрати всі землі, населені українським на-
родом й утворити велику соборну Українську державу.
У цьому полягало його велике історичне завдання. Зро-
зуміло, воно було важким і складним, адже вимагало
рішучих заходів, а на його шляху стояло багато «старих»
перешкод, а головне – воно вимагало великої відданості
своєму народу й усвідомлення його майбутнього. Недо-
статня наполегливість українського уряду у вирішенні
цього невідкладного завдання виглядала як капітуляція
перед зростаючим російським націоналізмом [11, 8].

В Україні розгорнулася значна підготовча робота до
майбутніх переговорів, яку координував ВУЦВК та, ство-
рена при ньому, адміністративно-територіальна комісія.
13 квітня 1924 р. було проведене обстеження прикор-
донної смуги між УСРР, РСФРР та БСРР. Це завдання
виконав Держплан УСРР, який досліджував стан роз-
витку економіки в прикордонній смузі, виявив проце-
си економічного тяжіння населення до тих чи інших
промислових центрів. За дорученням голови ВУЦВК
Г. Петровського, видатні вчені-історики М. Грушевсь-
кий і Д. Багалій підготували історичні довідки, в яких
розкрили процеси заселення Лівобережжя та Слобі-
дської України, накреслили ареали розселення ук-
раїнців, починаючи від монголо-татарської навали й
до кінця ХІХ ст. Зокрема Д. Багалій, на підставі досл-
ідження мовної спільності населення, доводив, що
кордон між Україною та Росією проходив через Курсь-
ку губернію, включаючи місто Суджу і південну час-
тину Суджанського повіту, через Грайворонський,
Білгородський, Корочанський повіти (за винятком
їхньої північної частини), Ново-Оскольський повіт. У
Воронезькій губернії, на його думку, були Валуйський,
Бірючинський, Острозький, Богучарський, більша ча-
стина Коротякського повіту [12, 283].

М. Грушевський, дослідивши міграційно-колоні-
заційні процеси, показав, що протягом ХVII–XIX ст.
українці компактною масою заселили територію аж до
правого берега ріки Дон, все Азовське узбережжя та
степовий Крим. У підсумку, академік зазначив: «Ут-
ворилася величезна, надзвичайно однорідна за мовою
і в етнографічному відношенні область так званого
Південно-Східного українського наріччя, яка виявляє
місцями понад 80 % українського населення і з точки
зору економічної та культурної являє собою надзви-
чайно цільну область (край)» [12, 50–58].

У результаті цієї підготовчої роботи, в державних
органах України було розроблено «Український про-
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ект врегулювання державних кордонів між УСРР,
РСФРР, БСРР», в якому до складу УСРР підлягали
передачі: незначна частина Мінської губернії БСРР на
правому березі річки Словечна, Семенівська волость
Новозибківського повіту Гомельської губ., с. Зноб
Трубчевського повіту, 8 населених пунктів Севського
повіту, Брянської губ. З Курської губ. належало повер-
нути Україні 11 волостей Путивльського повіту, 6 –
Рильського, частину Суданського та весь Грайворонсь-
кий повіт, за винятком двох волостей, Пемську волость
Обоянського повіту, весь Білгородський повіт, більшу
частину волостей Корочанського повіту і 8 волостей Но-
во-Оскольського повіту. Воронезькій губ. пропонувало-
ся передати до складу УСРР Валуйський, Богуславсь-
кий, північно-західну та південно-західну частини
Калачовського повітів. У цілому передбачалося повер-
нути Україні територію з населенням більше 2 млн.
осіб, з яких 69 % були українцями [13, 2–3,20].

Робота з ліквідації старого адміністративного поді-
лу завершилася лише у 1925 р. Тоді від України до Росії
відійшли Таганрозький і частина Шахтинського округів.
Однак Україні були передані окремі райони Гомельсь-
кої і Воронезької губ., де за переписом 1926 р. прожи-
вали майже 260 тис. осіб. Від Курської губ. відійшли 93
сільради. Із них цілком були передані із Рильського по-
віту – Буринська (79 % українців), Грузчанська (76 %) і
Путивльська (7 %) волості. Таким чином, до складу Ук-
раїни були приєднані і майже суто російські землі, хоча
в Курській губ. залишилося багато волостей і тим більше
сільрад з цілковитим переважанням українців. Загалом
1925 р. основні землі, де переважав український етнос,
все ж були передані Україні. За її межами залишилися
території зі змішаним українським населенням, для
якого російська мова являлася рідною [14, 92].

Несправедливість у вирішенні питання етнічної при-
належності територій, ігнорування інтересів населення,
що проживало в прикордонній смузі сколихнули гро-
мадськість. Це ще був час, коли пересічні громадяни
могли дозволити собі висловлювати свою думку, підніма-
ти клопотання перед вищими державними органами для
захисту власних інтересів. Свідченням такої бурхливої
активності мас є звернення громадян та постанови за-
гальних зборів громад, що відклалися у фондах цент-
ральних державних архівних установ Москви та Киє-
ва. Громади російсько-української прикордонної смуги
у своїх зверненнях посилалися на, декларовану радянсь-
кою владою, політику вільного самовизначення аж до
відокремлення й утворення самостійних держав. Моти-
ви про приєднання до України територій, які залишили-
ся в складі РСФРР з переважаючим українським насе-
ленням, пояснювалися процесом українізації, виправлен-
ням історичних помилок у визначенні приналежності
територій [15, 8]. Такими територіями були частина
Брянщини, Південна Курщина та Південна Воронеж-
чина, Західна Донщина, Кубань з Чорноморщиною.

Населення цих територій систематично, часто плу-
таючи інстанції, піднімали клопотання про входження
їх територій до складу УСРР. На користь такого відходу
звучали різні мотиви: віддаленість їх від повітового цен-
тру, етнічний склад населення, ізольованість багатьох
населених пунктів від адміністративних центрів через
водопілля річок та інші природні перешкоди. Значна
частина прикордонних з Україною волостей РСФРР
піднімала питання про приєднання до складу УСРР,
мотивуючи незручністю адміністративного зв’язку з
російськими повітовими центрами і міцним етнічним і
економічним зв’язком з Україною. Такі листи-звернен-
ня направлялися до партійних і радянських органів, на
адресу конкретних вищих партійних керівників [16, 7].

Серйозні проблеми економічного характеру виник-
ли при розмежуванні території Донеччини. Українсь-
ка сторона наполягала на приєднанні до УСРР північ-
ної частини колишньої Донецької губ., виходячи з еко-
номічних та етнічних мотивів. Праці спеціалістів із
Донецького басейна доводили можливість відкриття
тут нових родовищ кам’яного вугілля. Відокремлення
цієї території від Донецької губ. УСРР було штучним,
адже, з включенням басейну р. Калитви, відновлювався
Донецький повіт у своїх попередніх кордонах, з тяжін-
ням до Дінця вниз по р. Калитві і через Міллерове по-
в’язувався залізницею з Донбасом. Відокремлення р. Ка-
литви від УСРР створило черезсмужжя, що перешкод-
жало шлюзуванню р. Калитви [17, 5].

Незадоволення населення вирішенням територі-
ального розмежування між РСФРР і УСРР було по-
в’язане з неправильним вирішенням питання про на-
лежність окремих населених пунктів до адміністратив-
них центрів. Крім того, території з переважаючим ро-
сійськомовним населенням піддавалися українізації і,
навпаки, українці, що опинилися в складі РСФРР заз-
навали русифікації. Складалася ненормальна ситуація,
коли порти, залізничні станції знаходилися на тери-
торії однієї республіки, а райони хлібозаготівельних
операцій, виготовлення промислової продукції – в
іншому. Втрата частини території певного округу на
користь сусідньої республіки мала наслідком розфор-
мування округів. Часто така ситуація призводила до
того, що відстань між районним і окружним центром
становила до 200 км. Це приносило незручності по
лінії адміністративного обслуговування за браком те-
лефонного і транспортного зв’язку [18, 12].

Усі ці явища виникли в результаті неправильного
штучного встановлення державного кордону. На дві
частини часом були поділені села, окремі приміщен-
ня, залізничні депо, ринки, установи. Красномовно про
наслідки адміністративної реформи для окремих гро-
мад говорить лист секретаря Старобільського окруж-
ного парткому П. Казачкова Генеральному секретареві
ЦК КП(б)У Л. Кагановичу: «Наш районний центр –
селище Мілове – розташоване біля самої залізниці і є
досить великим торгівельним пунктом, що не посту-
пається по товарообороту нашому окружному центру
– Старобільську. Районний центр Північно-Кавказько-
го краю, велика слобода Маньківка, розташований за
8 верст від залізниці і тяжіє до Міловського ринку. Щоб
завадити цьому тяжінню, у 1924 р. місцева влада вста-
новила навіть міліцейські кордони, які не пропускали
на базар в Мілове селян. Ці заходи призводили до
конфліктів, навіть з кримінальним присмаком. На заліз-
ничних коліях гинули люди, були суперечки, кому при-
бирати трупи». Подавалася пропозиція приєднати Мань-
ково-Калитвенський район до Старобільського округу.
Населення цього району складали близько 80 % ук-
раїнці [18, 25–26].

У той час, коли все частіше озвучувалися плани
організації Центральної Чорноземної області, до якої
включалася і Курська губ., заяви населення прикордон-
них сіл про справедливе вирішення питання адмініст-
ративної приналежності територій мали категоричний
характер. Партійні і радянські органи РСФРР цьому
прагненню населення всіляко перешкоджали, аж до за-
борони винесення постанов та притягнення до кримі-
нальної відповідальності особливо ініціативних меш-
канців [15, 10].

Складно констатувати і важко усвідомлювати, що
лише український народ, який за чисельністю був од-
ним із найбільших в Європі та мав свою, з глибоким
історичним корінням, культуру, не заслужив права на
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національне самовизначення. Українці – досить вели-
ка нація, щоб це залишилося непоміченим. Про руси-
фікацію українців у так званій робітничо-селянській
державі говорила вся Європа. Неприєднання українсь-
ких областей, що входили до складу бувших централь-
них губерній і Північно-Кавказького краю, до своєї
історичної батьківщини лежало великою плямою на
всій національній політиці радянської влади і глибоко
зачіпало гідність українського народу [11, 11].

Таким чином, маємо підкреслити, що поспішність,
з якою проводилася підготовча робота щодо облашту-
вання кордонів, а також ті умови, в яких проходив сам
процес перетворення в життя адміністративно-тери-
торіальної реформи, за браком коштів і відсутністю
відповідних кадрів працівників, мала свій відбиток і
на якості здійсненої роботи. Найбільші похибки були
допущені в структурі деяких округів на самому почат-
ку розгляду проектів цілком свідомо, щоб не ламати
міжреспубліканські кордони, ще недостатньо вивче-
ної і проведеної нової реформи.

Пострадянські національно-державні утворення та
їх кордони відтворили адміністративно-територіальну
карту СРСР. Колишні адміністративні кордони між ра-
дянськими республіками стали в нових реаліях міждер-
жавними кордонами. Цей факт визнається усім світо-
вим співтовариством. Останнім часом в російсько-ук-
раїнських відносинах виникає багато суперечок, серед
яких зокрема територіальні претензії та економічний
тиск. Корінь цих проблем ховається в історичному ми-
нулому. Відсутність чіткого визначення державних меж
між Україною і Російською Федерацією породжує час
від часу конфлікти, а іноді й абсурдні непорозуміння.
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Sokirska V.V. The administrative reform at the 1920th and the
russian-ukrainian border. The process of administrative reform in

the 1920th and the measuresby the RSFSR and USSR governments to
resolve the Russian-Ukrainian border. The initiator of reviewing the
borders were the population from the border zone that suffered from
the consequences of it’s wrong definition in the economic, national,
culturally direktion. The present borders of Ukraine became the product
of the foreign police intention of the imperial power type. It is proved
that the Russian-Ukrainian territorial border of the 1920th become
the mirror of that time political situation, which consequences has
brought the problem in dealing with the demarcation and delimitation
of the two countries border today.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ТИМЧАСОВИХ ВОЛОСНИХ
ІНСТРУКТОРІВ У СПРАВІ БОРОТЬБИ

З ВОГНЕМ В УСРР НА ПОЧАТКУ 1920-х рр.

У статті розглядаються деякі важливі питання роботи волосних
пожежних інструкторів в українських селах періоду початку нової
економічної політики. Досліджуються аспекти створення ієрархі-
чної структури державних органів щодо вогнеборчої справи у
сільських регіонах України зазначеного періоду. Аналізуються
питання взаємодії представників державних органів та місце-
вого сільського населення УСРР у справі боротьби з пожежами.
Ключові слова: пожежна безпека, волосний пожежний інструк-
тор, державні органи, протипожежні заходи, протипожежна
діяльність

У статті характеризуються проблеми діяльності та
взаємодії між представниками державних органів
щодо боротьби з пожежами різних рівнів в українсь-
ких селах на початку 1920-х рр. Загалом наукова тема-
тика питань формування системи пожежної безпеки
на території України міжвоєнної доби (1921–1939 рр.)
є поки що малодослідженою й актуальною. На нашу
думку, наукові питання роботи представників держав-
них органів боротьби з надзвичайними ситуаціями
нижчого та середнього рівнів, зокрема волосних по-
жежних інструкторів в українських селах періоду ста-
новлення нової економічної політики, є по суті terra
incognita для української історичної науки.

З огляду на сучасний стан організації протипожеж-
ної діяльності органів Державної служби України з
надзвичайних ситуацій (ДСНС України) регіонально-
го рівня, можна зробити припущення, що глибше дос-
лідження історичного досвіду взаємодії різних органів
у боротьбі з надзвичайними ситуаціями між собою, а
особливо з місцевим населенням покращить стан су-
часної пожежної безпеки в Україні. Таким чином,
аналіз процесів діяльності та взаємодії між населен-
ням і представниками державних органів різних рівнів
у боротьбі з пожежами в українських селах на початку
20-х рр. ХХ ст. має актуальний характер.

Потрібно зауважити, що дослідження діяльності
тимчасових волосних інструкторів у справі боротьби
з вогнем означеного періоду не стало поки що пред-
метом наукових інтересів істориків. Сучасні дослід-
ники розглядають питання діяльності пожежних фор-
мувань у Наддніпрянській Україні, протипожежної
діяльності земств Лівобережної України, протипожеж-
ної діяльності органів місцевого самоуправління в
Південній Україні. Вони є безперечно ґрунтовними та
мають чималу наукову цінність. Проте у працях таких
вчених, як А. Томіленко [1, 3], С. Тараненко [2, 4] та
ін. не охоплено період 1921–1924 рр. Роботи ж таких
авторів, як В. Нехаєв, М. Серцов [4, 127] і О. Полта-
нов [5, 61], лише поверхово стосуються деяких регіо-
нальних питань діяльності волосних інструкторів
УСРР 1920-х рр. Тому мета цієї статті полягає в аналізі
основних видів діяльності волосних пожежних інст-
рукторів українського села цього періоду.
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Початок нової економічної політики на українсь-
ких землях розпочався фактично після припинення
громадянської війни, хоча окремі осередки селянської
боротьби з більшовиками існували до середини 20-х рр.
ХХ ст. (Холодноярська республіка). Стан протипожеж-
ної безпеки в українських селах був досить складним,
внаслідок війни та розорення народного господарства.
Нова (радянська) влада намагалася швидко покращи-
ти ситуацію у цій сфері за допомогою різних декретів,
наказів, інструкцій.

Особлива увага зверталася на боротьбу з пожежа-
ми в українських селах, оскільки на них покладалося
завдання забезпечення хлібом нового режиму. Вели-
кого значення у вогнеборчій справі радянська влада
надавала нещодавно утвореному інституту тимчасо-
вих волосних пожежних інструкторів. При чому слід
зауважити, що в країні діяли постійно діючі органи
боротьби з пожежами, як губернські пожежні відділи
та повітові пожежні інспекції. Однак їхня діяльність у
вогнеборчій справі на початку НЕПу виявилася не-
ефективною, тому виникла необхідність у більш опе-
ративному реагуванні на надзвичайні ситуації, і, та-
ким чином, уряд вирішив більш активно залучати на-
селення до боротьби зі стихійним лихом. Координува-
ти діяльність людей у справі подолання вогню мали,
обрані за критеріями обізнаності у пожежній справі,
тимчасові волосні пожежні інструктори.

Так, 11 травня 1921 р. було видано «Положення
про підйом населення на боротьбу з пожежами апара-
том тимчасових волосних та сільських інструкторів»,
за підписом Голови комісії при Народному комісаріаті
внутрішніх справ (НКВС) у боротьбі з пожежами
А. Кривошеєва. Слід відмітити, що на початку 1920-х рр.
українські органи влади лише дублювали законодавчі
акти, затверджені російським керівництвом. У цьому
положенні також зазначено, що діяльність волосних
пожежних має координуватися з різними діячами
органів державного управління, зокрема з губернсь-
кими та повітовими пожежними інспекторами, праці-
вниками відділів праці, обліку та розрахунку, представ-
никами сільських, повітових, волосних рад робітни-
чих і селянських депутатів. Заробітна плата волосним
інструкторам надавалася через губернські пожежні
відділи, до штату яких вони відносилися [ 5, 234].

Згідно цього положення, до організаційних і влад-
них повноважень волосних інструкторів за необхід-
ності відносилися: користування канцелярією волос-
них або сільських виконавчих комітетів (виконкомів),
а також: «Волосним пожежним інструкторам надаєть-
ся право накладення стягнення на громадян та
сільських інструкторів, що ухилялися від трудової по-
винності у встановленому порядку. У випадках злісних
ухилень громадян від трудової повинності у боротьбі
з пожежами, а також суттєвих упущень та недоліків з
боку сільських пожежних інструкторів, справи про це
передаються повітовим пожежним комісіям для пере-
дання винних суду Ревтрибуналу» [5, 234]. Як бачимо,
повноваження інструкторів були достатньо значними,
що засвідчує значущість цього апарату для влади.

У тому ж 1921 р. була представлена «Інструкція
тимчасовому волосному інструктору з підйому насе-
лення на боротьбу з пожежами», в якій чітко зазнача-
лися обов’язки волосного інструктора стосовно без-
посередньої організації пожежної безпеки на місцях:

«1. Нагляд за виконанням населенням всіх правил
та постановлень з протипожежних заходів, що вида-
ються державними органами пожежної безпеки;

2. Перевірка та спостереження за станом черго-
вих коней на випадок пожежі;

3. Разом з волосним відділом праці та сільськими
інструкторами ведення обліку та розрахунку всього пра-
цездатного населення для підйому на випадок пожеж;

4. Інструктування та нагляд за діяльністю сільських
інструкторів, навчання населення, проведення проб-
них тривог зі згодою з волосними відділами праці;

5. У випадку пожарів, прийняття усіх заходів до
виклику населення на пожежу, заздалегідь наміченим
порядком, розділення працівників на зміни;

6. У випадку пожежі негайне відправлення на місце
для керівництва ліквідацією лиха, а також проведення
попереднього слідства про причини пожежі;

7. Забезпечення постачання робітникам води, про-
довольства та пожежних інструментів;

8. Заздалегідь, за узгодженням з місцевими пожеж-
ними організаціями, встановлення способу тривоги для
населення;

9. Посада волосних інструкторів повинна суміща-
тися з посадою волосного пожежного старости, де
остання вже існує» [5, 233].

Разом з достатньо широкими повноваженнями,
волосні інструктори наділялися й істотними обов’яз-
ками. Пожежний інструктор волості мав контролюва-
ти велику територію, часто його мобільність пересу-
вання була обмеженою. Не завжди в українських се-
лах можна було знайти коней для пересування, особ-
ливо якщо пожежа відбувалася далеко від місця про-
живання інструктора. Загальний низький рівень еко-
номічних можливостей повоєнної України суттєво
впливав на ефективність роботи волосних інструк-
торів: не вистачало коней, кваліфікованих вогнеборців,
пожежного реманенту. Доказом останнього є зокрема
лист Козачанському волвиконкому м. Путивля від заві-
дувача повітової пожежної інспекції т. Актикова від
1924 р.: «В виду полного отсутствия в селениях уезда
исправных пожарных рукавов, а если где таковые в
целости и сохранились, то благодаря отсутствию за
ними в период войны всякого ухода грозит при пер-
вом их употреблении дать отказ в работе» [6, 3].

Однак радянський уряд намагався боротися з по-
жежами в українських селах, як на початку 20-х рр.
ХХ ст., так і впродовж наступного періоду. Одним зі
шляхів подолання важких наслідків від пожеж було
створення апарату волосних пожежних інструкторів.
Сама ідея призначення відповідальних серед місцево-
го населення за організацію протипожежної боротьби
виявилася ефективною. Хоча, з огляду на умови існу-
вання українського села у перші повоєнні роки, ефек-
тивність цього заходу дещо знижувалася.

Втім, упродовж наступних років ситуація з систе-
мою протипожежних заходів в українських селах по-
ступово покращувалася, в тому числі завдяки діяль-
ності волосних інспекторів у боротьбі з пожежами. Це
пов’язано з поліпшенням економічної ситуації в країні
та зверненням більшої уваги держави на заходи про-
типожежної безпеки. Перспективними для наукових
досліджень можуть бути також дослідження впливу
сільських пожежних інструкторів на протипожежну
безпеку в селах, аналіз діяльності сільських та повіто-
вих пожежних старост на території республіки на-
прикінці 1920–30-х рр., дослідження особливостей
системи пожежної безпеки в окремих регіонах та об-
ластях Української республіки.

1. Томіленко А.Г. Пожежна справа на правобережній
Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: ав-
тореф. дис. ... канд. іст. наук. – Донецьк, 2000.

2. Тараненко С.П. Протипожежна діяльність органів
місцевого управління в Південній Україні у другій поло-
вині ХІХ – на початку ХХ ст.: автореф. дис. ... канд.



ГУРЖІЇВСЬКІ ІСТОРИЧНІ ЧИТАННЯ        Випуск 7 – 2014308

іст. наук. – Черкаси, 2007.
3. Нехаев В.С., Серцов М.А. Огнеборцы Запорожья: Очер-

ки истории и деятельности пожарной охраны Запо-
рожской области. – Запорожье, 1997.

4. Історія пожежної охорони Кіровоградщини. 1841–1997
/ О. Полтанов, В. Доманський, В. Очкала, Л. Костилє-
ва. – Кіровоград, 1998.

5. Держархів Сумської області (далі – ДАСО). – Ф. Р-4625.
– Оп. 1. – Спр. 13.

6. ДАСО. – Ф. Р-4625. – Оп. 1. – Спр. 51.

Kharlamov M.I. Fire fighting working of temporary region
instructors in the USSR during the beginning of 1920th. In this article
are discussed some important issues of the fire instructors activity in
Ukrainian villages during the New Economic Policy. We investigate
the aspects of the creation of public authorities hierarchy in the fire
fighting work. The questions of interaction between the government
and local rural population in fighting fires activity are analyzed.
Key words: fire safety, region fire instructor, public authorities, fire
prevention measures, fire prevention activity

К. В. Діденко

ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОМІТЕТУ
СПРИЯННЯ ВЧЕНИМ З ВІДКРИТТЯ БУДИНКІВ

ВЧЕНИХ В УКРАЇНІ (1920-і рр.)

Досліджується діяльність Всеукраїнського комітету сприяння
вченим із відкриття Будинків вчених у найбільших містах України.
З метою сприяння покращенню матеріального та морального ста-
новища вчених, а також створення робочих умов для науково-тех-
нічної та творчої інтелігенції Росії, за умов воєнного комунізму,
більшовицьким керівництвом ініціювалося створення Централь-
ної комісії з поліпшення побуту вчених при РНК РРФСР, анало-
гом якої в Україні став Всеукраїнський комітет сприяння вче-
ним. У 1920-х рр. діяльність Будинків вчених на території УССР
сприяла консолідації української наукової еліти та діячів куль-
тури, активній культурно-освітній і громадській роботі, орган-
ізації і налагодженню економічної допомоги працівникам науки,
поширенню та популяризації наукових і науково-технічних знань.
Ключові слова: ВУКСУ, Будинок вчених, наукова еліта, культур-
но-освітня діяльність, економічна допомога

Доля українських вчених 1920-х рр. важка і трагі-
чна. З установленням більшовицької влади, значна
частина української інтелігенції змушена була емігрува-
ти. Ті науковці, що залишилися, мали виживати у склад-
них політичних і соціально-економічних умовах. Більшо-
вицьке партійне керівництво намагалося залучити кра-
щих представників попереднього режиму на службу
новій владі, а також взяти їх під контроль більшовиць-
кої пропаганди. Складне економічне становище, в яко-
му опинилася еліта колишньої Російської імперії, не-
гативно впливало на її настрій і ставлення до нового
керівництва. З метою сприяння покращення матеріаль-
ного та морального становища вчених, а також створен-
ня робочих умов для науково-технічної та творчої інтел-
ігенції, за умов воєнного комунізму, більшовицьким ке-
рівництвом ініціювалося створення Центральної комісії
з поліпшення побуту вчених при РНК РРФСР, аналогом
якої в Україні став Всеукраїнський комітет сприяння
вченим. Історія заснування та діяльності Будинків вче-
них на території України ще не досліджена науковця-
ми. На сьогодні запропоновані лише декілька науко-
вих студій, присвячених цій тематиці, зокрема С. Біло-
коня [1], А. Калiнiна, О. Луговського [2]. Певні інфор-
маційні довідки про Будинки вчених можна знайти на
їхніх офіційних сайтах у мережі Інтернет, де вказуєть-
ся дата створення і місце розташування установи.

1920-ті рр. в УСРР стали періодом структурної
перебудови економіки, застосування нових методів
господарювання та нових органів управління. Зміни,
що проводилися, були метою побудови нового сус-

пільства. Революція, потім роки громадянської війни
принесли з собою голод і розруху. Влада не справля-
лася з проблемами як соціального, так і економічного
характеру. В країні повсюди відбувалося зниження
якості життя, у досить складному становищі опинилися
й учені. На різного рівня заходах, конференціях початку
1920-х рр. у непривабливому і похмурому вигляді ха-
рактеризувалося їх матеріальне становище. На засідан-
нях констатувалися факти низьких заробітних плат, не-
достатнього забезпечення харчуванням та предметами
першої необхідності. Щоб вижити самим і прогодувати
сім’ю, професори змушені були поєднувати роботу
відразу у кількох навчальних закладах. Водночас спо-
стерігався відтік професорсько-викладацького складу
з ВНЗ на господарські й адміністративні посади.

31 жовтня 1921 р., з метою оптимального вирішен-
ня існуючої проблеми, було створено Всеукраїнський
комітет сприяння ученим (ВУКСУ). Його очільником
став Д. Мануїльський, до керівного складу організації
ввійшли Х. Раковський, М. Владимиров, Г. Гринько, а
також відомі вчені того часу – А. Кримський, Д. Ба-
галій, Д. Граве, професори вищих навчальних закладів
– В. Данилевський, А.-Б. Пшеборський, Л. Писсар-
жевський, А. Алов та ін. Почесним членом був і пись-
менник В. Короленко [3, 3]. Одним із напрямів діяль-
ності ВУКСУ впродовж 1920-х рр. було відкриття Бу-
динків вчених у найбільших містах України – Одесі,
Харкові, Дніпропетровську, Києві, Вінниці, а також
представництва Комітету в інших містах – Катеринос-
лаві, Полтаві, Чернігові, Кам’янці-Подільському,
Ніжині, Миколаєві, Глухові, Кременчуці, Житомирі,
Херсоні, Миколаєві тощо. Будинки вчених, будучи
місцем зосередження науковців країни, перетворили-
ся на популярні культурні заклади міст, де відбувалися
численні концерти, лекції, родинні вечірки, здійсню-
валися кіноперегляди, існували бібліотеки, їдальні,
гуртки, студії, влаштовувалися екскурсії.

Перший в Україні Будинок вчених, за сприяння
ВУКСУ, був відкритий в Одесі. До цього такі заклади
були відкриті й активно працювали в найбільших містах
РСФРР – Ленінграді та Москві. Одеський осередок роз-
горнув роботу ще задовго до офіційного відкриття. Його
історія діяльності розпочалася 1 листопада 1922 р., коли
кількість членів становила майже 200 осіб. Офіційне
відкриття Одеського Будинку вчених відбулося 1923 р.,
за адресою вул. Щепкіна, 12 [4, 16]. В його створенні
активну участь взяла Одеська Секція наукових співро-
бітників. Спочатку було обрано Правління і затверд-
жено статут. До першого увійшли: голова – проф.
Шатунівський, його заступники – І. Гібш, Л. Ліпер,
секретар – Н. Моїсеїв, скарбник – В. Анатолїв, члена-
ми стали професори – П. Толстой, В. Ставракі, В. Ла-
зурський, А. Музичко, Ф. Петрунь, Ф. Каминський,
Я. Богдасарянц, Я. Мерзон, Е. Шрабштейн. Також ство-
рена ревізійна комісія у складі Л. Турчановича,
Ш. Вишнепольського, Т. Хаїта [5, 7].

За мету діяльності Правління Одеського Будинку
вчених ставило створення сприятливих умов, за яких
співробітники всіх галузей науки і мистецтва могли б
збиратися не тільки для обміну своїми досягненнями,
але й для ознайомлення з ними широких трудових мас.
Правління та члени цієї установи розпочали роботу з
організації ряду літературно-музичних вечорів, з за-
лученням найкращих художніх сил Одеси. Це відразу
створило в Будинку вчених атмосферу пожвавлення,
зближення людей мистецтва з науковцями, дало мож-
ливість Правлінню швидкими темпами перейти на шир-
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шу громадську діяльність. Чимало вчених погодилися
проводити вечори, де читали доповіді з різних проблем
– про сучасні досягнення в науці, життєві принципи, а
також знаходили час обговорювати й інші життєво
необхідні проблеми. Таких доповідей у 1923 р. було
зроблено більше 20, не беручи до уваги участі науко-
вих співробітників у спеціальних літературних вечо-
рах із вшанування пам’яті чи ювілейних дат. Одесь-
кий Будинок вчених існував і функціонував як заклад,
що прагнув об’єднати всі наукові сили Одеси у
складній політичній і соціально-економічній ситуації.

Нагальною необхідністю стало і створення Будин-
ку вчених у Харкові – тогочасній столиці України. При-
водом до підняття цього питання стала постанова Бюро
ВУКСУ, за участю А. Халатова, який впродовж 1921–
1928 рр. очолював Комісію з поліпшення побуту вче-
них при Раднаркомі РСФРР, Владимирського, В. За-
тонського і Я. Ряппо, а також постанова РНК УСРР
від 30 листопада 1923 р. [6, 11]. Бюро ВУКСУ та Все-
українське Центральне Бюро Секції наукових співро-
бітників констатували, що культурно-освітня робота
Секції наукових співробітників Харкова проводиться
розпорошено та неорганізовано і визнали, що науковці
міста відстали від політичного життя країни, порівняно
з Москвою. Для об’єднання науковців з проведення куль-
турно-освітньої роботи, а також підвищення політично-
го рівня та зближення наукових співробітників з маса-
ми, шляхом читання доповідей і проведення дискусій,
наукових лекцій, організації інтернату для науковців у
відрядженнях, необхідно було в терміновому порядку
знайти приміщення для Будинку вчених.

Постійно здійснювалося листування та особиста
участь у переговорах членів Бюро Всеукраїнського
комітету сприяння вченим з Житловою комісією щодо
одержання відповідного приміщення в Харкові. В ре-
зультаті копіткої праці, приміщення було виділене.
Офіційне ж відкриття Харківського Будинку вчених
відбулося 25 листопада 1925 р. [7, 26]. На відкритті
були присутні представники ВУКСУ, які у своїх висту-
пах вказували на завдання, що ставилися перед його
членами. Харківський Будинок вчених був покликаний
служити не тільки взаємному зближенню працівників
науки, але й тісному єднанню наукових сил з широки-
ми масами трудящих.

Діяльністю Харківського Будинку вчених керува-
ло Правління, яке обиралося з 15 осіб. До нього входи-
ли два представники ВУКСУ, один представник Цент-
ральне Бюро Секції наукових співробітників, три пред-
ставники Бюро Харківської Секції наукових співробіт-
ників, а також дев’ять осіб, які обиралися на загальних
зборах членів Будинку вчених [6, 12]. Його завідува-
чем став Е. Якобсон, його заступником – П. Умансь-
кий, до складу увійшли відомі науковці – А. Алов,
П. Риттер, О. Покровський та ін. Загальна кількість
членів Будинку вчених на січень 1926 р. становила 234
особи, але дані не остаточні, адже щодня кількість членів
збільшувалася [8, 18]. Для ефективної роботи установи
Правління призначило зі свого складу голову, заступни-
ка голови та секретаря, а також при Правлінні був орган-
ізований технічний апарат у складі завідуючого Будин-
ку вчених і необхідної кількості працівників. Відразу
створювалися і різні комісії: господарська, ревізійна,
бібліотечна, лекційна, музична, культурна.

Ініціаторами створення Катеринославського Бу-
динку вчених виступила Секція наукових робітників
при Катеринославському губвідділі профспілки «Ро-
бос», що виникла 1923 р. і складалася з викладачів і

науковців місцевих інститутів – гірничого, медично-
го, народної освіти (колишнього університету) та
фізичної хімії. 26 січня 1925 р. на загальних зборах
СНР профспілки «Робос» була обрана Комісія з орган-
ізації Будинку Вчених у складі професорів П. Рубіна
(обраний головою), Ю. Фохта, В. Маковського, А. Рейн-
гарда, І. Огієвецького, А. Джевецького і доктора Доген-
берга [9, 3]. 25 лютого на засіданні бюро СНР був оголо-
шений і затверджений проект статуту та кошторис Бу-
динку вчених, який направили на затвердження до ВУК-
СУ. 21 липня повідомили про надання місцевою владою
приміщення – колишній губернаторський будинок, з яко-
го був відселений Будинок освіти. Також постановою
бюро було визначено новий склад Комісії з організації
Будинку вчених, до якої увійшли професори П. Рубін
(голова), К. Пенкославський, С. Циммерман, А. Співа-
ковський і С. Сагардо. З коштів СНР для організації
Будинку вчених було виділено 300 крб. [9, 5].

Однак лише в грудні 1927 р. було отримано згоду
на відкриття установи. У 1928 р. Катеринославський
(після перейменування міста – Дніпропетровський)
Будинок вчених розпочав роботу як самостійна уста-
нова з Правлінням, обраним на загальних зборах, рев-
ізійною комісією та окремими комісіями. Правління
Будинку вчених було обрано на загальних зборах
9 грудня 1927 р. і складалося з 9 членів та 2 канди-
датів. До 1 січня 1928 р. видано 237 квитків членів
Секції та 330 вхідних квитків для членів сімей науко-
вих співробітників. Кількість членів Будинку вчених
за перші місяці роботи склала 237 осіб і з кожним днем
збільшувалася [10, 7]. Роботу він розпочав з органі-
зації різних вечорів, виступів учених, проведень дис-
кусій і засідань щодо нових досягнень у сфері науки.

Одним з останніх на території України був відкри-
тий Київський Будинок вчених, який також був заду-
маний як заклад, що мав консолідувати наукову інтел-
ігенцію міста. Ініціаторами його створення стали
відомі вчені – О. Дорошкевич, С. Веселовський, Р. Зак-
линський, С. Гаєвський, П. Височанський, Д. Белінг,
В. Удовенко, О. Крупський, В. Гедройц, Н. Миколен-
ко, О. Плевако, Я. Розанов, Н. Ойслендер, І. Пфефер-
Зорін, Л. Ревуцький та ін. Було обрано Ревізійну комі-
сію, до складу якої увійшли Л. Артемський, С. Весе-
ловський, Є. Кельман [11, 22].

Офіційне відкриття Київського Будинку вчених
відбулося 24 грудня 1927 р. Першим його директором
став галичанин М. Сабат, рідний брат акторки театру
«Березіль» С. Федорцевої. Перші загальні збори членів
Будинку відбулися 12 лютого 1928 р., хоча фактично
робота розпочалася з 1 січня, а перший запис у члени
закладу здійснено 7 січня. На момент Загальних зборів
у члени установи записалися вже 540 осіб, причому
саме в день зборів записалися лише 150 осіб, що засв-
ідчило потребу та значну зацікавленість київських уче-
них у власній науковій установі. На засіданні 16 люто-
го першим головою правління Київського Будинку вче-
них було обрано професора Київського інституту на-
родної освіти О. Дорошкевича, а його заступником –
Н. Миколенко.

На зборах 24 лютого 1928 р. були обрані члени прав-
ління у складі 15 осіб – Н. Миколенко, О. Дорошкевич,
Б. Скарбек, С. Іваницький-Василенко, Р. Заклинський,
О. Попов, Я. Розанов, В. Удовенко, Б. Лисін, С. Гаєвсь-
кий, К. Котов, Д. Белінг Д. Остапович, М. Орловський,
М. Копачевська і 8 кандидатів – Л. Ревуцький, О. Со-
кловський, П. Височавський, Н. Ойслендер, В. Гед-
ройц, П. Марчук, І. Пфефер-Зорін. Також була сфор-
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мована ревізійна комісія з 3 осіб – С. Веселовського,
А. Артемського, Є. Кельмана та кандидатів – В. Гале-
вича і В. Ганчеля [12, 2]. Станом на 1 січня 1929 р. у
Київському Будинку вчених були зареєстровані 865
осіб, постійних гостей (переважно дружин науковців)
– 373 (разом – 1238).

Правління клубу вважало, що успіх роботи Будинку
вчених буде забезпечений тільки тоді, коли вона буде
побудована на принципах самовдосконалення й ініціа-
тивності його членів. З цією метою, були створені комісії
– лекційна, музично-художня, екскурсійна, виховання
дітей, бібліотечна, вивчення іноземних мов, гуртків ук-
раїнської мови, спорту та фізкультури та кіно-комісія [13,
8]. Так, до лекційної комісії увійшли – Й. Гермайзе,
М. Грінченко, О. Гольдман, Д. Дяченко, Ф. Ернст, О. Ле-
витський, А. Лебідь, Ф. Полонський, О. Попов, В. Рад-
зимовська, С. Сидоряк, М. Холодний, Л. Штрум.

Музично-художня комісія розробляла плани й про-
грами стильних концертів, займалася організацією
родинних вечірок, художніх разових вистав чи кон-
цертів. Очолював її М. Грінченко, членами були М. Ве-
риківський, Л. Дорошкевич, Ю. Масіотин, Д. Ревуць-
кий, О. Савченко [13, 18]. Екскурсійна комісія розроб-
ляла плани й детальні маршрути близьких і далеких
екскурсій, вела переписку з іншими Секціями науко-
вих співробітників, популяризувала екскурсійну та
туристичну справу між членами СНС, проводила до-
сить різноманітні доповіді, супроводжуючи їх кіно-
фільмами. За результатами роботи, видавала інфор-
маційні довідники. Очолював комісію М. Шарлемань,
а до її складу входили В. Базилевич (секретар), П. Кар-
вовський, М. Пахаревсьний, О. Соколовський, П. Ти-
мошок, Б. Янкович.

Комісія виховання дітей займалася дітьми дошкіль-
ного віку членів клубу Будинків вчених. Методична ро-
бота в гуртках проводилася таким чином, щоб виклика-
ти творчі імпульси в дитині, збудити природні здібності
й направити їх на організовану колективну працю-гру.
Очолила комісію О. Дорошенкова, а до її складу входи-
ли також О. Іконнікова (секретар), М. Коровай, К. Тол-
мачевська, Л. Томкевич, М. Юркевич. Комісія спорту
та фізкультури займалася організацією різних видів
спортивних занять, забезпечувала інвентарем спортив-
ну залу, спортивні майданчики, організовувала зимові
та літні спортивні змагання. До складу комісії входи-
ли: голова – В. Підгаєцький, секретар – Ж. Латешева,
члени – П. Марчук, О. Плевако, І. Болсунов, І. Наза-
ренко, В. Боровський [11, 10]. Своєю чергою, бібліо-
течна комісія організовувала читальні зали, підбирала
літературу, складала правила функціонування читаль-
них залів. Очолювала її О. Карпинська, секретарем був
О. Полулях, членами – В. Козловський, О. Савченко,
М. Сагарда, М. Ясинський.

Не менш плідно працювала комісія з вивчання іно-
земних мов (англійська, німецька, французька). До
підбору кадрів ставилися з особливою відповідальністю,
підбирали кваліфікованих лекторів і аналізували мето-
дику викладання іноземних мов в гуртках. Цю комісію
очолив І. Шаровольський, секретарем був О. Бургардт,
членом – С. Савченко [13, 14]. Діяла також комісія
гуртків української мови, яка розробляла плани органі-
зації гуртків вивчення української мови (початкового
та вищого ступеня культури української мови), здійс-
нювала пошуки кваліфікованих лекторів з цього на-
пряму, проводила методичні зібрання, організовувала
лекції. До комісії входили П. Горецький, В. Дем’ян-
чук, М. Іваниця, В. Петрусь.

Від початку роботи Будинку вчених, на його базі
окремо функціонували також різні за напрямами діяль-
ності гуртки – марксистсько-ленінський, товариства
друзів радянського кіно, української мови, радіо, фото,
шахів та шашок, шиття та крою, виховання дітей (му-
зична студія, гурток малювання, фізичного виховання
та ручної праці). Керівники всіх напрямів роботи
Київського Будинку вчених своєю наполегливістю і
працелюбством об’єднували не тільки знаних нау-
ковців, а й виховували підростаюче покоління, яке
прагнуло все знати і вміти, а головне – нести у світ
частинку себе і прогнозувати щасливе майбутнє.

Отже, Всеукраїнський комітет сприяння вченим
одним із основних напрямів діяльності бачив створен-
ня Будинків вчених у містах України. Перед цими ус-
тановами ставилися невідкладні завдання консолідації
вчених країни, сприяння розвитку їх творчого потен-
ціалу, залучення до пропагандистської та культурно-
освітньої роботи. Важливим напрямом діяльності Бу-
динків вчених стала організація різнопланових комісій,
що активно включилися у виховання підростаючого
покоління, а для людей старшого віку були справжні-
ми осередками культури. Головною метою появи Бу-
динків вчених на території УССР у складний період
часу було об’єднання вчених, працівників науки й ми-
стецтва, заради активізації культурно-освітньої, гро-
мадської робіт, із залученням до неї широкого кола
науковців, а також поширення, популяризація науко-
вих, технічних знань, організація та налагодження еко-
номічної допомоги працівникам науки тощо.
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Didenko K.V. Activities of the Ukrainian scientists’ promotion
committee regarding the House of Scientists opening in Ukraine.
The activity of the Ukrainian scientists’ Promotion Committee
regarding the Scientists House opening in the largest cities of Ukraine.
In order to improve the material and moral status of scientists and to
create the work condition environment for science, technology and
the creative intelligentsia during the War Communism by the Bolshevik
leadership were initiated the establishment of the Central Commission
for the welfare of scientists at the SNK of the RSFSR, the analogue in
Ukraine became the Ukrainian Committee for scientists. In the 1920th
the activities of the Scientists House in the USSR contributed to the
consolidation of Ukrainian scientific elite and artists, active cultural,
educational and social work, organizing and establishingof the
economic help to the science workers, the popularization of the
scientific and technical knowledge.
Key words: USAC, House of Scientists, scientific elite, cultural and
educational activities, economic assistance
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С. О. Білан

«ГІГАНТОМАНІЯ» В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (30-і рр. ХХ ст.)

У статті здійснено аналіз створення виробничих та управлінсь-
ких структур командного типу в аграрному секторі України у
1930-х рр. та їх реорганізації, за допомогою якої партійно-дер-
жавне керівництво сподівалось перетворити сільське господар-
ство в розвинену галузь економіки.
Ключові слова: аграрна політика, сільське господарство, колгосп,
радгосп

Крім загальних тенденції трансформації аграрних
відносин в Україні на сучасному етапі її розвитку, особ-
ливо актуальною є проблема концептуально нового вис-
вітлення історії української нації, життєвих соціальних
інтересів й прагнень українців, їх безкінечно багатого
духовного світу. У цьому контексті особливого інтересу
набуває період 1933–1939 рр., коли, внаслідок голодо-
мору 1932–1933 рр. і політичних репресій, у суспіль-
но-політичному, соціально-економічному та культурно-
му житті українського села відбулися кардинальні зміни,
що суттєво позначилися на соціальному розвитку.

Радянське село розвивалось як єдина соціальна
одиниця, в якій були не лише негативні, а й позитивні
явища. Поява праць С. Білоконя, І. Волкова, О. Ганжі,
С. Дровозюка, М. Журби, С. Кульчицького, В. Нікольсь-
кого, С. Падалки, Ф. Турченка та ін. свідчать, що відбу-
вається процес переосмислення історії українського
селянства передвоєнного періоду. Однак варто зосе-
редити увагу на аналізі таких питань, як функціону-
вання селянського господарства у 1930-х рр., зосере-
дивши увагу на його трудових ресурсах та організації
виробництва. У зв’язку з цим, метою статті є дослід-
ження наслідків «соціалістичних експериментів» ра-
дянської влади в аграрному секторі України 1930-х рр.

Ряд аспектів періоду «реконструкції сільського гос-
подарства» (1933–1937 рр.) становлять значний нау-
ковий і практичний інтерес, оскільки в системі заходів
щодо створення командної економіки радянським уря-
дом чільне місце відводилось аграрним перетворен-
ням, стратегічною метою яких було створення вели-
кого сільськогосподарського виробництва у формі дер-
жавного землеробства. Пріоритет надавався держав-
ним господарствам, оскільки вважалося, що організо-
вані за зразком державних промислових підприємств,
вони забезпечать найвищу продуктивність праці і доз-
волять створити чисельний загін пролетаріату. Особливі
надії у цьому покладалися на радгоспи – підприємства
«послідовно-соціалістичного типу», де земля, засоби
виробництва і саме підприємство належали державі.

Під час колективізації сільського господарства,
КПРС прийняла рішення про перетворення колгоспів
на радгоспи, зокрема було ухвалено організувати нові
зернові радгоспи-гіганти у степових районах України,
що переросло у хвилю так званої «гігантоманії», яка
охопила УРСР і Крим в 1929–1932 рр. і тривала включ-
но до 1936 р. На цьому етапі зернові радгоспи, за про-
ектування яких уряд ігнорував сільськогосподарську
науку, світовий і вітчизняний досвід організації зем-
леробства, керуючись винятково політичними цілями
й ідеологічними догмами, стали одними з найбільш
поширених. Так, деякі з них мали понад 100 тис. га
землі, а середні – 53 тис. га, їм виділялися найкращі
машини й найбільші капітали, але вони були нерента-
бельні й малопродуктивні. Станом на 1 січня 1934 р. в
УРСР налічувалось 768 радгоспів, а, крім зернових,
існували радгоспи, що належали окремим промисло-
вим підприємствам та установам. Всі радгоспи УРСР

мали 3404 тис. га посівів, 11828 тракторів, 309 тис.
гол. робочої худоби, 703 тис. гол. великої рогатої ху-
доби, у тому числі 292 тис. корів, 1262 тис. свиней,
631 тис. овець і кіз [8, 78].

Попри те, що радгоспи планували розташувати в
районах, вільних від селянського землекористування,
в Україні організація зернорадгоспів відбувалась у сте-
повій смузі, переважно на землях, що вже були освоєні
селянами, тому в процесі землевпорядкування трап-
лялися випадки здійснення насильства і застосування
репресій з боку державних органів. Крім того, у пост-
голодоморний період під радгоспи стали відводити ще
й землі розкуркулених, а також господарств померлих
селян, в результаті чого, українські зернорадгоспи мали
найвищий в СРСР показник орнопридатних земель –
92 % [1, 70].

За вказівкою керівництва країни, території зерно-
вих радгоспів були доведені до абсурдних розмірів, які
сягали 60 тис. га. Раціонально управляти такими гос-
подарствами-монстрами та здійснювати належним
чином обробіток землі було неможливо, тому невдовзі
ейфорія гігантизму стала згасати, оскільки зернові
радгоспи-велетні, території яких, як правило, розта-
шовувалися в декількох адміністративних районах,
виявилися некерованими. Незважаючи на те, що вони
мали вищу технічну озброєність, ніж інші спеціалізо-
вані радгоспи, рівень агротехніки і врожайності зер-
нових культур в них був значно нижчим. Пояснювало-
ся це, в першу чергу, тим, що технічні і тваринницькі
радгоспи були менші за розмірами, тому мали змогу
краще організовувати агротехнічні заходи. Сталінсь-
кий уряд провів спеціальні заходи, з метою дезінфор-
мації суспільства та приховав кричущі прорахунки в
організації радгоспів. Почався процес скорочення ме-
режі радгоспів, зокрема в УРСР 1936 р. були розфор-
мовані 6 зернорадгоспів [7, 25]. Крім цього, скорочен-
ня територій зернорадгоспів відбулося шляхом бага-
торазового збільшення кількості господарств: з 30 в
1933 – до 137 в 1939 рр. [5, 58].

Питома вага радгоспів у сільськогосподарському
виробництві України зросла у другій та передвоєнні
роки третьої п’ятирічок. 1938 р. у посівній площі зерно-
вих вона становила 7,8 %, загальному поголів’ї худоби
– 7 %, поголів’ї свиней – 8,9 %, овець і кіз – 14,4 % [4,
19]. За розмірами землеволодіння, технічною оснаще-
ністю та забезпеченістю основними засобами вироб-
ництва радгоспи були значно крупніші, ніж колгоспи.
На початку третьої п’ятирічки на одне господарство
вони мали більше землі в 3,3 рази, поголів’я великої
рогатої худоби – 5, свиней – 7, овець та кіз – 5,7, по-
тужностей тракторного парку – в 7, а комбайнів – 6,2
[4, 24]. Проте, навіть за таких обставин, розмір земель-
ної площі зернорадгоспу залишався економічно недо-
цільним. Особливо це відчувалося у процесі викорис-
тання ручної праці (прополка зернових культур, угноє-
ння тощо). У цьому контексті колгоспи вигідно
відрізнялися від радгоспів, оскільки площа зернорад-
госпу становила в 1939 р. 5,5 тис. га, а колгоспу – 780
[3, 43]. Відтак, остання більше відповідала парамет-
рам теорії «оптимальних розмірів сільськогосподарсь-
ких підприємств». Практика довела авантюрність
організації радгоспів-гігантів. Проекспериментував-
ши, Й. Сталін і його помічники змушені були прийня-
ти теорію «оптимальних розмірів» «буржуазного» про-
фесора О. Чаянова, згідно з якою укрупнення вироб-
ництва, враховуючи проблему рентабельності, не може
бути безмежним, оскільки при перевищенні певного
розміру земельної площі різко зростають витрати на
внутрішньогосподарський транспорт, а також послаб-
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люється господарське спостереження за польовими
роботами, через що погіршується їх якість. За підра-
хунками вченого, оптимальний розмір зернорадгоспу
знаходився в межах 2–2,2 тис. га. [1, 72].

Уряд безуспішно шукав шляхи виходу радгоспів з
кризи і перетворення їх на високоорганізовані госпо-
дарства, тому впродовж 1934–1939 рр. відбувалося не
лише поступове розукрупнення зернорадгоспів, шля-
хом збільшення їх кількості, а й майже щорічно підда-
валась реорганізаціям система їх управління, яка ба-
зувалась на директивно-командних методах. Цілком
природним було явище, коли правління Зернотресту, без
згоди дирекції радгоспу, давало розпорядження про пе-
редачу частини тракторів з одного господарства до іншо-
го, або навіть до господарств інших республік, спричи-
няючи цим розриви в організації виробництва. Безце-
ремонно командували зернорадгоспами місцеві партій-
ні та радянські органи. Найбільших зазіхань зазнавав
радгоспний автотранспорт. Траплялись випадки, коли в
деяких зернорадгоспах зовсім не залишалось авто-
мобілів, оскільки вони були використані для роз’їздів
відповідальних працівників райвиконкомів та співробі-
тників органів ГПУ. Радгоспні адміністрації опинялись
у скрутному становищі, оскільки виробничі відділення
радгоспів, як правило, знаходилися на відстані 60–100
км від центральних садиб. За відсутності телефонної
мережі здійснювати керівництво господарствами без
автотранспорту було неможливо. Уряд неодноразово
намагався покласти край втручанню місцевих органі-
зацій у виробничу діяльність радгоспів, але безуспішно.

На листопадовому пленумі ЦК КП(б)У 1933 р.
голова РНК УСРР В. Чубар відзначив, що зернорад-
госпи не виконали плану осінньої сівби, зяблевої оран-
ки і мали найгірші показники в республіці. В Одесь-
кому та Донецькому зернотрестах, а також ряді рад-
госпів Дніпропетровського були складені «липові»
плани гуртового й товарного збору врожаю, з метою
приховування частини хліба від держави. Використан-
ня техніки в радгоспах також не було активним, ком-
байни були використані в «мізерних розмірах», а трак-
тори в окремих господарствах – на 45–50 % [9, 137].

На ХVІІ з’їзді ВКП(б) 26 січня – 10 лютого 1934 р.
Й. Сталін зазначив, що, «в результаті виконання пер-
шої п’ятирічки, СРСР остаточно зміцнився на соціал-
істичній дорозі, перетворився з відсталої аграрної краї-
ни в індустріально-колгоспну державу, побудований
фундамент соціалістичної економіки, розгромлений
останній капіталістичний клас – куркульство, а основна
маса селянства – колгоспники – стали міцною опорою
радянської влади на селі», хоча й розкритикував
діяльність Наркомату радгоспів і Наркомзему СРСР,
назвавши їх «найбільш зараженими бюрократично-
канцелярським ставленням до справи» [2, 129]. Внас-
лідок рішень з’їзду, 22 квітня 1934 р. ЦВК та РНК СРСР
прийняли постанову «Про реорганізацію комісаріату
зернових і тваринницьких радгоспів та його місцевих
органів», яка містила комплекс заходів щодо ліквідації
функціональної побудови апарату.

Постановою було затверджено й типову структу-
ру зернорадгоспу: 1) директор; 2) політвідділ; 3) уп-
равляючий відділенням і заступник з політичної робо-
ти; 4) старший агроном; 5) завідуючий тракторним
парком; 6) механік відділення; 7) завідуючий нафто-
базою; 8) бухгалтерія. Дещо скорочувався штат зас-
тупників директора радгоспу: тепер, крім заступника
з політичної роботи, він мав лише одного заступ-
ника та помічника з робітничого постачання [6, 62].
Втім, досягти бажаного результату не вдалося, реор-
ганізації виявилися приреченими, а практика довела

неефективність і безперспективність командного уп-
равління сільським господарством. Крім того, у про-
цесі організації і виробничій діяльності зернорадгоспів
тоталітарний режим фізично і морально нещадно екс-
плуатував їх працівників. Радгоспна форма організації
сільськогосподарського виробництва виявилась низь-
копродуктивною, оскільки за основними виробничи-
ми показниками радгоспи поступались колгоспам, а в
окремих випадках й одноосібним господарствам.

Отже, організаційно-господарське зміцнення кол-
госпів і радгоспів проводилось не лише за лінією вдос-
коналення внутрішньогосподарських форм організації
праці та її оплати, а й шляхом посилення впливу цент-
ралізованих планово-регулюючих важелів держави на
колгоспно-радгоспне виробництво. Забезпечення нор-
мального відтворювального процесу в сільському гос-
подарстві можна було досягти за умови його єдиного
планового спрямування. Широке застосування плано-
вих початків в аграрному секторі стало реальним у
процесі колективізації великих господарств. Однак
збитки, нанесені нею сільському господарству, не об-
межувалися руйнуванням продуктивних сил, були
підірвані селянський спосіб життя, мотивація до праці,
господарювання, селянська підприємливість, май-
стерність, мораль, етика та духовність.
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Bilan S.A. «Megalomania» in the Ukrainian agricultural sector
at the 1930th. In the article are analyzed the creation of the production
and management structures by the command type in the agrarian sector
in Ukraine at the 1930th and their reorganization with the asistant of
which the party-state leadership had hoped to transform agriculture in
the developed sector of the economy.
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СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОГО
ПАРТИЗАНСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ

(червень–грудень 1941 р.):
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ

На основі фондозбірні Меморіального комплексу «Національний
музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.» та фондів
Центрального державного архіву громадських об’єднань Украї-
ни проведено аналіз проблематики становлення радянського
партизанського руху в Україні у другій половині 1941 р.
Ключові слова: Північно-Східна Україна, радянський партизансь-
кий рух, Чернігівщина, Сумщина

Народи Європи у середині ХХ ст. пережили жах-
ливий період Другої світової війни. Зокрема нацистсь-
кою Німеччиною повністю була захоплена Україна, де
було проголошено план «Нового порядку». З іншого
боку, з першого дня війни на її території з’явилися
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партизанські формування для боротьби з ворогом у
його тилу. Дослідження партизанського руху посідає
окрему нішу в радянській та українській історичній
науці. Перші спроби дослідження руху Опору в Ук-
раїні були здійснені у 1940–60-х рр., коли стало попу-
лярним друкувати спогади колишніх його учасників
(саме в цей період народні месники постали перед
читачами, як міфічні невразливі герої, які вдало і
відважно боронили свій народ від нацистської нава-
ли). Більш науковий підхід оформився у 1970–80-х рр.,
пов’язаний з комплексним аналізом і широким залу-
ченням архівної бази. Помітною подією стала зокре-
ма монографія А. Чайковського «Невідома війна» [1],
де висвітлені невідомі раніше сторінки партизансько-
го руху. Подальшим проривом стали дослідження
В. Лозицького й А. Кентія [2], які відтворили драма-
тичний перебіг збройної боротьби в тилу Вермахту.
Також радянський партизанський рух в Україні вивча-
ли М. Коваль [3], В. Король [4], О. Гогун [5] та ін.

Партизанські методи протидії не були чимось но-
вим для європейських країн, зокрема і для українців
років Другої світової війни. Так, добре відомі подвиги
уродженця Чернігівщини Є. Четвертака ще під час
війни 1812 р. [6]. У 20–30-х рр. ХХ ст. уздовж західно-
го кордону СРСР була створена підпільно-диверсійна
мережа для партизанської діяльності на випадок аг-
ресії: «Майбутні партизани опановували потрібні їм
цивільні і військові спеціальності без відриву від ви-
робництва. Весь склад організаторських, диверсійних
та інших спеціальних груп, вивчали одну, дві і навіть
три спеціальності, необхідні в тилу противника» [7,
29]. У другій половині 1930-х рр. радянська військова
доктрина офіційно трансформувалася в наступальну і
ці напрацювання було згорнуто, матеріальну базу зни-
щено, а людей, залучених до програми, репресовано.
Як згадував фахівець мінно-підривної справи І. Ста-
ринов, «були репресовані повністю всі партизани-
підпільники-диверсанти» [8, 120].

Свою помилку керівники країни усвідомили лише з
початком Великої Вітчизняної війни, побачивши, що в
умовах стрімкого наступу Вермахту, ефективним засо-
бом утримання і виснаження сил ворога може стати
збройна боротьба на окупованій території. 29 червня
1941 р. директивою Раднаркому СРСР і ЦК ВКП(б) парт-
ійним організаціям прифронтової смуги була дана вказ-
івка про створення в окупованих ворогом районах парти-
занських загонів і диверсійних груп для боротьби з час-
тинами німецької армії, для розпалювання партизансь-
кої війни там, де це тільки можливо. 18 липня 1941 р.
директиву було доповнено постановою ЦК ВКП(б) «Про
організацію боротьби в тилу німецько-фашистських
військ», яка ставила за мету партійним організаціям на-
дати партизанській боротьбі «найширшого розвою і бой-
ової активності» та поєднати її з діяльністю комуністич-
ного підпілля на тимчасово окупованих територіях [9].

Вагому роль партизанському руху відводила і то-
гочасна преса, насамперед газета «За Радянську Ук-
раїну», що виходила для населення окупованих тери-
торій. Всі номери були схожого змісту: повідомлялося
про швидку загибель нацизму, всенародність парти-
занської війни та вдалі дії народних месників: «У боях
з запеклим ворогом відважні партизани знищили 4
танки, стільки ж автомобілів, 12 мотоциклів, спалили
14 грузовиків з боєприпасами, убили до 100 фашис-
тських солдатів і офіцерів» [10]. Регулярно друкува-
лися і невеликі замітки про зародження та вдалі дії
антинацистського руху Опору в усіх регіонах Украї-
ни. Такі повідомлення, здебільшого, були вигадками
авторів, але вони мали надихати населення на бороть-

бу. Наприкінці 1941 р. радянським командуванням було
розроблено і впроваджено на захоплених територіях
спеціальні брошури, які містили інформацію щодо
методів партизанської війни, користування своєю та
ворожою зброєю, розпізнавання знаків ворожих сол-
датів і офіцерів, методів конспірації і навіть допитів
військовополонених [11]. Обидві пам’ятки більше
потрібні були технічно, ніж ідеологічно.

Загалом партизанський рух 1941 р. можна розділи-
ти на три складові: колишні винищувальні батальйони,
які не були знищені та не саморозпустилися; воїни-ото-
ченці, які уникли ворожого полону, але не змогли про-
битися за лінію фронту; формування, створені партією
та комсомолом, що відступаючи, залишали на окупованій
території підпільні органи влади та партизанські групи.

24 червня 1941 р. рішенням РНК СРСР було прий-
нято постанову «Про заходи з боротьби з парашутни-
ми десантами і диверсантами противника у прифрон-
товій смузі» [12, 379]. На виконання зазначеної поста-
нови, видано наказ НКВС УРСР від 25 червня, згідно
якого, на місцях розгорнуто роботу з формування ви-
нищувальних батальйонів [12, 1]. Крім Наркомату
внутрішніх справ, формування батальйонів покладало-
ся і на партійні органи та громадські організації респуб-
ліки. Винищувальні батальйони створювалися залежно
від воєнної обстановки та формувалися у дуже стислі
терміни. Вони мали виконувати роль бойових одиниць
у боротьбі з ворожим десантом та диверсійними група-
ми. Вже протягом першого тижня війни формування
винищувальних батальйонів в Україні було переважно
завершено. На допомогу їм було створено 18 тис. груп
сприяння, які об’єднували біля 200 тис. осіб [14, 143].

Незважаючи на роботу, що проводилася з бійця-
ми, ефективність батальйонів бажала бути кращою. Під
час їхньої організації часто виникали неузгодженості
з формуванням та озброєнням особового складу. З
донесення начальника опергрупи заступника началь-
ника УНКВС у Харківській обл.: «Для озброєння ви-
нищувальних батальйонів... ми отримали зброю і набої
польського зразка. У зв’язку з чим прошу вислати на-
станови 45 екземплярів з вивчення гвинтівок, ручних
кулеметів, гранат вказаного зразка» [13, 20]. На це було
отримано відповідь: «Повідомляємо, що настанов із
вивчення гвинтівок, ручних кулеметів, гранат польсь-
кого зразка вислати не можемо, через їхню відсутність»
[13, 21]. Внаслідок перевірки стану та діяльності ви-
нищувальних батальйонів на території України, було
встановлено, що «належного успіху в перетворенні
винищувальних батальйонів у грізну зброю винищен-
ня ворога і підготовці їх до нанесення ударів супро-
тивнику в тилу не досягнуто. Потрібно якнайшвидше
усунути недоліки і перетворити батальйони в бойові
одиниці, які зможуть знищувати ворога на підступах
до районів і в тилу у нього методами партизанської
війни» [13, 43–45].

Через місяць, а саме 24 вересня 1941 р. майор дер-
жбезпеки Ратушний, звітуючи про створення та діяль-
ність винищувальних батальйонів і партизанських за-
гонів у прифронтовій зоні, звертав увагу на їхню слаб-
ку підготовку до переходу на партизанські методи дій,
у випадку відходу радянських частин та на незадовіль-
ну підготовку відповідних баз – озброєння, боєприпаси,
харчування та обмундирування для партизанських груп
[13, 74–76]. За кілька днів майор держбезпеки Савчен-
ко, звертаючись до начальників УНКВС областей
УРСР, акцентував увагу на «відсутності зв’язку, із за-
лишеними в тилу, диверсійними групами» [13, 82].

5 вересня 1941 р. заступник начальника УНКВС
Сумської обл., доповідаючи заступнику народного ко-
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місара внутрішніх справ УРСР, полковнику Т. Стро-
качу про масове дезертирство і перехід бійців, за на-
ближення фронту, до партизанів та до складу діючої
армії (на 20 липня 1941 р. до армії прибули 18835 осіб, а
до 1 жовтня військовим частинам передали 125 вини-
щувальних батальйонів [14, 144]), вказував: «Вживаємо
заходів щодо поповнення винищувальних батальйонів
за рахунок непризовного контингенту, але це не ефек-
тивно, оскільки літні люди й підлітки, які вступають до
загонів, не мають військової підготовки» [15, 126]. У
свою чергу Т. Строкач, звітуючи перед начальником
штабу НКВС СРСР Г. Петровим, звертав увагу на без-
діяльність частини винищувальних батальйонів, у зв’язку
з їхньою непідготовленістю до ведення бойових дій, ева-
куації значної частини підрозділів, їхній перехід на парти-
занські рейки війни, зазначаючи: «Всього по УРСР було
організовано 586 винищувальних батальйонів. На
29 серпня 1941 р. діють 287» [13, 133–135].

Незважаючи на погану підготовку і швидкий плин
особового складу, винищувальні батальйони все ж
змогли якнайкраще проявити себе під час боїв за Київ,
Запоріжжя, Бердянськ та інші міста України. Частина
винищувальних батальйонів і диверсійних груп, пере-
буваючи у ворожому оточенні, все ж змогла створити
боєздатні партизанські одиниці та відіграти суттєву
роль у становленні антинацистського руху Опору на
території північно-східної України. Насамперед, мова
йде про загони під командуванням С. Руднєва (Пу-
тивльський винищувальний загін) та М. Воронцова
(Харківський партизанський загін, створений УНКВС
Харківської обл.). Згодом ці загони увійшли до складу
Путивльського партизанського з’єднання під команду-
ванням С. Ковпака [16]. Загалом у різних областях
України на партизанські методи боротьби перейшли
109 винищувальних формувань, зокрема загони під
командуванням І. Копьонкіна, А. Куценка, А. Світлич-
ного, С. Гнибіди [14, 144].

Поряд з органами НКВС, формуванням парти-
занських та інших нелегальних одиниць опору агресору
займалися й партійні органи влади. Першим кроком у
цьому напрямі можна вважати створення оперативної
групи ЦК КП(б)У, на чолі з секретарем ЦК М. Бурми-
стенком. Перед групою ставилося завдання організації
партизанського руху й підпілля, але через швидке за-
хоплення великої частини України і загибель самого
керівника групи у Київському котлі, виконати постав-
лені завдання не вдалося. Втім, ЦК КП(б)У надалі про-
водив роботу з організації партизанських загонів і на
географічно зручній для них території (Полісся, Чер-
нігово-Сіверщина), і в промислових центрах (Київ,
Дніпропетровськ, Одеса тощо). У кожному регіоні
створювалися триденні курси з підготовки партизанів.

До 1 жовтня 1941 р., в окупованих на той час об-
ластях УРСР, було створено 738 партизанських загонів
та 191 диверсійну групу, в яких нараховувалося 27631
особа [21, 232–233]. Про походження цих груп гово-
рить їхній склад. У більшості випадків відділи скла-
далися з командира та 2–4 бійців, між собою вони кон-
тактували за допомогою зв’язкових. Про їхню долю
відомо мало, адже даних, чи були вони розгромлені,
чи влилися до складу інших формувань майже немає
[18, 89–104,116–123]. Часто у новостворених парти-
занських формуваннях подальші дії саботувалися са-
мими ж учасниками, як це трапилося із загоном Заго-
рулька, створеного в Києві у серпні 1941 р. та відправ-
леного 2 вересня на територію Чернігівської обл. Під
час передислокації загону «зникла» група бійців, що
пересувалася окремим авто [19, 1–13]. Подібні інци-

денти були свідченням низького рівня бойового та пат-
ріотичного духу партизанів на початковому етапі війни.

На червень 1941 р. Вермахт запропонував Чер-
воній армії такі умови ведення війни, до яких вона
виявилася зовсім не готовою. Використання танкових
груп для зламу радянської оборони було більш, ніж
вдалим. Це призвело до швидкого просування агресо-
ра територією України та надвеликих людських втрат.
Апогеєм провальної політики в 1941 р. вищого коман-
дування армії та керівництва держави стала київська
оборонна операція, де були знищені основні частини
Південно-Західного фронту, 6-ї й 12-ї армій Південно-
го фронту. Результатом цієї катастрофи стали не тільки
півмільйона військовополонених, а й тисячі солдатів-
оточенців, чимало з яких склали основу партизансь-
ких загонів Житомирщини, Київщини, Чернігівщини,
Сумщини. На кінець 1941 р., за даними відділу розві-
дки прифронтового тилу німецьких військ, у Брянсь-
ких лісах зосереджувалися 10 тис. воїнів-оточенців,
які поповнювалися, заздалегідь залишеними, партиза-
нами. Всього боролися в тилу ворога 56,6 тис. військо-
вослужбовців Червоної армії, з яких більшість – на
території України і Білорусі [3, 138].

Слід згадати і деяких колишніх оточенців, у по-
дальшому – керівників партизанського руху. Під Уман-
ню потрапив до німецького полону старший лейтенант
А. Грабчак, командир особливого прикордонного ба-
тальйону 99-ї стрілецької дивізії, 12-ї армії Південно-
Західного фронту, згодом командир партизанського
з’єднання НКВС УРСР ім. Л. Берії на території Жито-
мирщини. Уже в перші дні війни до ворожого оточення
в районі Сколе (Дрогобицька обл.) потрапив капітан
М. Наумов – начальник штабу підрозділу 94-го прикор-
донного загону військ НКВС СРСР. Від липня до груд-
ня 1941 р. пройшов пішки окупованою територією від
Гадяча (Станіславщина) до Хінельських лісів. У січні
1943 р. очолив з’єднання Українських кавалерійських
партизанських загонів. У районі Борисполя було оточе-
но загін червоноармійців, під командуванням батальй-
онного комісара О. Сабурова – з середини 1942 р. ко-
мандира Групи партизанських загонів України (Жито-
мирського партизанського з’єднання) та багато ін.

Перші партизанські загони, диверсійні групи, за-
гони народного ополчення та винищувальні загони з’я-
вилися вже в перші дні війни. Так, уже в липні 1941 р.
у Києві був сформований партизанський загін «Пере-
мога або смерть», який брав участь в обороні міста, а
під час окупації діяв на території Київської та Чернігів-
ської обл. [20], розгромлений ворогом у листопаді
1941 р. [21]. У вересні 1941 р. НКВС сформовано ще
2 партизанські полки, які, руйнуючи німецькі комуні-
кації, мали допомагати приреченому Південно-Захід-
ному фронту. Доповідаючи Й. Сталіну про створення
цих формувань, Л. Берія зазначив: «Сформовано й за-
кинуто в тил ворога три партизанських загони з особо-
вого складу НКВС, кожен 1000–1200 бійців, озброєних
кулеметами, гвинтівками й гранатами» [1, 23]. Полки
діяли на території Вінницької, Житомирської, Київсь-
кої, Чернігівської обл., але без належної підтримки, по-
стійно перебуваючи у ворожому оточенні та не маючи
досвіду партизанської боротьби. Обидві одиниці були
знищені в грудні 1941 р. Долю цих загонів розділили і
десятки інших, які формувалися нашвидкуруч, без
достатньої підготовки та матеріального забезпечення.

У донесенні, прибулих із тилу ворога, партизан
В. Альошина, М. Мерзлікіна та К. Романова про бойову
діяльність партизанських загонів під командуванням
Загорулька та Євтушенка на території Чернігівської обл.
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читаємо: «29 листопада 1941 р. командир партизансь-
кого загону Євтушенко в результаті безперервного пе-
реслідування ворога, а також виходячи з відсутності
зимових квартир і сховищ, залишив із собою групу
чисельністю 25 осіб, інших бійців розпустив і запро-
понував їм виходити з ворожого тилу в розташування
Червоної Армії» [19, 1–13]. Отже, незважаючи на всі
спроби ЦК ВКП(б), НКВС і Червоної армії створити
так званий «другий фронт» у тилу противника, парти-
занський рух на кінець 1941 – початок 1942 рр. фак-
тично був знищений або витіснений з території Украї-
ни до лісових масивів Білорусі та Росії. Серед тих, хто
зміг утриматися в перші місяці війни, були загони (у
майбутньому з’єднання), під командуванням С. Ковпа-
ка, О. Федорова, О. Сабурова, які вже в середині 1942 р.
перетворилися на партизанські армії та стали перши-
ми військовими одиницями, створеного в червні
1942 р., Українського штабу партизанського руху.

Формування партизанського руху на окупованих
територіях було вкрай складним і неоднозначним. Вчо-
рашнім бійцям Червоної армії, внутрішніх військ, пар-
тійним функціонерам, місцевому населенню доводило-
ся опановувати нові форми та методи ведення бороть-
би проти загарбників, перебуваючи в глибокому воро-
жому тилу та сподіваючись лише на себе та деякою
мірою на допомогу місцевого населення. Проти кого
ж воювали партизани, особливо в перші місяці війни,
коли особовий склад загонів лише зрідка перевищу-
вав 100–150 бійців? Відповісти на це запитання важ-
ливо насамперед у контексті постійних звинувачень
партизанів у мародерстві та пограбуванні мирного на-
селення і на тлі сумнівів науковців щодо декларова-
них у радянські часи цифр, якими характеризували
кількість убитих народними месниками німців.

Головного ворога партизанів певною мірою нази-
вають самі звіти керівників радянських партизанських
з’єднань. Так, в одному з наказів О. Сабурова по парти-
занському загонові ім. ХХІV-річчя РСЧА, вітаючи
бійців із першотравнем 1942 р., він навів цифри воро-
жих втрат. Вказувалося, що за півроку боротьби в тилу
ворога сабуровці знищили «окупантів – 52 вояка, став-
леників фашизму, поліцаїв і старост – 390 чоловік» [22,
139]. За цей же проміжок часу Путивльським об’єдна-
ним загоном було знищено біля 4 тис. німецьких та
угорських вояків. Саме таку цифру наводив комісар
загону С. Руднєв у зверненні до партизанів з’єднання
(вона викликає великі сумніви, незважаючи на при-
сутність у регіоні військових формувань Німеччини та
Угорщини) [23]. Виходячи із цих даних, можемо скла-
сти уявлення, в якому напрямі та руслі проходила ця
боротьба, які завдання стояли перед окремими парти-
занськими загонами та з’єднаннями.

Початок партизанського руху характеризувався не-
гативним ставленням до партизанів як з боку місцево-
го населення, яке вважало «народних месників» дезер-
тирами, мародерами і причиною репресій від окупантів,
так і з боку регулярної армії Радянського Союзу. Серед
бійців і командирів Червоної армії в перший рік війни
про партизанів склалося вкрай негативне враження.
Настрої командування щодо партизанів чітко відби-
лися в репліці генерал-майора М. Потапова – коман-
дувача 5-ї армії Південно-Західного фронту: «Партиза-
ни нічого не роблять, сидять у лісі і чекають приходу
Червоної армії та відновлення Радянської влади» [24, 25].

Підсумовуючи вищесказане, можна зазначити, що
головними формами діяльності партизанів на почат-
ковому етапі війни стало розповсюдження листівок
серед місцевого населення, збір зброї на місцях не-

давніх боїв Червоної армії і Вермахту, спроби ство-
рення розгалужених підпільних мереж, а також бой-
ові дії проти окупаційних органів влади, насамперед
підрозділів поліції. Такою ситуація залишалася до се-
редини 1942 р., коли для об’єднання керівництва парти-
занським рухом України й подальшого розвитку зброй-
ної боротьби в тилу противника відбулося створення
Українського штабу партизанського руху. В подальшо-
му партизанський рух зарекомендував себе високоор-
ганізованим і добре відлагодженим механізмом у бо-
ротьбі з окупаційною владою, відділами тилових
військових структур противника. Рухові Опору на те-
риторії України були створені сприятливі умови для
організації та втілення в життя розвідувальної та ди-
версійної діяльності. На багатотисячну армію парти-
занів та підпільників працювали цілі відділи, підпо-
рядковані Військовим радам фронтів, Генеральному
штабу Червоної армії чи органам НКВС. Однак, щоб
отримати все це, потрібно було пройти нелегкий шлях
розвитку, становлення та гірких поразок 1941 р.
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Н. К. Кочерга, В. Я. Ревегук

«ПРОСВІТИ» ПОЛТАВЩИНИ В УМОВАХ
НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1942 рр.)

У статті аналізується спроба відродження українських культур-
но-просвітницьких товариств на Полтавщині в умовах німецької
окупації (1941–1942 рр.). Автори, на основі архівних матеріалів,
дослідили форми і методи виявів національної свідомості на куль-
турницькому рівні у містах і селах Полтавщини: просвітянські гур-
тки, драматичні і хорові колективи, організація народних кален-
дарних і обрядових свят, відзначення Шевченківських днів. Виявле-
на і документально обґрунтована роль похідних груп ОУН в актив-
ізації національно-культурного життя полтавців досліджуваного
періоду. Встановлені причини ліквідації «Просвіт» нацистами.
Ключові слова: німецький окупаційний режим, осередки украї-
нської національної культури, «Просвіта», аматорські театри,
хорові колективи

Першими спробами дослідити створення та
діяльність українських культурно-просвітницьких то-
вариств в умовах німецької окупації на загальноукраї-
нському рівні стали стаття В. Коваля 1995 р. та дисер-
тація, на здобуття звання кандидата історичних наук,
Л. Бадеєвої 2004 р. [1]. На регіональному рівні ця про-
блема теж є малодослідженою, тому її актуальність не
викликає сумніву та зумовлює мету цієї розвідки.

Жорстокий режим німецької окупації, здавалось
би, виключав будь-які вияви громадського та суспіль-
ного життя полтавців. Проте, в міру того як фронт все
далі відкочувався на схід, люди почали пристосовува-
тися до «нового порядку» і в напівмертвих селах і міс-
тах Полтавщини з’явилися перші ознаки культурного
життя, насамперед у найбільш звичній для українців
народу формі «Просвіт». Незважаючи на ворожу окупа-
цію, їхній потяг до освіти і культури був незборимий.

Заборонені за радянської влади, «Просвіти» поча-
ли виникати відразу після вступу німецьких військ на
терени Полтавщини. Ініціаторами їх створення висту-
пала національно свідома українська інтелігенція, пе-
редусім учителі. Чимало зусиль до їх створення док-
лали і Похідні групи ОУН як мельниківської, так і бан-
дерівської орієнтації, що через просвітницькі товари-
ства намагалися пропагувати серед полтавців ідеї ук-
раїнського національного відродження. У повідомленні
командуючого поліцією безпеки (СД) в Україні від 2
жовтня 1942 р. «Про український Рух опору» йшлося:
«Робляться спроби проникнення прихильників Банде-
ри в культурні, наукові та інші неполітичні організації,
з метою спрямувати їх діяльність в націоналістично-
му дусі. Особливу увагу приділяв рух українському
культурному об’єднанню “Просвіта”» [1, 38].

Реалізовуючи ідею утвердження національної сві-
домості на культурницькому рівні, просвітянські гур-
тки організовували аматорські вистави, народні гулян-
ня, відзначали релігійні свята, відроджували і пропа-
гували давні традиції та звичаї українського народу.
Уже в листопаді 1941 р. Кременчуцька міська «Просвіта»

налічувала понад 100 членів, головним чином представ-
ників української інтелігенції. Осередки «Просвіти» ви-
никли в Недогарках, Потоках, Градизьку та інших се-
лах району. У Крюкові відкрився український клуб
ім. В. Винниченка, при ньому – музичний і драматич-
ний гуртки. Останній влітку 1942 р. налічував 36 юнаків
і дівчат, керував гуртком Федоренко. В репертуарі хору
звучали десятки українських народних пісень [2].

На кінець 1941 р. окремі осередки національної
культури з’явилися в найглухіших селах і хуторах Пол-
тавщини. За невеликим винятком полтавські «Про-
світи» не були чисельними, але очолювані патріота-
ми-ентузіастами своєї справи, вони ставали не лише
вогнищами української культури, але й центрами сус-
пільного життя. Діяльність «Просвіт» проходила ціл-
ком відкрито, особливо на початку німецької окупації.
Найбільш успішно «Просвіти» діяли там, де їх керів-
ники були пов’язані з українським національно-патрі-
отичним підпіллям. Вдало поєднуючи легальні й не-
легальні методи роботи, вони пропагували серед пол-
тавців ідеї Української державності, будили в них на-
ціональну свідомість.

У Білецьківці Кременчуцького району товариство
«Просвіта» виникло з ініціативи братів Василя, Якова
і Степана Чорноволів у грудні 1941 р. Організаційні
збори щодо його створення відбулися у хаті «розкур-
куленого» І. Німця, яка стояла пусткою. На них В. Чор-
новіл розповів присутнім про злочини комуністично-
го режиму проти українського народу і закликав молодь
села записуватися до «Просвіти», сприяти розвиткові
української культури і не бути байдужими до долі рідно-
го краю. Щирими прибічницями українського національ-
ного відродження стали дочки В. Чорновола – Лідія і
Олександра. Їх палкі заклики не залишили байдужи-
ми жителів Білецьківки: членами «Просвіти» стали
понад 50 селян, включаючи 20 членів молодіжної
підпільної організації «Набат». До «Просвіти» всту-
пив і керівник «Набату» В. Ус. Ця антифашистська
підпільна організація, за своїм складом і політичними
переконаннями, була національно-патріотичною і пе-
ребувала під значним впливом ідеології ОУН.

Співочим гуртком Білецьківської «Просвіти» ке-
рував учитель Макар Омелянович Німець, драматич-
ним – Іван Олександрович Хорольський, музичним –
Іван Леонідович Лагно. Активістами «Просвіти» була
місцева молодь: Катя і Василь Хорольські, Іван і Лідія
Ус, Микола Гончар, Леонід Чорновіл, Лідія Кравчен-
ко, Марія Коваленко, Віктор Соколенко та ін. Легаль-
на діяльність Білецьківської «Просвіти» полягала в
постановці вистав дореволюційних українських дра-
матургів-класиків (ставили п’єси «Назар Стодоля»,
«Ой, не ходи Грицю та й на вечорниці», «Степовий
гість», «Жидівка-вихрестка» та ін.), хоровому вико-
нанні українських народних пісень, а також національ-
ного гімну «Ще не вмерла України» та «Гімну націо-
налістів». Нелегально ж активісти «Просвіти» читали
самі і поширювали серед селян, заборонену за радянсь-
ких часів, літературу – твори видатних діячів українсь-
кого національно-визвольного руху та, репресованих
більшовицьким режимом, письменників, розповсюджу-
вали листівки патріотичного змісту, які В. Чорновіл при-
возив із Кременчука. У лютому 1943 р., перед виставою
«Ой, не ходи Грицю, та й на вечорниці», на якій були
присутні жителі Білецьківки, Свинаро-Павлівки та Ма-
ламівки, В. Чорновіл виступив із офіційною промовою,
якою закликав присутніх до боротьби з більшовизмом
і створення незалежної Української держави [3, 3–6].

У Лохвицькому районі «Просвіти» теж виникли у
більшості сіл. Помітну роль у їх створенні відіграла
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окружна газета «Лохвицьке слово», яка, попри жор-
стокий окупаційний режим, намагалася зберегти ук-
раїнське обличчя та сприяти національному відроджен-
ню краю. Кількість членів просвітянських товариств
у Лохвицькому районі перевищувала 2 тис. осіб – учи-
телів, працівників медичних установ, службовців допо-
міжної української адміністрації, колишніх колгосп-
ників. Однією з кращих вважалася «Просвіта» у с. Сви-
ридівці, яку очолював М. Головко. Тут діяв народний
хор, драматичний і музичний гуртки. На честь 60-річчя
від дня народження письменника А. Тесленка, про-
світяни влаштували для односельців літературний
вечір та поставили водевіль «Москаль-чарівник».
Організатором «Просвіти» у Степунах був старший
поліцай кущової поліції В. Кива.

З ініціативи Лохвицької «Просвіти», від листопада
1942 р. почав виходити літературний додаток до газети
«Лохвицьке слово», а при редакції утворився гурток по-
чатківців – письменників і поетів. Лохвицька «Просвіта»
організувала також драматичний гурток, під керівниц-
твом Синяка, який силами місцевих аматорів-акторів
поставив кілька п’єс українських драматургів-класиків.
Кожна вистава починалася з виконання національно-
го гімну – «Ще не вмерла Україна» [4, 54].

З ініціативи «Просвіт», у багатьох районах Полтав-
щини колишні радянські Будинки культури були пере-
творені на Будинки національної культури, які стали цен-
трами українського національного відродження, наскіль-
ки це було можливо за умов німецької окупації. Украї-
нський національний театр ім. Лесі Українки в Лубнах
користувався не лише незмінним успіхом у себе вдома,
але й під час гастролей містами Полтавщини і Київської
обл. Фінансувався він із бюджету міської управи.

Шишацький Будинок національної культури роз-
почав роботу під час Різдвяних свят 1942 р. Його
діяльність було багатоплановою: тут працювали де-
кілька гуртків художньої самодіяльності, в яких брала
участь переважно молодь. Їх виступи користувалися
незмінною популярністю серед жителів селища і на-
вколишніх хуторів. Для них це була єдина розвага в
мороці повсякденного життя. Протягом першої поло-
вини 1942 р. драматичний гурток Шишацького Будин-
ку національної культури поставив десять спектаклів
українських авторів, серед яких: «Наталка-Полтавка»,
«Мартин Боруля», «Кум мірошник», «Пошилися в дур-
ні» та ін. Понад 50 українських пісень підготував хор
під орудою О. Гусака. Танцювальним колективом Бу-
динку керував талановитий юнак – Ю. Кушнір, а орке-
стром духових інструментів – І. Діденко. Понад 20 ук-
раїнських історичних пісень та дум мав у своєму репер-
туарі ансамбль бандуристів. Керував ним Ф. Глушко, а
учасниками були як професійні бандуристи (Мишечкін
та Бережний), так і молоді виконавці-аматори [5].

Народний театр у Великих Сорочинцях відкрився
у січні 1942 р., з ініціативи старости села Л. Клименка
та дозволу німецького відділу пропаганди. Директо-
ром театру протягом усього періоду окупації був мо-
лодий учитель І. Легейда – випускник місцевого педа-
гогічного училища. При театрі працювала бібліотека,
українська читальня, діяли хоровий і драматичний гур-
тки. Самодіяльні актори ставили вистави Т. Шевчен-
ка, Г. Квітки-Основ’яненка, І. Тобілевича, П. Гулака-
Артемовського та ін. При цьому 20 %, виручених від
вистав коштів, І. Легейда відвозив до фінансового
відділу Миргородської районної управи, решта йшла
на потребу театру та заробітну плату акторам. Особ-
ливим успіхом у глядачів користувалися українські
народні пісні у виконанні дуетів Шелеста і Скалаць-
кого та Корецького і Пішка. Вистави і концерти на-

родного театру завжди розпочиналися з виконання
гімну «Ще не вмерла Україна», але у квітні 1942 р.,
через наказ німецького «шефа» Миргородського рай-
ону, його виконання було заборонено [6, 13–16].

До репертуару хорового гуртка в Яреськах Шишаць-
кого району входили понад 70 українських пісень. Хо-
ром, у складі 50 співаків, керував Д. Коноплич, аматорсь-
кий театр очолював О. Шепітько. Учасники фольклор-
них колективів, з допомогою односельців, розпочали
влітку 1942 р. будівництво нового приміщення для «Про-
світи». Будівельні матеріали селяни перевозили кіньми
з радянських військових таборів, збудованих у 1930–
1931 рр. для літніх зборів. Кошти на будівництво актори
заробляли під час гастролей сусідніми селами. Проте,
будівництво нового приміщення «Просвіти» не було за-
вершене, у зв’язку із зміною ставлення окупантів до ук-
раїнського національно-культурного відродження.

Вперше за багато років комуністичної диктатури, за
умов ворожої окупації, на Полтавщині в березні 1942 р.
відзначалися Шевченківські дні. Дні пам’яті Пророка
України відбулися в багатьох містах і селах Полтав-
щини. Урочистості з цієї нагоди стали вдалим приво-
дом для українських патріотів вести легальну пропаган-
ду ідей національного відродження. Напередодні 128-ї
річниці від дня народження Т. Шевченка, Полтавська
міська управа створила спеціальну комісію у складі
голови управи Ф. Борківського, завідуючого відділом
мистецтв Ю. Кудрицького, керівника відділу освіти
Ф. Тірель і редактора обласного часопису «Голос Пол-
тавщини», професора Г. Ващенка. Такі ж комісії були
створені і в окремих установах міста й області.

10 березня у головній залі Полтавської міської уп-
рави відбулося урочисте зібрання і святковий концерт,
у якому взяли участь хор міського музично-драматич-
ного театру під орудою Л. Шаповаленка, ансамбль бан-
дуристів та солісти театру. Актори показали сцени з
опери «Гайдамаки», а оркестр виконав, заборонені за
радянських часів, «Жалібний марш» та «Б’ють поро-
ги» М. Лисенка і «Помер поет» К. Стеценка. Того ж
дня, під керівництвом інспектора відділу народної ос-
віти міської управи Ф. Пошивайла, відбувся дитячий
ранок, на якому виступали хорові колективи полтавсь-
ких шкіл та окремі діти, які читали патріотичні вірші
Т. Шевченка. 11 березня у Покровській церкві УАПЦ
відбулася поминальна панахида за поетом. З пропові-
ддю про його життєвий шлях виступив настоятель цер-
кви – отець Потульницький, а ввечері у міському те-
атрі відбувся ювілейний концерт пам’яті Т. Шевченка.

Протягом 9–11 березня в полтавському кінотеатрі
«Колізей» була влаштована виставка репродукцій кар-
тин Кобзаря і демонструвалися діапозитиви про його
життєвий і творчий шлях. Народні майстри Полтав-
щини представили у Краєзнавчому музеї свої здобут-
ки на шевченківську тематику: картини, вишивки, ви-
роби з дерева. Особливу увагу відвідувачів привернув,
вишитий на полотні, портрет Т. Шевченка художниці
Андрущенко, випалений на дереві портрет Пророка Ук-
раїни роботи Н. Вернера, картини І. Тонкоглаза «Кате-
рина», М. Білоуса «Мені тринадцятий инало», С. Бродсь-
кого «Шевченко-художник», О. Грена «Шевченко-сол-
дат» та П. Тригуба «У дяка». Виставка мистецьких
творів мала великий успіх серед полтавців, які відвіду-
вали музей [7]. Невдовзі після Шевченківських свят,
керівництво Полтавської управи, на чолі з її головою,
було розстріляне німцями, а влаштування будь-яких
публічних заходів, пов’язаних із вшануванням Кобза-
ря було заборонене.

Предметом особливої уваги «Просвіт» стало ство-
рення українських книгозбірень і читалень, книги в
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яких були б доступні та зрозумілі широкому загалу ук-
раїнської людності. 21 квітня 1942 р., з дозволу німець-
кої комендатури, в Кременчуці відкрилася Українська
читальня. Її книжковий фонд налічував понад 10 тис.
томів. Стіни читальні діти прикрасили українськими
рушниками та штучними квітами. Крім українських
книг і українських окупаційних газет, у читальні було
багато німецької пропагандистської літератури, яка
мала переконувати українців у зверхності німецької
нації та непереможності німецької зброї. Хорова ка-
пела кременчуцької музичної школи, під орудою Сап-
сай, виконувала українські народні веснянки [8].

7 липня 1942 р. у Кременчуці відкрилася й Украї-
нська бібліотека, фонди якої налічували понад 13 тис.
книг українських і західноєвропейських авторів. Ста-
ном на 1 січня 1943 р. бібліотекою користувалися 1552
постійних читача, а щоденне відвідування становило
70–80 осіб. 12 серпня цього ж року в бібліотеці відбувся
творчий вечір видатного українського письменника
Уласа Самчука, який дорогою з Полтави до Києва на
короткий час зупинився в Кременчуці. На вечорі пись-
менник розповів про свій творчий доробок та прочи-
тав уривки з твору «Марія» [9].

Українська книгозбірня та читальня в Лубнах від-
крилася 1 липня 1942 р. (директор – Сушко). На її відк-
ритті були присутні голова міської управи Устименко
та голова районної управи Сокальський. Вони зверну-
лися до присутніх, із закликом допомогти поповнити
книжкові фонди бібліотеки з власних зібрань. На відк-
ритті книгозбірні та читальні співав хор місцевої «Про-
світи» [10]. Книгами хорольської міської бібліотеки
(завідуюча – П. Радченко) користувалися 224 читачі,
але в книгозбірні було мало української художньої літе-
ратури, особливо дитячої, попит на яку був досить знач-
ний, адже всі школи, крім початкових, були закриті
німцями. Зіньківська міська бібліотека (завідуюча –
З. Храпач) відкрилася в перші місяці німецької окупа-
ції і станом на 1 січня 1942 р. нараховувала 3978 при-
мірників книг, але українських видань в ній було лише
294, решта – російські. Це був наслідок цілеспрямова-
ної політики більшовицького режиму, спрямованої на
русифікацію українського народу [11, 1].

Отже, створені в 1941–1942 рр. осередки украї-
нської культури були нечисленними і не могли свідчи-
ти про національно-культурне відродження українсь-
кого народу в умовах німецької окупації. Радше, це
були лише окремі його острівці. Діяльність «Просвіт»
та інших культурно-просвітницьких товариств не впи-
сувалася в нацистські плани духовного поневолення
українського народу. Починаючи з весни 1942 р., коли
виявилася причетність до них Похідних груп ОУН, німці
почали переслідувати будь-які вияви українського націо-
нального життя. З настанням сезонних польових робіт і
початком вивезення української молоді на примусові
роботи до Німеччини, діяльність «Просвіт» завмерла.
В умовах німецької окупації українська культура, як і
сам народ, не мали права на існування.
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Kocherha N.K., Revehuck V.Y. «Prosvity» in Poltava region during
the German occupation (1941–1942). The attempt to revive the
Ukrainian cultural and education societies in Poltava rеgion during
the German occupation (1941–1942) is analysed in the article. On the
basis of archive materials the authors research the forms and methods
of the national consciousness consolidation at the cultural level in the
towns and villages of Poltava region: prosvita centres, drama clubs,
choral societies, organizing folk festivals, celebrating Shevchenko’s
days, founding Ukrainian clubs and village reading rooms. The role
of OUN secondary groups in Poltavites’ national and cultural life has
been revealed and confirmed by documents. The reasons of Nazis’
liquidating Prosvity have been determined.
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О. О. Лаврут

МАТЕРІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ЗАКЛАДІВ
ОСВІТИ УРСР У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ

(на матеріалах Сталінської області)

Охарактеризоване матеріальне становище деяких типів освітніх
закладів УРСР у перші повоєнні роки. Їх функціонування обумовлю-
валось загальною ситуацією у республіці. Відновлення діяльності
закладів відбувалось різними шляхами: ремонт, відбудова та будів-
ництво нових, за рахунок республіканських, місцевих та інших кош-
тів. Загальна ситуація впливала на навчально-виховний процес, зумо-
влюючи і санітарно-гігієнічні умови перебування дітей у закладах.
Ключові слова: УРСР, освітні заклади, школи, діти, повоєнні
роки, уряд, Сталінська область, санітарно-гігієнічні умови

Воєнно-політичні потрясіння завжди є тяжкими
для суспільства. Події Другої світової війни були саме
такими, а її наслідки і сьогодні відчутні в українсько-
му соціумі. Вони на певний час відсторонюють людей
від звиклого ритму життя, залишаючи прогалини у їх
розвитку. Надолужити це важко, адже потрібні час,
ресурси та бажання. У такому становищі після війни
перебували заклади освіти, учні, студенти та науково-
педагогічна інтелігенція республіки. Питання культур-
ного розвитку у перші повоєнні роки знайшли відоб-
раження в історичній літературі [1]. Автори відзнача-
ли умови функціонування закладів освіти [2], їх мере-
жу [3, 591–600], навчальне забезпечення [4, 225–235],
життя педагогів тощо [5]. Проте, деякі питання зали-
шилися нерозкритими, зокрема й регіональний аспект.
Тому метою статті є вивчення матеріального станови-
ща закладів освіти УРСР у перші повоєнні роки та його
вплив на організацію навчального процесу. Завдання
дослідження полягають у визначенні мережі закладів,
їх динаміки, матеріальної підтримки їх функціонуван-
ня різними установами та організаціями, з’ясуванні
впливу матеріального фактору на організацію навчаль-
ного та режимного процесів та дотримання санітар-
но-гігієнічних вимог, окресленні проблем і шляхів їх
вирішення. Джерельною базою цієї статті стали нор-
мативно-правові, статистичні матеріали радянського
уряду республіки, інформаційні звіти Сталінської об-
ласної ради трудящих, обласного відділу народної ос-
віти, які мстять фонди Держархіву Донецької обл.

Повоєнні роки стали тяжкими для українського
народу. Підіймаючи економічний потенціал, відновлю-
вали і відбудовували заклади, в яких можна було отри-
мати не лише освіту, але й реалізувати власні прагнен-
ня. Протягом другої половини 1940 – початку 50-х рр.
відбудовувались та ремонтувались навчальні заклади.
Навчання дівчаток і хлопчиків залишалось окремим.
Як за гендерною належністю відбувалось отримання
освіти і яким типам шкіл віддавали перевагу представ-
ники різних статей демонструє таблиця 1.
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Тобто, простежувалася динаміка до збільшення
кількості шкіл, особливо середніх, а неповних – на-
впаки, що пояснювалося прагненням держави надати
відповідну підготовку населенню. Дані показують, що
жіночих шкіл протягом цих декількох років було більше,
ніж чоловічих. Переважно хлопці навчались у неповних
середніх школах, на відміну від дівчат, котрі намагались
закінчити середні школи. Це пояснювалося прагненням
сильної статі забезпечити родину, оскільки, як правило,
вони починали досить рано годувати сім’ю та фізично
працювати. Жінки намагалися закінчити школу.

На 1948/49 навч. р. планувалось охопити освітою
всіх дітей шкільного віку. Акцентували на навчанні
дітей рідною мовою і недопущенні змішання двомов-
них шкіл. До дітей семирічного віку відносилися ті,
хто народився 1941 р. У спеціальних закладах освіти
могли навчатись діти, старші за встановлений вік на 2
роки (переростки). Охоплення дітей у містах мало
складати 100 % для 4-х класів і 90 % для дітей сільської
місцевості. З метою уникнення карликових шкіл, звер-
тали увагу на укрупнення закладів освіти [7, 116].
Укомплектування класів відбувалося, відповідно до
встановлених норм: для 1–4 класів – 35–42 учні, 5–7 –
30–42, старшої школи – 30–35. У нововідкритих п’я-
тих класах мало бути не менше 40 учнів, у 8 – 35. У
початковій школі можна було створювати класи-комп-
лекти, але не більше, ніж два. Пропонували зводити
учнів у класи, якщо їх кількість не відповідала зазна-
ченим нормам, а якщо більше – можна було розділити
клас на два комплекти [8, 2]. Для дітей із особливими
потребами (глухих, німих, сліпих тощо) ця норма ста-
новила 12–15 учнів [9, 268].

Відновлення діяльності закладів відбувалось шля-
хом їх відбудови, ремонту та будівництва. Так, на 15 сер-
пня 1948 р. у республіці відремонтували 20289 шкіл, у
Сталінській обл. із загальної кількості 1571 – 775 відпо-
відно. У 1948 р. були побудовані 154 нові школи, шко-
лам також повернули 22 будівлі та завезли 20 млн. під-
ручників [10, 4]. Капітальне будівництво в республіці бу-
ло виконане по школах міст на 35 %, сільських – на  22 %.
Річний план з виробництва парт – на 14 %, класних до-
шок – 8 %, видання підручників за назвами – 60 %, за
тиражем – 50 %. З метою здійснення загальної семи-
річної освіти у сільській місцевості, десятилітньої у
містах і робітничих селищах, у 1950/51 навч. р., пла-
нувалося побудувати 76 шкіл (на 58286 тис. крб.), ви-
готовити 1130 столів та іншого шкільного оснащення.
До початку навчального року планувалось електрифі-
кувати 80 сільських шкіл [10, 177 – 180].

Згідно з інформацією виконкому Сталінської обл.
Ради депутатів трудящих про хід виконання постанови
Ради Міністрів УРСР від 4 жовтня 1950 р. «Про додат-
кове асигнування на будівництво середніх шкіл і прид-
бання оснащення», на будівництво виділили 2066 тис.
крб., на придбання шкільних приладь – 1900 тис. крб.
На 1 грудня 1950 р. в області використали із асигнова-
них коштів на будівництво шкіл 138 тис. крб., інші
кошти планувалося використати до кінця грудня по-

точного року [11, 61]. В інформації щодо підготовки
шкіл до нового – 1950/51 навч. р. у Сталінській обл.,
станом на 1 липня 1950 р. зверталась увага на вико-
нання постанови Ради Міністрів Української РСР «Про
підготовку початкових, семирічних і середніх шкіл
УРСР до нового навчального року», яка зазначала про
будівництво шкіл підприємствами «Сталінвугілля»,
«Артемвугілля». З 380 шкіл – 81 вдалося відремонту-
вати (24520 учнівських місць) і ще 1231 вимагали по-
точного ремонту, з яких відремонтували лише 531. Згідно
з матеріалами інспекторських обстежень та звітів
відділів народної освіти, у Сталінській обл., станом на
1 червня 1952 р. відремонтували лише 30–50 % шкіл
[13, 9]. Завезли 1000081 екземплярів україномовних
підручників, 1219995 – російськомовних, із них у рай-
они для шкіл з українською мовою навчання – 348437,
з російською – 250890; у міста – з українською мовою
навчання – 187009, з російською – 757308 [14, 213–
220]. Втім, ремонтні роботи проходили мляво у Ста-
ліно, Чистяковому, Дзержинську. Не були забезпечені
паливом заклади Старомлинівського, Мар’їнського,
Будьонівського районів, м. Єнакієве. Бракувало парт у
Сталіно, Дружківці, Краматорську, Селидівському та
Краснолиманському р-нах [10, 213–220].

На початок 1950/51 навч. р. в області функціонува-
ли 1626 шкіл, але на 1 липня 1952 р. працювали 1620
шкіл, де навчалися 511449 учнів, із них: у середніх шко-
лах – 231692, у 7-річних – 203221, початкових – 76536.
Однак для учнів 5–10 класів не вистачало 440 вчителів.
У 1950 р. була побудована ще 81 школа на 24520 місць
[10, 275]. На наступний навчальний рік дещо збільши-
лась кількість освітніх установ. Рішенням виконкому
Сталінської обласної ради депутатів трудящих від
7 березня 1952 р. «Про затвердження плану розвитку
мережі шкіл області на 1952–53 навч. р.» затвердили
кількість шкіл у 1628, з них початкових – 711, 7-річних
– 538, середніх – 379, кількість класів – 16951, комп-
лектів – 15471, з 496913 дітьми. Із загальної кількості
1–4 класів, де навчалися 7736 дітей, комплектів – 6256,
із 182162; 5–7 – 7175 комплектів із 246247 дітей, 8–10
– 2040 із 68004. Відкрили 18 закладів, відбулась реор-
ганізація початкових шкіл у 7-річні, яких нараховува-
лось 14, 7-річні у середні – 36 закладів; злиття 3-х шкіл,
що пояснювалося високою наповнюваністю. У всіх
класах-комплектах мали перебувати 20 осіб. Кількість
інтернатів складала 60 із 1400 місцями при школах
області для дітей з інших населених пунктів. Функці-
онували 2 заочні середні школи у Сталіно, Жданові,
де навчались 915 осіб. Для глухонімих, сліпих, розу-
мово-відсталих дітей працювали 11 шкіл-інтернатів,
де навчались 1062 дітей у 83 класах, із них у 1–4 кла-
сах – 60 (780 дітей), 5–7 – 23 (282). Була реорганізова-
на Слов’янська початкова школа сліпих у 7-річну. Фун-
кціонували 154 школи робітничої молоді, з них почат-
кових – 4, 7-річних – 17, середніх – 111. Всього таких
класів функціонувало 1485, де навчалися 29848 учнів,
з них у 1–4 класах – 156 (3003 дітей), 5–7 – 750 (15063),
8–10 – 585 (11774). Школи сільської молоді були пред-

Кількість 
шкіл

Кількість 
учнів

Кількість 
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Неповні середні школи 23 20.220 20 11.240 21 2.032 22 10.681
Середні школи 5 3.228 35 19.602 15 12.223 37 29.047

Разом 28 23.448 55 30.842 36 32.255 59 39.728

Тип школи

Чоловічі школи Жіночі школи
1944/45 навч. р. 1945/46 навч. р. 1944/45 навч. р. 1945/46 навч. р.

Табл. 1
Окреме навчання за статями [6, 6–7]
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ставлені 2 окремими, котрі функціонували при 13 ма-
сових школах з 21 окремими класами, всього класів –
30 із 605 дітьми, з них у 1–4 класах – 4, де отримували
освіту 74 особи, в 5–7 – 26 і 531, відповідно [13, 1–3].
У наступні роки продовжували надолужувати втраче-
не, про що повідомляють дані таблиці 2.

Табл. 2
План проектно-розвідувальних робіт на 1952 р.

із шкільного будівництва в УРСР [14, 105]

Цей план був затверджений постановою Ради
Міністрів УРСР 4 березня 1952 р. Обсяг проектно-
розвідувальних робіт у республіці склав 1075 тис. крб.,
а в області – 40, що дорівнювало 3,7 % загальнореспуб-
ліканським показникам. В УРСР планували побудувати
майже 100 шкіл, більшість із яких – у сільській місце-
вості, що склали майже 5 % від загальної кількості рес-
публіканських. Саме на них виділяли із державного
бюджету 4,2 % коштів, інші – на потреби міських шкіл.
Сталінська обл. йшла за Одеською, Волинською, Воро-
шиловградською, Дрогобицькою, Миколаївською, Хар-
ківською. Наказ Міністерства освіти Української РСР
від 28 березня 1953 р. «Про виконання плану і місце-
вого бюджету по народній освіті за 1952 р.» передба-
чав виконання плану контингенту учнів у школах на
початок 1952 р. на 96 %, проте, на 1 січня 1953 р. –
контингент учнів знизився на 123 тис. (2,2 % загаль-
ної кількості). Найбільший відсів дітей відбувся про-
тягом першого півріччя [15, 47].

При 7-річних і середніх школах працювали шкільні
інтернати, де проживали 75 % дітей, котрі цього потре-
бували. У Сталінській обл. не виконали план по шко-
лах сільської молоді та для дітей з психофізичними
вадами розвитку [15, 47]. У Сталінській обл. працю-
вали 10 спеціальних дитячих будинків – найбільше,
порівняно з іншими регіонами республіки. Наказ зав-
ідуючого Сталінським обласним відділом народної
освіти Г. Євтухова від 11 березня 1953 р. «Про стано-
вище організації роботи шкільних інтернатів в області
у 1952/53 навч. р.» зазначав, що на 20 лютого 1953 р.
працювали 39 інтернатів на 947 місць (передбачалось
59 із 1400 місцями). Проте, ці заклади знаходились у
непристосованих приміщеннях, де були відсутні м’які
меблі, харчоблоки, культінвентар, у незадовільному
стані перебувала виховна робота [15, 55].

Не дивлячись на реанімаційні відбудовчі процеси
в освітній сфері, заняття проходили у напівзруйнова-
них будівлях, бракувало меблів, карт, посібників, пись-
мових приладь, хімічних реактивів. Звичайною кар-
тиною залишалась перевантаженість аудиторій. Не-
рівномірно розподіляли приладдя для міських та
сільських шкіл, про що неодноразово наголошувалось
у документах. З метою матеріального забезпечення,
протягом 1945/46 навч. р. при школах організували
швацькі, взуттєві майстерні, звідки діти отримували
валянки, калоші, черевики тощо [7, 12].

Невирішеною проблемою залишалась переванта-
женість аудиторій. Середня скупченість дітей за партою
складала 3–4 особи. Це намагались вирішити шляхом ви-

готовлення необхідних меблів. Так, на 1945/46 навч. р. в
області необхідно було виготовити 10 тис. парт, 2700
столів, 1200 дошок, проте, виготовили 8257 парт, 2559
столів і 1159 дошок. Шкільними меблями були забез-
печені лише Харцизький та Чистяківський р-ни, гірші
справи були у Великоновосілківському р-ні, Крама-
торську, Артемівську. В опалювальний сезон школи
регіону несвоєчасно забезпечувалися вугіллям. Тому,
на майбутній 1946/47 навч. р. планувалося завести в
школи області 54540 т вугілля. Навчальними посібни-
ками україномовні та російськомовні школи були за-
безпечені нерівномірно: на 79 та 85 %, відповідно [16,
124]. Проте, ці заходи були недостатніми, що зумов-
лювало скупченість дітей та навчання у декілька змін.
Інформація Ради Міністрів Української РСР зазнача-
ла, що на виконання постанови Ради Міністрів Украї-
нської РСР від 28 січня 1950 р. «Про заходи щодо ско-
рочення другої зміни навчання в школах республіки
на 1950/51 навч. р.», виконком Сталінської облради
депутатів трудящих пропонував відкрити 1386 клас-
них кімнат із 1400 партами, 1600 класними дошками і
530 класними столами, для чого потрібно було відно-
вити 70 шкільних будівель, звільнити кімнати, котрі
використовувались не за призначенням і додатково по-
будувати школи [17, 63]. Вже у звіті голові Ради
Міністрів УРСР Д. Коротченка, за підписом В. Кре-
меницького про виконання постанови Ради Міністрів
УРСР від 28 січня 1950 р. зазначалося, що в області
працювали у три зміни три школи з 21 класом, де на-
вчалися 850 учнів [11, 53]. У 1950/51 навч. р. переве-
ли з двозмінних занять в однозмінну учнів 39 шкіл із
1386 класами, методом «народної відбудови», за до-
помогою підприємств та різних установ, суботників з
очищення коробок будівель тощо [17, 173].

Не дивлячись на деяку відсутність матеріально-
технічної бази, педагоги намагались надолужити втра-
чене за роки війни та повоєнної відбудови, але це важ-
ко давалось дітям і вже Наказ Міністерства освіти
УРСР «Про усунення переобтяження учнів домашні-
ми завданнями» звернув увагу на те, що, відповідно
до постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від
17 серпня 1950 р. «Про впорядкування внутрішнього
розпорядку і режиму дня учнів початкових, семи-
річних, середніх шкіл», «учителі самовільно збільшу-
вали об’єм матеріалу» (наполягали на вивченні пер-
шоджерел питань, біографій діячів, з метою систем-
ного розуміння матеріалу), знайомили учнів із нови-
ми подіями (зазначалось про недопустимість цього,
наполягали на вивченні виключно програмового ма-
теріалу). Документи наголошували на незадовільній
побудові розкладів, зазначаючи про норми наванта-
жень для учнів, зокрема для 1-го класу – на вивчення
домашнього завдання відводилось не більше 1 год., для
2-го – 1–1,5, 3–4-х – 1,5–2, 5–6-х – 2–3, 7-го – 2,5–3, 8–
10-х – 3–4. Однак на виконання домашніх завдань, ска-
жімо, у 6–7-х класах учні щодня витрачали 6 год. Пере-
рви між уроками були 10-хвилинними, після 2-го уроку
– 30-ти, перерва між змінами складала не менше 1 год.
Заняття мали починати не раніше 8:30 [14, 29]. Учні
займались громадською та гуртковою діяльністю. Втім,
спираючись на Наказ Міністерства освіти УРСР від
28 лютого 1952 р. «Про зміцнення дисципліни в шко-
лах Української РСР» та «Правила для учнів», учні 5–
7 класів не мали проводити у них більше за 3–4 год. на
тиждень, а 8–10-х – 4–5. Діти не мали займатись
більше, ніж у двох гуртках [14, 46].

У закладах освіти працювали їдальні та буфети. Про-
тягом 1945/46 навч. р. працювали 124 їдальні, які відвіду-
вали біля 40 тис. осіб і 464 буфети для 149146 учнів. В
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області нараховувалось 37205 дітей-сиріт, інвалідів, кот-
рим надавали безкоштовні сніданки. На високому рівні
була поставлена організація допомоги у Харцизькому
р-ні, Красному Лимані, Сніжному та Горлівці [16, 121].
Орієнтовані норми розходів продуктів у шкільних їдаль-
нях і буфетах у 1947/48 навч. р. (на 1 учня щодня протя-
гом 25 днів) були такими: 50 г хліба, 250 – м’яса (риби),
125 – жирів, 750 – крупи, 300 – цукру, 500 – сухофруктів,
а також картоплі – 3,75 кг, овочів – 6,25, молочнокислих
продуктів – 1 [18, 34]. Не в повному обсязі було органі-
зоване в школах гаряче харчування, діти не забезпечу-
вались підручниками, приладдям, меблями, було відсутнє
освітлення, що обумовлювалось важкими реанімацій-
ними процесами в республіці та регіоні.

У закладах не були створені умови для дотриман-
ня особистої гігієни: відсутні умивальники, не було
мила для миття рук, не налагоджений питний режим
(не функціонували фонтанчики, бачки з фонтанчика-
ми), не мали окремих гардеробів (одяг вішали у кла-
сах, коридорах). Частим явищем залишались спарені
уроки, що призводило до перевантаження учнів. На
підготовку таких уроків учні витрачали 4–5 год. Діти
мало перебували на свіжому повітрі. У закладах замість
6 світлових точок (ламп), працювали 2–4, потужністю
75–100 Вт кожна, що негативно впливало на функціо-
нування органів зору. Порушувався повітряний режим
через недостатність вентиляції кімнат: вміст вуглекис-
лого газу складав 1,8–3,8 % (високі показники). Не дот-
римувався температурний режим у кімнатах, їх погано
прибирали. Через скупченість дітей кількість змін дося-
гала трьох, між якими скорочували перерви, що було
порушенням санітарно-гігієнічних норм. Частим явищем
стало заняття учнів молодшої школи у другу і третю
зміни, а старшокласників – у першу і другу. Бракувало
й шкільних меблів: за партами сиділи по 3–4 учні, яким
було незручно і заважали один одному, що познача-
лось на поведінці й якості засвоєння матеріалу, відпові-
дно – якості навчання у школі [19, 41]. Тому накази ви-
конуючого обов’язки НКО УРСР О. Філіппова від 2 ли-
стопада 1945 р. «Про виконання постанови РНК УРСР
і ЦК КП(б)У» та 11 червня 1945 р. «Про підготовку
початкових, семирічних і середніх шкіл до нового на-
вчального року» наголошували про попередження
відсіву дітей із закладів освіти, ведення особових справ
учнів, укладання договорів з торговельними організа-
ціями щодо поліпшення харчування, відкриття буфетів,
забезпечення підручниками видавництв «Радянська
школа» та «Укршкілпостач» [7, 74].

Невирішеність матеріальних питань впливала на
організацію навчально-виховного процесу та стан здо-
ров’я дітей. Так, наказ заступника НКО УРСР О. Русь-
кого від 21 червня 1945 р., на виконання постанови
РНК УРСР від 25 травня 1945 р. «Про санітарно-про-
тиепідеміологічні заходи в боротьбі та попередженні
шлунково-кишкових захворювань», наголошував на пе-
ревірці санітарного стану установ, студентських гурто-
житків, їдалень і забезпеченні регулярного прибирання,
хлорування місць загального користування, гуртожитків
– білизною, паливом, водою, умивальниками, для чого
обласні і міські відділи народної освіти мали контро-
лювати це та співпрацювати з організаціями охорони
здоров’я [7, 109]. Зі звільненням міст і селищ Украї-
ни, надання медичної допомоги дітям України значно
погіршилась. Основними причинами цього були ска-
сування дільничної системи обслуговування населен-
ня, відсутність медичних кадрів до окупації та руйну-
вання мережі медичних лікувальних установ [20].

Отже, заклади освіти в перші повоєнні роки пере-
бували у нелегкому становищі. Давались взнаки повоєнні

негаразди, котрі полягали у невисоких демографічних
показниках, матеріально-технічному, кадровому забез-
печенні та медичному обслуговуванні. На рівні рес-
публіки й області намагались вирішувати ці питання.
Перспективою цього дослідження є вивчення еволюції
зазначеної проблеми у республіці в подальші роки.
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Lavrut O.O. Financial position of educational establishments in
the USSR in the first post-war years (on the materials of the Stalin
region). Author described the financial position of some types of
educational establishments in the Ukrainian SSR in the first post-war
years. Their functioning was stipulated by the general situation in the
republic. The renovation of the establishments’ activity took place in
various ways: by repair, renewal and building of the new one, due to
the republican, local and other money. The general situation influenced
on the educational-educate process, stipulating the sanitary-hygenic-
conditions of the children staying in establishments.
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В. Г. Ільїн

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРШОЇ МІСЬКОЇ
КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ХАРКОВА У 1950–60-х рр.

Автор статті реконструює розвиток найстарішої лікарні
м. Харкова, у контексті якого показані кілька характерних особ-
ливостей надання медичної допомоги міському населенню у перші
десятиріччя після Другої світової війни.
Ключові слова: історія охорони здоров’я, ущільнення ліжок, не-
профільна госпіталізація, позалікарняні аборти

Специфіка дослідження історії суспільства, з од-
ного боку, та проведення краєзнавчих досліджень – з
іншого, передбачають всебічне вивчення обраного
регіону або населеного пункту, що неможливе без вив-
чення історії охорони здоров’я як окремої сфери сус-
пільної діяльності, що включає в себе різноманітні
державні та громадські заходи, спрямовані на збере-
ження і поліпшення здоров’я населення [1, 18–19]. У
свою чергу, будь-яка історія – це, передусім, розповідь
про минуле конкретних людей, організацій і установ,
діяльність яких вивчається у взаємозв’язку, з огляду
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на конкретні історичні умови й суспільну важливість
такої діяльності, утворюючи те масштабне полотно,
яке, власне й є історією, а не окремими її подіями.

Тому, поставивши за мету реконструювати розви-
ток радянської охорони здоров’я, на прикладі одного з
найбільших індустріальних і наукових центрів СРСР –
м. Харкова, ми починаємо з дослідження історії конк-
ретних медичних установ, а саме – з історії найстарішої
у Харкові Першої міської клінічної лікарні ім. В. Лені-
на, від дня заснування якої цього року виповнюється
145 років. Протягом розглянутого нами у цій статті пе-
ріоду, Перша лікарня не тільки слугувала взірцем для
наслідування і надавала практичну базу для українсь-
кої медичної науки. Її розвиток відбивав характерні не-
доліки, притаманні міським закладам охорони здоро-
в’я, і загальноміські потреби в медичному обслугову-
ванні населення.

Джерельною базою для написання статті стали
фонди Державного архіву Харківської обл. Як на дже-
рела ретроспективної інформації ми також спиралися
на роботи дослідників історії харківської охорони здо-
ров’я, які продемонстрували на практиці втілення ви-
щезгаданих принципів дослідження. Це монографії
І. Робака [2] і Г. Демочко [3]. Так, один з розділів мо-
нографії першого повністю присвячений розвитку, об-
раної нами для дослідження, лікарні в дорадянський
період [2, 135–141]. Робота над опрацюванням архів-
них джерел міжвоєнного і повоєнного періодів, а та-
кож приватних архівних фондів колишніх працівників
лікарні триває. Відтак, метою статті є реконструкція
функціонування і стану головної лікарні м. Харкова у
1950–60-х рр., коли в основному завершилася повоєн-
на відбудова охороноздоровчої галузі міста.

Означений період відкривається новою сторінкою
в житті лікарні зміною її статусу з обласної на міську
та створенням на її базі медичного об’єднання, внас-
лідок реформи системи охорони здоров’я в СРСР.
Гідним завершенням цього періоду, як і всієї поперед-
ньої історії лікарні, можна вважати 1969 р., коли в рам-
ках урочистого відзначення сторіччя Першої клінічної
лікарні, її співробітники були нагороджені почесними
грамотами, а сама лікарня, згідно наказу Президії Вер-
ховної Ради СРСР, – орденом «Знак пошани» [4].

Заснована у 1869 р. як лікарня для незаможніх
верств населення під назвою Олександрівська (на честь
спасіння імператора Олександра II під час одного з
замахів), найстаріша лікарня Харкова згодом перетво-
рилася на провідний медичний заклад міста, який мав
для його мешканців виняткове значення. Про це свідчить,
у першу чергу, зростання ліжкового фонду лікарні зі 100
ліжок на початку існування – до більше 500 на початку
1920-х рр., що відбивало зростаючий попит харків’ян
з усіх куточків міста на допомогу у стінах лікарні. Зна-
чення закладу відбилося і в зміні назви: ще за життя
В. Леніна, у 1922 р. лікарня названа його ім’ям. Під
керівництвом Т. Сердобинської, ця медична установа
не припиняла працювати навіть у роки німецько-фа-
шистської окупації міста (1941–1943). Її медперсонал
безпосередньо зазнав терору окупантів, переховуючи
поранених червоноармійців і влаштовуючи втечі для
тих, хто одужав. У перші повоєнні роки лікарня, вико-
нуючи шалене навантаження, з огляду на важкий
інфекційний стан міста і голод 1946–1947 рр., була
відбудована завдяки зусиллям її медперсоналу.

З 1 січня 1951 р. Перша клінічна лікарня ім. В. Лен-
іна припинила своє існування як обласна і була підпо-
рядкована харківському міськздороввідділу. Хворі з
області відтепер направлялися до «клінічного містечка»
Харківського медичного інституту, якому були передані

функції обласної лікарні. 1 квітня 1951 р. Перша міська
клінічна лікарня ім. В. Леніна об’єдналася з Першою
міською поліклінікою ім. М. Пирогова [5, 5]. Це об’єд-
нання стало наслідком реформи охорони здоров’я,
одним з основних напрямів якої був синтез амбулатор-
ної та стаціонарної допомоги. Як об’єднані з цього часу
працювали терапевтичне, хірургічне, акушерсько-гіне-
кологічне, неврологічне і туберкульозне відділення. Ще
дві поліклініки – 11 і 16, – були закріплені за Першою
лікарнею [6, 127]. На середину 50-х рр. лікарня налічу-
вала 13 відділень, не рахуючи кабінетів (підлітковий,
медогляду, пастерівський пункт, лабораторія) [6, 5].

Район діяльності лікарні площею 12 кв. км, з насе-
ленням у 50–55 тис. охоплював територію Жовтневого і
Ленінського р-нів м. Харкова. На початку 50-х рр. він
був розділений на 11 лікарняних дільниць, які 10 років
потому були розукрупнені до 16 [7, 7]. На цій території
розташовувалася низка великих промислових під-
приємств, таких як текстильна фабрика ім. Є. Тіняко-
ва, завод «Гідропривід», молочний комбінат тощо, на
яких функціонували 27 здоровпунктів, підзвітних
Першій лікарні. Крім цього, працівники лікарні обслу-
говували всі дитячі й освітні заклади, які функціону-
вали на вказаній території.

Лікарня розвивалася у бік подальшої спеціалізації.
У серпні 1955 р. при акушерському відділенні було
відкрито туберкульозне відділення. У 1960 р. організо-
ваний ревматологічний кабінет. Побудована 1905 р. дво-
поверхова будівля хірургічного відділення, у 1962 р. до-
будована третім поверхом, внаслідок чого відділення
розширилося з 80 до 200 ліжок, а лікарні вдалося роз-
горнути довгоочікуване урологічне відділення [8, 1].

Співпраця практичних медиків з науковцями, без-
посереднє впровадження здобутків науки у практичну
медицину являло собою важливу складову вищезга-
даної реформи охороноздоровчої галузі. Функціону-
вання в ті часи на базі Першої лікарні низки структур-
них підрозділів Харківського медичного інституту –
кафедр терапії, госпітальної хірургії, акушерства та
гінекології, педіатричного і санітарно-гігієнічного
факультетів надають яскравий приклад успішної реа-
лізації реформи. Послуговуючись багатим практичним
матеріалом, вони успішно розвивали наукові дослід-
ження за окремими напрямами.

Завдяки співпраці з науковцями, Перша лікарня
забезпечила глибоке та всебічне обстеження ниркових
хворих [5, 35]. На початку 1950-х рр. у практику вве-
дена терапія сном хворих на гіпертонічні та виразкові
захворювання, започатковане успішне гормональне
лікування останніх. Для лікування астми, гіпертонії,
неврологічних захворювань почали практикувати кис-
неву терапію. В хірургічному відділенні лікарні впер-
ше почали застосовувати всі види оперативних втру-
чань онкологічним хворим [7, 48], а також здійснювати
операції на легенях, опорно-руховому апараті, кісткову
пластику та інші операції високої складності. Септико-
логічне відділення лікарні для вагітних з інфекційни-
ми ускладненнями було єдиним в області, де ввели
новий метод лікування анаеробної інфекції. Завдяки
цьому вдалося знизити смертність від цього захворю-
вання, яка у попередні роки становила 100 % [6, 146].

Кількість ліжок у лікарні неодноразово змінюва-
лася. Так, лише за рік реорганізації зміни відбулися тричі:
до серпня 1951 р. лікарня нараховувала 500 ліжок, з сер-
пня до жовтня їхня кількість скоротилася до 375, а з
1 жовтня зросла до 400. Врешті, кількість штатних
ліжок досягла, традиційної ще з довоєнних часів, по-
значки в 500, і 1960 р. лікарня зустріла з ліжковим фон-
дом у 540 одиниць [7, 6]. Хоча з побудовою на початку
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1960-х рр. нового терапевтичного корпусу, кількість
ліжок фактично сягнула 700 [8, 7–8]. У 1969 р. Перша
клінічна лікарня нараховувала 625 штатних ліжок.

Фінансування Першої клінічної лікарні до 1 квітня
1951 р. здійснювалося Ленінським райздороввідділом,
а після юридичного оформлення лікарні як міської –
фінансування перебрав на себе міськздороввідділ.
Бюджет лікарні змінювався у відповідності до зміни
кількості ліжок. Хоча зменшення кількості ліжок за
планом і через це бюджету, в результаті переведення
лікарні у підпорядкування міськздороввідділу, не
відповідало фактичному стану речей. По суті зайві
ліжка ніхто не згортав, оскільки обсяги госпіталізації
не зменшувалися, тому ліжок завжди було більше, ніж
передбачалося за планом, а фінансування так і зали-
шалося плановим. Навіть тоді, коли у лікарні згідно з
планом, було 375 ліжок, хворі займали фактично 455
ліжок. На сто ліжок більше (500, замість 400) було і в
період з жовтня до грудня 1951 р. [5, 370].

Тому на початку існування Першої лікарні як
міської її персонал відчув значні фінансові труднощі.
Скорочуючи ліжковий фонд, керівники міськздоровві-
дділу розраховували на зменшення надходження хво-
рих з області, але насправді цей потік був значним до
середини 1950-х рр. У зв’язку з цим, керівництво
лікарні ставило питання суворого обмеження надання
допомоги за територіальною ознакою [5, 49]. Втім, ця
пропозиція і надалі залишилася лише побажанням.

Впродовж п’яти місяців 1951 р. лікарня знаходилась
у фінансовій скруті, а її адміністрація не могла своєчас-
но оплатити постачання продуктів харчування і медика-
ментів. Попри сумний досвід сучасності, в ті роки це
могло спричинити притягнення керівництва закладу
до кримінальної відповідальності за звинуваченням у
шкідництві. Однак таке критичне становище не було
довгим і ситуація з фінансуванням поступово покра-
щувалася. Вже в 1969 р. бюджет лікарні становив
1506817 крб., що, враховуючи дореформений курс кар-
бованця, було втричі більше, порівняно з бюджетом
1951 р. (6122343 крб.) [5, 368]. Хоча коштів все одно
не вистачало, що зумовлювало зокрема дефіцит ліків.

Господарське становище лікарні теж поволі покра-
щувалося, особливо щодо оновлення медичної апара-
тури, але також залишалося незадовільним. Корпуси
лікарні були побудовані до революції, а вік споруди
терапевтичного відділення на середину 50-х рр. сягнув
понад 120 років. Всередині пацієнтів зустрічали темні
коридори та палати, стіни і стелі яких були вкриті плісня-
вою. Більшість палат містила 16–18 пацієнтів [6, 42].
Усі ліжка були отримані відділенням в госпіталях ще у
1943 р. і за цей час стали повністю непридатними для
ремонту та подальшого використання. Підлоги та віконні
рами хірургічного корпусу потребували повної заміни.
Дещо ліпшою була ситуація з білизною та м’яким інвен-
тарем, який спочатку лагодили самі працівники, а зго-
дом почали масово закуповувати. Слід відзначити, що
більшість коштів направлялася на закупівлю медичних
приладів. У той же час затримки з ремонтами приміщень
ставалися не стільки внаслідок нестачі коштів, скільки
тому, що ремонти значною мірою потребували участі
самого персоналу лікарні, а на це у співробітників
лікарні, яка працювала в режимі ургентного закладу,
не вистачало часу. Тим не менше, в 1954 р. капіталь-
ного ремонту зазнали центральне опалення і хірургіч-
ний корпус, була полагоджена світлова сигналізація.

За період 1950–60-х рр. змінилися три головні
лікарі – І. Агєєнеко (1944–1953), А. Гарн’є (1953–1964)
і Є. Жердєв (1964–1974). За десятиріччя, з моменту
передачі Першої клінічної лікарні у відання міськздо-

роввідділу, змінилися також завідувачі всіх об’єдна-
них відділень. Терапевтичним відділенням від сере-
дини 1950 – до початку 60-х рр. завідувала видатний
терапевт, професор і доктор медичних наук Л. Мала.
Більшість лікарів і середнього медперсоналу були дос-
відченими спеціалістами зі стажем роботи понад
10 років. Деякі працівники фактично все своє життя
присвятили лікарні. Серед 155 лікарів і 357 медичних
сестер, які у 1969 р. працювали у лікарні, 83 співроб-
ітники відпрацювали тут від 25 до 59 років.

Ще з дорадянських часів лікарня набула значення
закладу ургентної (невідкладної) допомоги. З огляду
на розташування лікарні неподалік Південного вокза-
лу, Центрального ринку та станції швидкої допомоги,
ця тенденція зберігалася і в повоєнні роки – на почат-
ку 1950-х рр. найбільше хворих до лікарні доставляла
швидка медична допомога. Саме специфікою контин-
генту хворих, які надходили до лікарні у передсмерт-
ному стані, не підлягаючи вже лікуванню, пояснюєть-
ся висока смертність у стінах стаціонару, її невіковий
характер і коливання з року в рік. За даними лікарня-
ного звіту 1955 р., 27 % хворих надійшли до лікарні у
передсмертному стані, тобто, провели у лікарні від
кількох хвилин до однієї доби [6, 33]. Приклад хірур-
гічного відділення, серед паціентів якого 70 % стано-
вили хворі особливої важкості, найкраще відбиває ур-
гентний статус Першої клінічної лікарні. На нього ляг-
ла більшість навантаження, пов’язаного з невідклад-
ними хворими, що засвідчує розпорядження міськздо-
роввідділу, згідно з яким, відділення у 1955 р. працю-
вало весь календарний рік [6, 67]. У відповідності з
цим же розпорядженням, хірургічне відділення вико-
нувало більше ургентних днів чергувань містом, аніж
будь яка інша лікарня Харкова [6, 81].

Однак, не дивлячись на традиційність такого ста-
новища, ліжковий фонд відділення не був розрахова-
ний на великий наплив ургентних хворих, що створю-
вало перешкоди для своєчасної госпіталізації хворих
району обслуговування лікарні, а також до ущільнен-
ня ліжок. Так, подекуди кількість хворих у відділенні
сягала 130, за наявності 100 штатних ліжок. Розміщен-
ня додаткових ліжок у коридорах перетворилося май-
же на постійне явище, яке створювало загрозу розпов-
сюдження інфекцій [6, 136]. Як і в інших лікарнях
міста, подібне ущільнення відображалося у звітах як
перевиконання плану ліжко-днів, однак із зазначенням
причини такого «перевиконання». Задля швидшого
вивільнення ліжок адміністрація вдавалася до скоро-
чення перебування пацієнтів, за рахунок обстежень
перед операціями. Значною була і кількість відмов у
госпіталізації через відсутність місць.

Внаслідок значної кількості хворих мали місце й
неприпустимі речі, як, наприклад, госпіталізація хірур-
гічних або терапевтичних хворих з невстановленим
діагнозом до непрофільних відділень. Згідно з лікар-
няним звітом, причиною цього були труднощі під час
діагностики захворювання ще на центральному про-
пускнику, проте, інколи це відбувалося, навіть попри
думку чергового невропатолога про вторинну генезу
болів [6, 172]. Такі хворі утворювали окрему групу
пацієнтів під назвою «інші», яку й вимушені були прий-
мати, скажімо, гінекологи, оскільки їхнє відділення
мало більший ліжковий фонд. Не дивлячись на вста-
новлені згодом діагнози пневмонії або раку, профільні
відділення відмовлялися прийняти хворого посилаю-
чись на відсутність місць, тому хворі «осідали» у не-
профільних відділеннях до самої смерті. Кричущим
прикладом цього стало потрапляння до гінекологіч-
ного відділення 78-річної жінки, хворої на рак, яка про-
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вела тут кілька місяців і померла, так і не дочекавшись
переведення до хірургічного відділення [6, 130]. Як ба-
чимо, подібні випадки не були наслідком лише незадов-
ільної діагностики. Скоріше за все вони, зумовлювали-
ся невідповідністю між профілем значної кількості хво-
рих, які надходили до стаціонару, і структурою ліжко-
вого фонду лікарні. Крім цього, переважання ургент-
ної хірургічної допомоги ускладнювало розвиток інших
напрямів, створюючи перешкоди професіональному зро-
станню хірургів. Тим не менше, нові види оперативних
втручань, впроваджені в лікарні, зростали [6, 71].

На середину 1950-х рр. близько 20 % госпіталізо-
ваних становили мешканці обл., а майже 30 % пацієнтів
надходили з інших районів міста. Це пояснюється не
тільки обслуговуванням робітників з навколишніх
підприємств, але й низкою виняткових процедур, які
робили лікарню незамінним медичним закладом у
Харкові. Наприклад, тільки тут надавалася допомога
вагітним жінкам, хворим на сифіліс [9, 79]. Перша
лікарня приймала також чимало дітей, оскільки міські
дитячі лікарні не могли надати хірургічну допомогу
всім. Оскільки медичні заклади, де були неврологічні
ліжка, після 14 години відмовляли у прийомі навіть
гострим хворим, усіх їх з різних районів міста, іноді
надзвичайно важких, направляли винятково до невро-
логічного відділення Першої лікарні [6, 170].

Незважаючи на суттєве збільшення кількості пра-
цівників, порівняно з довоєнним часом, проблема бра-
ку молодшого і середнього медперсоналу все ще да-
вала про себе знати, оскільки лікарня знаходилася у
постійному розвитку. Так, не має вводити в оману факт
майже повної укомплектованості кадрів за штатним
розкладом лікарні. Наприклад, у септикологічному
відділенні на 35 ліжок на нічні зміни залишалася пра-
цювати лише одна санітарка, яка була не в змозі обслу-
гувати усіх хворих [6, 137]. Те ж стосувалося і праців-
ників лабораторії, кількість яких не відповідала потуж-
ності лікарні. Внаслідок цього, навіть одноразовими
основними аналізами були забезпечені не всі хворі, але
годинне навантаження на кожного працівника лабо-
раторії наполовину перевищувало норму [6, 226]. Зро-
зуміло, що в таких умовах годі було й думати про про-
ведення профілактичних лабораторних обстежень.

Брак кадрів зумовлювався як невідповідністю між
плановою і реальною кількістю ліжок, так і подальшою
спеціалізацією відділень лікарні, коли спеціалізовани-
ми ставали вже окремі палати, що формували дрібні
відділення. До особливостей роботи персоналу лікарні
слід додати шефську роботу над п’ятьма районами Хар-
ківської обл. Вона полягала у періодичних вилітах лікарів
санавіацією до районів, з метою профоглядів, проведен-
ня лекцій, консультацій, підвищення кваліфікації місце-
вого медперсоналу. Подальшого розвитку за масштаба-
ми і спеціалізацією набула диспансеризація різних кате-
горій населення району діяльності лікарні у місті.

Упродовж 1936–1955 рр. у СРСР діяла заборона
на штучні аборти, крім випадків, коли продовження
вагітності загрожувало здоров’ю та життю матері.
Діяльність лікарні в цей час зафіксувала таке соціаль-
не явище, як багато незаконних абортів, здійснюваних
поза її межами: 1955 р. на стаціонарі гінекологічного
відділення, з-поміж 619 пацієнток, 231 була госпітал-
ізована, внаслідок ускладнень, спричинених позалікар-
няними абортами [6, 98]. Їхня кількість і надалі зали-
шалася значною, попри заборону, широку антиаборт-
ну пропаганду і зв’язок лікарів з жіночим активом
підприємств. Від 1955 р. аборти у СРСР були легалі-
зовані, але через тривалу заборону, в лікарні відчува-
лася гостра нестача інструментів для їх проведення.

Отже, Перша клінічна лікарня від початку
1950-х рр., ставши міською, вступила в новий період
розвитку. Як і раніше, за фактом, вона залишалася лікар-
нею невідкладної допомоги й величезного значення для
Харкова та області. І якщо деякі риси в діяльності лікарні
відходили у минуле (як зниження кількості пацієнтів із
сільської місцевості), то ургентний статус зберігався
за лікарнею протягом усього означеного періоду. Мож-
на констатувати, що цей статус переобтяжив лікарню
більшістю з недоліків у її діяльності, серед яких зуст-
річалося не тільки, характерне для всіх закладів, пере-
ущільнення ліжок, а й зовсім неприпустима госпітал-
ізація хворих до непрофільних відділень, через їхню
нестачу. Однак, незважаючи на фінансові труднощі,
зумовлені реорганізацією, важким станом корпусів,
лікарня продовжувала плідно розвиватися як практич-
на база для наукових досліджень та першою в місті
інтегрувала їхні результати у практику.

Вже в розглянутий нами період намітився напрям
розвитку лікарні у бік переважання частки акушерсько-
гінекологічних ліжок у загальному фонді лікарні, який у
подальшому посилювався, за рахунок переведення реш-
ти спеціалізованих відділень в інші медичні заклади,
і, нарешті, призвів до трансформації багатопрофіль-
ної лікарні у перинатальний центр вже у наш час. Виз-
начення того, наскільки цей процес перетворення був
природним, а також детальний аналіз розвитку лікарні
у 1970–80-х рр. є предметом подальших досліджень.
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Ilin V.G. Features of the Kharkiv first city clinical hospital
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reconstruction of the oldest Kharkiv hospital development in which
context are examined the several peculiarities of the medical care about
the urban population in the first decades after the Second World War.
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С. О. Зіньковський

УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ
І БУДІВНИЦТВОМ УРСР У 1957–1965 рр.

У статті досліджено особливості організаційної побудови уп-
равління промисловістю через раднаргоспи. Розкриваються при-
чини, які спонукали радянське керівництво до перебудови госпо-
дарського механізму. Зроблено аналіз поступової централізації
та ускладнення територіальної системи управління промислов-
істю, що призвело до згортання реформи.
Ключові слова: промисловість, реформа, раднаргосп, міністерство

Економічна ситуація у сучасній Україні характе-
ризується наявністю великої кількості невирішених
проблем. Труднощі в економіці зумовлюються проти-
річчями, закладеними під час проведення господарсь-
ких реформ, направлених на децентралізацію економ-
іки. Тому перед суспільством постає проблема осмис-
лення й наявних суперечностей, й історичного досві-
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ду їхнього вирішення. З цієї позиції актуальним є дос-
лідження суспільно-економічних процесів, що відбу-
вались в радянський період. Необхідними є переоцін-
ка та переосмислення господарської політики СРСР,
зокрема економічних перебудов 1957–1965 рр.

Дотепер ця проблема залишається недостатньо
вивченою. Після усунення від влади М. Хрущова, ра-
дянські історики не мали змоги повноцінно досліджу-
вати реформи другої половини 1950 – першої полови-
ни 60-х рр. Незважаючи на це, дослідники історії на-
родного господарства СРСР ввели широке коло еко-
номічної інформації щодо параметрів і структури ра-
дянської промисловості цього періоду. Повноцінне й
об’єктивне вивчення проблеми реформування промис-
ловості України стало можливим лише з набуттям нею
незалежності. Україну почали розглядати як окремий
суб’єкт виробничих відносин. Позитивним моментом
в історіографії проблеми стала доступність раніше
засекречених архівних джерел та західних досліджень
з історії радянської економіки.

Аналізуючи роботи сучасних вітчизняних дослід-
ників, слід відмітити праці В. Барана, В. Даниленка,
З. Лихолобової, Ю. Фролова, А. Саржана, Б. Ланови-
ка, М. Лазаровича, Р. Матейка, З. Матисякевича,
В. Литвина, О. Ворошилова, П. Гордієнка. Втім, по-
при наявність деяких робіт, що торкаються реформу-
вання промисловості України другої половини 1950 –
першої половини 60-х рр., ця проблема потребує до-
даткового опрацювання. Саме це й становить мету про-
понованої розвідки.

Економіка Радянського Союзу середини 1950-х рр.
мала вирішити нові завдання. Згідно з різними підра-
хунками, за роки четвертої п’ятирічки в СРСР близь-
ко 50 % устаткування для новозбудованих та віднов-
лених об’єктів забезпечували репараційні поставки з
Німеччини, Румунії, Угорщини та Фінляндії [1, 192].
Хоча в наступній п’ятирічці обсяг репарацій значно
скоротився, вони продовжували відігравати важливу
роль в якісному розвитку економіки. З вичерпанням
цього джерела для розвитку народного господарства
й деяким скороченням темпів економічного зростан-
ня, актуальним ставав пошук ефективніших методів
господарювання. До того ж М. Хрущовим було вис-
ловлено твердження, що незабаром СРСР має наздог-
нати і випередити найрозвинутіші капіталістичні краї-
ни за базовими економічними показниками. Вирішен-
ня подібних амбітних завдань було можливе лише за
умови здійснення зміни економічної моделі, адже,
якщо за кількісними показниками економіка Радянсь-
кого Союзу загалом та Радянської України зокрема
могла конкурувати з західним країнами, то за якісни-
ми показниками вона залишалася далеко позаду. Це
було спричинено екстенсивними, планово-директив-
ними методами господарювання та консервативністю
міністерської системи.

Реформа 1957 р. ліквідувала існуючу галузеву
міністерську систему керівництва у промисловості.
Було розформовано 10 союзних і 15 союзно-республ-
іканських міністерств. В Україні ліквідовано 11 про-
мислових міністерств (будівництва підприємств ву-
гільної промисловості, будівництва підприємств мета-
лургійної і хімічної промисловості, вугільної промис-
ловості, легкої промисловості, лісової промисловості,
міського і сільського будівництва, паперової і дерево-
обробної промисловості, промисловості м’ясних і
молочних продуктів, промисловості продовольчих то-
варів, рибної промисловості, чорної металургії, а два
будівельних міністерства перетворено із союзно-рес-
публіканських на республіканські). Їх заступила сис-

тема автономних раднаргоспів – управлінських струк-
тур, що здійснювали оперативне керівництво у рам-
ках певних економічних районів. В Україні було утво-
рено 11 таких районів. До 1 січня 1957 р. раднаргос-
пам було передано все майно та підприємства ліквідо-
ваних міністерств [2, 2]. Міністерства, що залишили-
ся (такі, як міністерство хімічної промисловості, авіа-
ційної промисловості тощо), звільнялися від безпосе-
реднього управління підприємствами, здійснюючи свої
нові функції через ради народного господарства. Збе-
реження деяких міністерств радянське керівництво
пояснювало необхідністю пришвидшеного розвитку
відповідних галузей.

Тепер майже вся промисловість республіки пере-
бувала у підпорядкуванні Ради Міністрів УРСР, зок-
рема рад народного господарства і місцевих рад депу-
татів трудящих. У рамках раднаргоспів підприємства
об’єднувались у трести й комбінати за галузевим прин-
ципом, підпорядковуючись відповідним галузевим
управлінням. У вересні 1957 р. було затверджено Ста-
тут ради народного господарства, згідно з яким Рада
Міністрів УРСР могла скасовувати, а Рада Міністрів
СРСР – припиняти виконання постанов і розпоряджень
Ради народного господарства економічного адмініст-
ративного району [3, 95].

Основою організаційної побудови раднаргоспів
була адміністративно-командна система. Керівництво
економічного району призначалось політичним цент-
ром. Кількість безпосереднього керівного складу рад-
наргоспу визначалася незалежно від кількості членів
ради. Адміністративно-командна влада концентрува-
лася в руках оперативного керівництва. Найважливі-
шою передумовою нормального функціонування цієї
системи був розподіл управлінських обов’язків між
головою та його заступниками. У віданні кожного чле-
на оперативного керівництва перебувало декілька уп-
равлінських структур. У той же час серед цих струк-
тур завжди існувало провідне галузеве або функціо-
нальне управління, яке більшою мірою відповідало
господарському досвіду і професійним знанням того
або іншого керівника. Таким чином, у рамках раднар-
госпів намагались об’єднати територіальний та галу-
зевий принципи управління промисловістю.

Прямими владними повноваженнями в масштабах
раднаргоспу були наділені лише члени оперативного
керівництва. Номінальне становище інших членів рад-
наргоспу було нижчим, ніж у голови та його заступ-
ників, але роль їх була досить важливою. Вони стояли
на чолі різних управлінь у структурі раднаргоспу. Зав-
дяки участі цих керівників, на засіданнях раднаргос-
пу підвищувалась ефективність його роботи, а також
зменшувалась кількість помилок і прорахунків у ко-
ординації виробництва. Володіючи значним досвідом
керівної роботи в своїй галузі й постійно беручи участь
у загальній роботі РНГ, ці люди були потенційною за-
міною центрального керівництва економічного адмі-
ністративного району. Втім, така структура не була
стало, поступово вона змінювалася, а перебудови в
управлінні раднаргоспів призводили до систематич-
ного збільшення апарату керівництва.

Оперативна влада й контроль за роботою під-
приємств на місцях концентрувались у руках голови рад-
наргоспу та його заступників, які в межах своєї компе-
тенції видавали відповідні розпорядження. Центральний
апарат раднаргоспів складали функціональні відділи, а
в період укрупнення раднаргоспів – функціональні
управління. Найбільш важливими були виробничо-тех-
нічний, планово-економічний і фінансовий відділи.
Колегіальною була діяльність із розробки постанов, що
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регулювали виробничий процес всередині раднаргос-
пу. На спеціальних засіданнях Ради вирішувались ос-
новні питання промислового розвитку, обговорюва-
лись звіти про виконану роботу, питання покращення
керівництва раднаргоспом. На засіданнях раднаргос-
пу брали участь представники партійних органів і
профспілок. Присутність перших була зумовлена не-
обхідністю координування політичної й виробничої
влад, інших – обговорення питань ведення виробниц-
тва, вирішення проблем організації праці й зарплатні.

У перші роки після реформи раднаргоспи мали
права ліквідованих міністерств з основних напрямів
керівництва: планування, капітального будівництва,
матеріально-технічного постачання, фінансування і
кредитування. Проте, вони мали погоджувати або
інформувати про прийняті рішення центральні дер-
жавні органи у випадках, передбачених положенням
про раднаргоспи [4, 792–795.]. Враховуючи те, що
перелік цих випадків постійно зростав, то з часом рад-
наргоспи ставали все більш залежними від рішень цен-
тральних органів.

Рада народного господарства економічного райо-
ну діяла на основі колегіальності у вирішенні найваж-
ливіших питань. У той же час керівництво несло персо-
нальну відповідальність за виконання прийнятих рішень.
Члени ради народного господарства та заступники її
голови персонально відповідали за доручені їм ділян-
ки роботи, а голова – за роботу раднаргоспу в цілому.

Організаційна система діяльності рад народного
господарства була приблизно однаковою. Прикладом
конструкції нової моделі керівництва промисловістю
на базі економічних адміністративних районів може
бути організація Луганського раднаргоспу. У відпові-
дності до Постанови № 547 Ради Міністрів Українсь-
кої РСР від 5 червня 1957 р., було затверджено таку
структуру управління промисловістю і будівництвом
економічного адміністративного району: І – керівниц-
тво раднаргоспу; ІІ – техніко-економічна рада раднар-
госпу; ІІІ – функціональні підрозділи раднаргоспу, зок-
рема відділи: виробничо-технічний, планово-економ-
ічний, капітального будівництва, керівних кадрів і на-
вчальних закладів, робочих кадрів, праці та заробіт-
ної плати, фінансовий, а також арбітраж, центральна
бухгалтерія, перший відділ, адміністративно-госпо-
дарський відділ; IV – галузеві управління, комбінати й
трести [5, 2].

Тенденція зосередження головних управлінських
важелів, зокрема планування, у структурі раднаргоспів
надалі була зупинена зворотними процесами централ-
ізації управління. Голова Сталінського раднаргоспу
І. Дядик у листі до М. Хрущова писав: «Поступово, якось
методично йде централізація багатьох питань» [6, 56].
Місцеві чиновники навіть у рамках своїх повноважень
мали брати дозвіл або ставити до відома республікансь-
ке керівництво. Обґрунтовуючи централізацію управ-
ління боротьбою з так званим місництвом, вище кері-
вництво вирішило створити республіканські ради на-
родного господарства. Як наслідок, Президія Верхов-
ної Ради УРСР 5 липня 1960 р. видала указ про утво-
рення Української ради народного господарства, го-
лова якої входив до складу Ради Міністрів України [7,
201–202]. Республіканська рада підпорядковувалась
Раді Міністрів УРСР, а з 1963 р. ще й Раді народного
господарства СРСР. Раднаргосп УРСР у межах своєї
компетенції видавав постанови і розпорядження, що
являлись обов’язковим для районних раднаргоспів.

Виникнення додаткових управлінських ланок, та-
ких як Укрраднаргосп, зумовлювалося бажанням цен-
тру цілковито контролювати господарську діяльність

на місцях. Існувала практика, коли певний господарсь-
кий орган, не справляючись зі своїми обов’язками,
отримував над собою додаткову установу, яка склада-
лась з досвідчених партійців і мала сприяти покращен-
ню роботи підвідомчих органів. Проте, ця практика
не покращувала ситуацію, а навпаки, призводила до
збоїв у керівництві. Як зауважував голова Вінницько-
го раднаргоспу В. Япаскурт, практика показала, що
створення Української ради народного господарства
ускладнило роботу раднаргоспів економічних адміні-
стративних районів [8, 204]. Не будучи наділеною не-
обхідними правами, ця рада була не в змозі вирішува-
ти питання, поставлені раднаргоспами. У той же час
Рада міністрів УРСР і держплан УРСР, як правило, без
висновку Укрраднаргоспа не приймали рішень з по-
ставлених радаргоспами питанням. Таким чином, зі
створенням Української Ради народного господарства
для раднаргоспів економічних районів з’явилася ще
одна ланка управління, яка не сприяла оперативному
вирішенню питань, а викликала зайве листування.
Надання ж Укрраднаргоспу всієї повноти прав з кері-
вництва промисловістю і будівництвом республіки
різко послабило би роль і відповідальність раднар-
госпів економічних районів за роботу підвідомчих за-
водів і будівництв, призвівши по суті до відновлення
колишніх міністерств. Навіть не маючи відповідних
прав, головні галузеві управління Укрраднаргоспу на-
магались керувати підприємствами, оминаючи раднар-
госпи [8, 204].

У 1960-х рр. М. Хрущов сконцентрував у руках усю
повноту влади, ліквідувавши опозицію. За цих умов,
політичному лідеру країни вже не потрібно було шукати
підтримки в регіонах і він почав відновлювати, прита-
манну для планової економіки, централізацію. Означе-
ний перехід від децентралізаторської політики до різко-
го посилення адміністративно-командного тиску полі-
тичного керівництва на всю систему управління визна-
чився в квітні 1962 р., після постанови Президії ЦК
КПРС і вказівок М. Хрущова щодо розробки заходів
організаційного характеру з поліпшення партійного і
господарського керівництва промисловістю. Бюро ЦК
визначило основні напрями розробки цих заходів. Се-
ред них передбачалося підвищення рівня керівництва
Вищою радою народного господарства, поліпшення
роботи Держплану СРСР і подальше вдосконалення
структури раднаргоспів [9, 244].

26 грудня 1962 p. відбувся ще один крок у напрямі
централізації керівництва промисловістю – укрупнення
раднаргоспів. Незважаючи на те, що об’єднання РНГ
віддаляло адміністративне керівництво від виробниц-
тва, вище державне керівництво керувалося тим, що
досвід існування раднаргоспів засвідчував деякі пере-
ваги великих економічних районів, такі як ширша про-
мислова і сировинна база, кращі можливості для роз-
ширення спеціалізації, концентрації та кооперації ви-
робництва, маневрування матеріально-технічними і
фінансовими ресурсами. Укрупнення раднаргоспів
вело до скорочення функціональних підрозділів і га-
лузевих управлінь, відповідно зменшилась кількість
працівників, зайнятих у керівному апараті раднар-
госпів. Так, наприклад, Придніпровський раднаргосп
було утворено на базі трьох раднаргоспів. До укруп-
нення в них налічувалось 76 управлінь і відділів, а в
об’єднаному Придніпровському раднаргоспі – 23 га-
лузевих виробничих управління і 16 функціональних
відділів та управлінь. Чисельність апарату управління
зменшилась з 1718 до 1300 одиниць [10, 163].

Згідно указу Президії Верховної Ради УРСР,
замість 14 економічних адміністративних районів,
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створено 7 економічних районів, а також вилучено
слово «адміністративний» як натяк на прив’язку до
областей. Було утворено такі економічні райони: До-
нецький (Донецька й Луганська обл.), Київський (Киї-
вська, Житомирська, Черкаська й Чернігівська), Львів-
ський (Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-
Франківська й Ровенська), Подільський (Вінницька,
Хмельницька, Тернопільська й Чернівецька), При-
дніпровський (Дніпропетровська, Запорізька й Кіро-
воградська), Харківський (Харківська, Полтатавська
й Сумська), Чорноморський (Одеська, Кримська, Ми-
колаївська й Херсонська) [7, 201–202]. Державна Пла-
нова Комісія в цей час навіть розглядала пропозицію
ліквідації раднаргоспів економічних районів і підпо-
рядкування підприємств безпосередньо галузевим уп-
равлінням Укрраднаргоспу [8, 171].

Таким чином, у першій половині 1960-х рр. рефор-
ма почала зводитись до перерозподілу владних повно-
важень між різними бюрократичними структурами і
централізації економічних процесів. Центральні госпо-
дарські органи не бажали миритись із втратою владних
повноважень і почали відновлювати вплив уже в рамках
нової управлінської моделі. Планова модель апріорі цен-
тралізована ставала менш органічною, отримавши знач-
ну кількість командно-адміністративних центрів. Цим
був незадоволений уже навіть сам М. Хрущов.

У багатьох сферах адміністративне регулювання
раднаргоспів мало такі ж негативні наслідки, як і все-
охоплюючий контроль ліквідованих галузевих міні-
стерств. Система раднаргоспів не вирішила проблем
командно-адміністративної моделі, зокрема таких, як
дріб’язкове бюрократичне планування, фондування
матеріальної й технічної бази підприємств, адмініст-
ративне регулювання цін на продукцію. Наступним
кроком після розширення повноважень регіонів мало
стати розширення повноважень підприємств, проте кон-
сервативні погляди в господарській еліті спричинили
зворотний процес. Сутність реформ обмежувалась по-
верховими структурними перетвореннями у системі дер-
жавного управління промисловістю. Перспективні мож-
ливості реформи, що полягали в оперативності керів-
ництва, раціоналізації використання наявних ресурсів,
поглибленні кооперації, були згорнуті в 1960-х рр.,
через поступову централізацію економічної моделі.
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during the 1957–1965th. In this paper the features of the industry
management organizational structure through the public economic
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restructure the economic mechanism are analyzed. The gradual
centralization and complexity of the industry management territorial
system, that led to the collapse of the reform are analyzed..
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К. С. Сидоров

ЕКОНОМІЧНІ ВЗАЄМИНИ МТС ІЗ КОЛГОСПАМИ
У 1950-х рр. НА ЖИТОМИРЩИНІ

У статті досліджується процес економічних взаємин між кол-
госпами та МТС у 50-х рр. XX ст. на території Житомирщини.
Ключові слова: машинно-тракторні станції (МТС), колгоспи,
типовий договір

Створення машинно-тракторних станцій (МТС)
передбачало раціональне поєднання організаційних
форм великого колективного господарства та їх гос-
подарського самоуправління, з державними організа-
ційно-технічною допомогою та керівництвом. Це зак-
ладалося в основу договорів між МТС і колгоспами,
які відбивали суть економічних зв’язків між учасни-
ками сільськогосподарського виробництва. На основі
договірних відносин, держава впливала на розвиток
колгоспного виробництва, а також вилучала значну
частину сільськогосподарської продукції.

Дослідження проблем економічних взаємин між
колгоспами та МТС входить в коло наукових інтересів
таких дослідників, як П. Гайдуцький, М. Лобас, В. Пет-
ров, О. Голікова та ін. Найбільш повно питання висві-
тлюється у монографії П. Гайдуцького і М. Лобаса
«Відродження МТС (Організація машинно-технолог-
ічних станцій в ринкових умовах)». В ній, на основі
аналізу історичного досвіду діяльності МТС у 1930–
50-х рр., опосередковано розглядається й питання до-
говірних відносин МТС із колгоспами [1]. Оригінальні
підходи до вивчення матеріально-технічного стану
МТС та їх участі в діяльності колгоспів України містить
дисертація Л. Ровчак [2]. У студії В. Петрова зроблена
спроба визначити спільні передумови організації й
розвитку системи централізованого агротехнічного
забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
у минулому столітті [3]. Аналіз витоків постановки пи-
тання з реорганізації машинно-тракторних станцій та
продажу техніки колгоспам пропонує О. Голікова у
праці «Продаж техніки МТС колгоспам: до історії ух-
валення рішення» [4].

Метою нашого дослідження є висвітлення еконо-
мічних взаємин МТС із колгоспами у 50-х рр. XX ст.
на Житомирщині, процес укладення між ними типо-
вих договорів та їхнє значення.

Договори між МТС і колгоспами мали суттєве
організаційно-господарське значення. Внаслідок роз-
витку таких відносин і зростання виробничих можли-
востей МТС, у господарствах відбувалося й удоскона-
лення договірних відносин. Початок договірним відно-
синам машинно-тракторних станцій із колгоспами
поклала МТС ім. Т. Шевченка. Перший типовий до-
говір був розроблений «Колгоспцентром» у 1930 р. і
затверджений Наркомземом СРСР, наступний – затвер-
джений Постановою Уряду в 1933 р. Деякі зміни, до-
повнення й уточнення у примірний договір 1933 р.
вносилися 1934, 1935 і 1938 рр. На основі узагальнен-
ня попереднього досвіду роботи МТС, був затвердже-
ний третій типовий договір МТС із колгоспами, що
діяв без змін до 1948 р. [1, 63]. У ньому, крім інших,
були відображені такі пункти, як поліпшення викори-
стання машинно-тракторного парку, підвищення якості
тракторних робіт і використання їх у найсприятливіші
агротехнічні строки, своєчасне збирання врожаю і
виконання планів здачі натуроплати.
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Типові договори машинно-тракторних станцій із
колгоспами мали силу закону. Договір починався зі всту-
пу, де, як правило, визначалися такі завдання: освоєння
та раціональне ведення тракторних робіт, максимальна
механізація робіт, досягнення показників урожайності
сільськогосподарських культур тощо. У першому розділі
документу увага приділялася МТС, окреслювалося коло
зобов’язань, відповідно класам виконання тракториста-
ми обумовленого обсягу робіт. Календарні строки про-
ведення окремих робіт у договорі не вказувались, а виз-
началися перед початком таких сільськогосподарських
робіт додатковою угодою між МТС і колгоспом, яка була
невід’ємною частиною договору.

Прикладом може слугувати протокол № 44 засі-
дання Виконавчого Комітету Малинської районної
Ради депутатів трудящих від 8 грудня 1948 р. «Про
виконання договорів МТС із колгоспами». У ньому
зазначалося, що Малинська МТС план тракторних
робіт на 1 грудня 1948 р. виконала на 108,6 %, але при
цьому спостерігалася нерівномірність його виконан-
ня та порушення строків проведення робіт. План вес-
нооранки виконано на 105,8 % у МТС загалом, але за
окремими колгоспами району його не було виконано
зовсім [5, 499].

Невиконання договорів МТС із колгоспами пояс-
нювалося передусім тим, що дирекція МТС не могла
виконати постанови Ради Міністрів СРСР в розмірі
щодо необхідності планового проведення засідань
Ради МТС, за участю голів колгоспів, не рідше одного
разу на квартал, тобто, після закінчення основних
сільськогосподарських робіт. Засідання Ради МТС
фактично відбувалося лише раз.

Звинувачення дирекції Малинської МТС стосува-
лися й того, що соціалістичне змагання серед її прац-
івників проводилося формально. Складені договори
між тракторними бригадами і серед працівників МТС
загалом з рільничими бригадами колгоспів не пере-
вірялися, внаслідок чого досвід передових бригад,
трактористів і окремих ремонтників МТС не став над-
банням в роботі всього колективу працівників МТС і
рільничих бригад колгоспів. З боку Райвідділу
сільського господарства був відсутній контроль за ро-
ботою МТС у справі своєчасного й якісного проведен-
ня тракторних робіт, зокрема за кожним колгоспом і
кожним видом. Не звертали увагу на оформлення до-
кументів і бригадири тракторних бригад, внаслідок
чого мали місце факти, коли оранку під сівбу ярих куль-
тур документами оформляли як оранку чистих парів,
а переорювання пару оформлялось як оранка під озимі.

Договірні календарні строки кожного виду робіт
мали стимулювати МТС вчасно виконувати роботи,
щоб покращити агротехнічне обслуговування кол-
госпів. Вони встановлювались шляхом додавання пе-
редбаченої договором кількості робочих днів до ка-
лендарного строку їх початку, вказаної в угоді. Так,
наприклад, якщо в угоді зазначалося, що посів зерно-
вих починався 20 березня, а договором передбачено
провести його за 5 днів, то закінчення його планува-
лося на 25 березня [1, 65].

Другий розділ договору містив зобов’язання кол-
госпів перед МТС. Колгосп мав платити МТС кошти
за виконані сільськогосподарські роботи у вигляді на-
туроплати за ставками у визначені строки, своєчасно
оплачувати роботи, за якими проводився грошовий
розрахунок, а також виконувати всі польові роботи
власними силами і в строки, встановлені договором.
Якщо ж МТС виконувала роботи з порушенням стро-
ку, який визначався договором, натуроплата нарахо-
вувалася за нижчими ставками, ніж за роботи, завер-

шені у строк, виключаючи випадки, коли запізнення
сталося з вини колгоспу. Роботи, які МТС виконувала
понад договірні зобов’язання, оплачувалися за став-
ками виконання в строк.

Цей порядок оплати мав стимулювати машинно-
тракторні станції проводити роботи в стислі агро-
номічні строки і зацікавити колгоспи в отриманні ви-
соких урожаїв усіх сільськогосподарських культур.
Відповідно до таких зобов’язань, трактористи в кол-
госпах намагались якомога більше виробляти на своїх
тракторах за зміну, щоб втиснутися в, поставлені пе-
ред ними, строки. Так, наприклад тракторист Мироп-
ільської МТС Є. Коляденко на тракторі ХТЗ С-60 ви-
робив за зміну 1046 га м’якої оранки, за плану 420 га,
заощадивши 3400 кг пального. Трактористка Кор-
нинської МТС Т. Гачевська виробила за зміну на трак-
торі ХТЗ – 514 га Трактористка А. Іваненко з По-
пільнянської МТС на тракторі У-2 за зміну виробила
483 га м’якої оранки [6, 34].

Крім того, колгосп, згідно договору, самостійно
ремонтував свій сільськогосподарський реманент, а
також виділяв на період польових робіт підготовлених
колгоспників для роботи на причіпних машинах і для
обслуговування машинно-тракторного парку. Колгосп
мав створити належні побутові умови для механіза-
торів і колгоспниікв на час проведення сільськогоспо-
дарських робіт, організовуючи для цього польові та-
бори і громадське харчування.

У третьому розділі договору зазначався порядок
приймання сільськогосподарських робіт, виконаних
машинно-тракторною станцією. Суворе дотримання
вимог цього розділу запобігало неякісному виконан-
ню роботи та сприяло її підвищенню. Так, після закін-
чення кожного виду робіт, але не рідше одного разу на
п’ять днів, МТС здавала, а колгосп приймав – викона-
ну роботу, за актом, який підписували директор МТС і
голова колгоспу. Здача-приймання проводилися за уча-
стю бригадира тракторної бригади і обліковця-заправ-
ника, а також бригадира рільничої бригади чи завіду-
вача тваринницькою фермою, якщо виконання роботи
було пов’язане з роботами у кормовиробництві чи з
обслуговуванням інших трудомістких робіт у секції
тваринництва колгоспу. В акті обов’язково зазначала-
ся кількість, якість і строки виконання робіт [1, 69].

Якщо МТС справлялися з договірними зобов’язан-
нями, які ставилися перед ними на початку кожного
року, колгоспи могли рекомендувати збільшення
сільськогосподарських робіт та інвентарю для їхньо-
го проведення. На початку року визначався новий до-
говір між МТС і колгоспом, в якому зазначалися й нові
обсяги роботи. Так, на засіданні Виконкому Воло-
дарськ-Волинської районної Ради депутатів трудящих
від 26 березня 1949 р. «Про затвердження договорів
МТС із колгоспами на 1949 р.» йшлося про те, що кол-
госпи просили обласну Раду додати 2500 га Воло-
дарськ-Волинській МТС веснооранки, 2000 га весно-
культивації та збільшити тракторний парк причіпним
інвентарем [7, 100].

Якщо МТС за новими договірними зобов’язання-
ми виконували сільськогосподарські роботи в термін,
з відповідною якістю й у зазначеній кількості або по-
над договірні зобов’язання, тоді оплата колгоспами
здійснювалася за ставками для робіт, виконаних в
строк. Отже, цей розділ договору мав контролювати
виконання зобов’язань МТС і колгоспів із підвищен-
ня врожаю сільськогосподарських культур. Також кол-
госпи мали здійснювати правильне заповнення бланків
договорів і здійснювати відповідний облік отримано-
го врожаю.
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У четвертому розділі договору визначалася відпові-
дальність МТС і колгоспу за його порушення. Наприк-
лад, якщо колгосп не здав належної кількості натуроп-
лати, нараховувалася пеня. Через недоброякісне вико-
нання роботи МТС, колгосп міг її не прийняти й тоді
МТС змушена була за власний рахунок виправляти не-
доліки. Порушення зобов’язань за договором прирівню-
валося до порушення Закону держави, визначалася відпо-
відальність винної сторони. Не передана колгоспом на-
туроплата, нарахована за роботи МТС, стягувалася з
колгоспу через Народний суд, незалежно від розміру
позову, а в разі злісної нездачі натуроплати, винні, крім
того, притягалися до судової відповідальності, а на
колгосп накладався грошовий штраф у розмірі поло-
вини вартості незданої частини натуроплати [1, 70].

Значний відсоток випадків вказує на те, що окремі
роботи з договірними зобов’язаннями не виконували-
ся. Причин цьому було декілька, зокрема, незадовіль-
не використання тракторного парку, у зв’язку з гос-
трою нестачею причіпних сільськогосподарських ма-
шин, недостатня ефективність організації роботи ма-
шинно-тракторного парку як з боку МТС, так і кол-
госпів тощо. Так, згідно постанови № 175 Виконкому
Малинської Райради депутатів трудящих від 9 травня
1949 р. «Про виконання договорів МТС із колгоспа-
ми», робота у цій МТС не була перебудована, внаслі-
док чого, план не було виконано за жодним видом трак-
торних робіт [8, 281].

За виконання тракторних робіт, часто не звертала-
ся належна увага на роботу колгоспів, які відставали.
Так, у колгоспі ім. Петровського с. Городище, із зап-
ланованої веснооранки в 130 га, – виорали лише 31, з
плану культивації в 240 га – лише 131, із сівби у 110 га
– посіяли 38. Такий стан із виконанням договорів мав
місце і в колгоспах «Спільна Праця» с. Ворсівки,
ім. Кагановича с. Федорівки та ім. Щорса с. Щерба-
тівки. Виконком Райради зазначив: «Директор МТС
тов. Янчук та старший агроном Григоренко не забез-
печили належного керівництва в справі своєчасного і
якісного виконання договорів з колгоспами, що при-
звело до такого противного стану з виконанням плану
робіт в колгоспах вцілому по МТС» [8, 282].

В цьому розділі договору йшлося також про Раду
МТС, яка була колегіальним органом. Вона спрямову-
вала роботу на виконання договірних зобов’язань як з
боку МТС, так і колгоспів, керувала їх виробничим
життям за всіма показниками. На Раді МТС обгово-
рювалися плани робіт у колгоспах, хід їхнього вико-
нання, за укладеними договорами, особливо щодо ос-
новних видів робіт, строки й якість, хід здачі натуроп-
лати. Крім того, намічалися конкретні заходи щодо
виконання договору МТС із колгоспами у встановлені
строки та поліпшення якості робіт [1, 71]. Таким чи-
ном, голови МТС і колгоспів використовували Раду
для запобігання й усунення недоліків у роботі.

Не дивлячись на деякі прорахунки в дотриманні
сторонами договірних зобов’язань, у 1950 р. гарних
результатів із виконання тракторних робіт у комплексі
досягли Чорнорудецька, Барашівська, Романівська,
Попільнянська, Андрушівська та інші МТС [9, 21].
Упродовж 1946–1950 рр. зросла і технічна оснащеність
землеробства. Машинно-тракторні станції Житомирсь-
кої обл. виконували в колгоспах 84,5 % всіх робіт.
Підвищилась ефективність використання техніки.

Важливим кроком на шляху подальшого розвитку
та зміцнення сільського господарства стало укрупнен-
ня колгоспів, що здійснювалося згідно з постановою
ЦК ВКП(б) «Про укрупнення дрібних колгоспів і зав-
дання партійних організацій у цій справі». Внаслідок

цього, замість 1926 сільськогосподарських артілей, ут-
ворено 925, з середньою площею ораної землі у 1300 га.
Це дало змогу скоротити адімістративно-управлінський
апарат на 5318 чоловік і заощадити 1650 тис. трудоднів
на рік [10, 184]. Однак, оскільки колгоспи були дрібни-
ми, держава не могла здійснити реорганізацію машин-
но-тракторних станцій і передати техніку колгоспам, що
мало б підвищити рівень сільського господарства. Ук-
рупнивши ж дрібні колгоспи, влада могла впливати на
них через МТС і здійснювати цю політику через поставку
тракторів та інших сільськогосподарських машин.

Таким чином, прийнятий у січні 1948 р. Радою
Міністрів Типовий договір, який діяв до 1954 р., регу-
лював економічні відносини між колгоспами та МТС.
Після затвердження цього документу, здавалося, що
враховано всі моменти у питанні врегулювання зобо-
в’язань між колгоспами та МТС. Однак уникнути про-
блем не вдалося. Так, за укладання договорів з колгос-
пами, МТС виходили, як правило, тільки з визначення
обсягу робіт, які вони зобов’язувались виконати в кол-
госпі. МТС-івці часто не знали і не уявляли собі спе-
цифіку ділянок, призначених для обробітку, вже хоча
б з погляду рельєфу. Інколи МТС відмовлялися від
робіт, які були зазначені в договорі, через непри-
датність виділених колгоспами ділянок для трактор-
них робіт (горби, дрібні розкидані ділянки). Втім, не-
зважаючи на це, такі договірні відносини допомагали
колгоспам і МТС взаємодіяти в правових рамках.
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ПРОДАЖ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ТЕХНІКИ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ СТАНЦІЙ

КОЛГОСПАМ УРСР У 1958–1959 рр.

У статті аналізуються особливості процесу продажу сільсько-
господарської техніки машино-тракторних станцій колгоспам
у ході реорганізації МТС 1958 р.
Ключові слова: техніка, машинно-тракторна станція, колгосп

Пошук нових методів організації господарства у
сучасній Україні супроводжується глибокою економі-
чною кризою, особливо помітною в агропромислово-
му комплексі. Серед проблем галузі важливого значен-
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ня набуло питання матеріально-технічного забезпечен-
ня сільського господарства, що потребує залучення як
світового, так і власного досвіду. У зв’язку з цим, ак-
туальності набуває об’єктивне дослідження особливо-
стей функціонування системи матеріально-технічно-
го забезпечення сільського господарства у радянську
добу, зокрема питань, пов’язаних з процесом реоргані-
зації машинно-тракторних станцій (МТС), що відбу-
вався у другій половині 1950-х рр. Саме останній ас-
пект визначив мету пропонованої розвідки.

Перші праці, в яких дослідники звернулися до пи-
тань, пов’язаних з процесом реорганізації МТС, поба-
чили світ ще в 1959 р., коли передача сільськогосподарсь-
кої техніки колгоспам лише закінчувалася. Зокрема слід
звернути увагу на статтю П. Клімова [1], якою побіжно
розкриті причини, хід реорганізації МТС і процес пе-
редачі техніки колгоспам. Проте, висновки були тен-
денційними і не відзначалися об’єктивністю. Схожі риси
були притаманними і для більшості інших досліджень з
цієї тематики, опублікованих у радянський період. Більш
ґрунтовно питанням реорганізації МТС займалися
Г. Ольшевська [2] та Л. Єременко [3], запропонувавши
комплексний аналіз процесу передачі техніки колгос-
пам і функціонування новостворених ремонтно-техн-
ічних станцій (РТС). За час незалежності України ок-
ремими аспектами вказаної проблеми займалися
С. Кульчицький [4], Л. Ровчак [5], І. Романюк [6] та ін.

На початку 1958 р. у сільському господарстві УРСР
назріла потреба реорганізації системи матеріально-тех-
нічного забезпечення. МТС, які до цього залишались по
суті монопольним власником на засоби сільськогоспо-
дарського виробництва, вже не могли ефективно вико-
нувати ті завдання, які стояли перед ними. Відсутність
їх зацікавленості в підвищенні урожайності та порушен-
ня умов типових договорів з колгоспами негативно по-
значилися на ефективності сільського господарства та
на вартості його продукції. В той же час більшість кол-
госпів республіки економічно зміцніли, зросли їхні
прибутки, відбулись якісні зміни в матеріально-техні-
чному забезпеченні. Колгоспи робили спроби вести
господарство так, як це було вигідно їм. Проте, оскіль-
ки майже вся сільськогосподарська техніка знаходилася
в МТС, ці спроби були малоефективними. Відтак, супе-
речності, що виникли у відносинах між МТС і колгос-
пами, вимагали якнайшвидшого вирішення.

Цей процес отримав поштовх під час розгляду пи-
тання щодо шляхів подальшого розвитку сільського гос-
подарства країни на пленумі ЦК КПРС 25–26 лютого
1958 р., коли була остаточно вирішена доля МТС. У
постанові визнавалося за необхідне реорганізувати їх
у РТС і продати колгоспам техніку [7, 365]. Відповід-
но до рішення пленуму, кожне господарство незалеж-
но від рівня рентабельності й економічного станови-
ща, мало купувати техніку. З цього часу колгоспи були
змушені готувати кадри механізаторів, проводити ре-
монт техніки, купували запасні частини, пальне, мас-
тило за свій рахунок. У березні 1958 р., на основі по-
станови лютневого пленуму ЦК КПРС, сесія Верхов-
ної Ради СРСР прийняла закон «Про дальший розви-
ток колгоспного ладу та реорганізацію машино-трак-
торних станцій». Відповідно до нього, «реорганізація
МТС мала здійснюватися поступово, із врахуванням
розвитку економіки окремих колгоспів і особливостей
різних зон і районів Радянського Союзу, і в терміни,
встановлені Радами Міністрів союзних республік» [8,
223]. Після цього в країні розпочалося втілення в жит-
тя основних його положень.

Хоча, передбачена реорганізацією передача техн-
іки колгоспам, розпочалася ще до прийняття згадано-

го закону. На початку березня 1958 р. у Києві відбула-
ся представницька нарада, на якій розглядалися пи-
тання майбутньої реорганізації. З огляду на відсутність
затвердженого порядку і умов продажу техніки, вона
прийняла рішення про порядок передачі сільськогос-
подарських машин із МТС в колгоспи, що і поклало
початок процесу реорганізації в УРСР. Фактично, не
маючи ще визначених цін на техніку та розробленого
порядку її продажу господарствам, колгоспи вже по-
чали отримувати її в користування. Кошти вони мали
сплатити після прийняття відповідних рішень [6, 70].
Тому лише після прийняття інструкції Міністерства
сільського господарства і Міністерства фінансів СРСР
«Про порядок та умови продажу колгоспам трак-торів,
сільськогосподарських машин і механізмів, що належать
МТС», в Україні розпочався реальний продаж техніки.
Для забезпечення цієї інструкції навесні 1958 р. у кож-
ному районі створювалися спеціальні комісії. Вони
відповідали за надання техніці МТС належного стану,
раціональний розподіл звільненого персоналу, пра-
вильну оцінку вартості техніки. Технічний стан трак-
торів і машин та відсоток їхнього зносу визначався
вищевказаними спеціальними комісіями.

Проведення реорганізації МТС у різних регіонах
мало свої особливості. За інформацією сільськогоспо-
дарського відділу ЦК КПУ, 1958 р. у Сумській обл.
налічувалося 659 колгоспів, з яких прийняли техніку
від МТС – 181 (27,4 %). Темпи цієї передачі були
повільні, робота організована незадовільно, а техніка
передавалася не відремонтованою. У Хмельницькій
обл. процес передачі проходив організованіше, де з 836
колгоспів прийняв техніку 501. Однак із 68 МТС об-
ласті повністю її передали лише 6. З Харківщини по-
відомляли, що з 747 колгоспів області прийняли техні-
ку 426. Всього ж купували техніку 699 господарств, а
для 48 зберігався попередній порядок обслуговування
через МТС [9, 134]. Отже, процес передачі техніки
колгоспам проходив досить нерівномірно. Лише в 13
областях УРСР техніку прийняли всі колгоспи респуб-
ліки. 662 економічно слабкі колгоспи не мали фінан-
сових можливостей для придбання техніки і мали об-
слуговуватись тими МТС, які продовжували функціо-
нувати, або ж новоствореними РТС.

Щоправда низькі темпи передачі техніки колгос-
пам часто гальмувалися роботою самих комісій. В ок-
ремих областях мали місце серйозні порушення, які сто-
сувалися завищення відсотку зносу машин. У Криму знос
проданих машин визначався в 22 %, Харківській обл. –
23,8 %, Чернігівській і Житомирській – 26,5 %, тоді як
у Волинській – 38 % у Сумській – 37 %, Київській –
35 %, Чернівецькій і Закарпатській – 35,9 %, за серед-
нього показника в УРСР – 28,6 %. З метою ліквідації
подібних порушень, в ці області відряджалися спеціа-
лісти для з’ясування причин завищення зносу та на-
дання експертної допомоги. Мали місце зволікання та
витрати суто організаційного характеру. Їхня причина
полягала в тому, що Головне управління сільськогос-
подарського постачання (Головсільгоспостач) Міні-
стерства сільського господарства давало неправильні
вказівки щодо цін продажу [10, 112]. У більшості ви-
падків продаж техніки проводився у відповідності до
встановленого порядку, що однак не допомогло по-
вністю вберегтися від порушень.

Загалом, згідно закону «Про дальший розвиток
колгоспного ладу та реорганізацію машино-трактор-
них станцій», остання мала проводитися поступово.
Проте, в її практичному здійсненні керівництво допу-
стило поспішність. Незважаючи на заклики до обереж-
ності, її провели протягом одного року відразу по всій
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території одночасно. Результат виявився негативним, що
позначилось на матеріально-фінансовому становищі
колгоспів. Відповідно, знижувалася оплата праці й уск-
ладнювалася виплата на трудодні [2, 16]. У постанові
комісії з питань сільського господарства Верховної Ради
УРСР від 10 червня 1958 р. «Про хід реорганізації
МТС» вказувалося, що в кінці травня 1958 р., з 12928
колгоспів, які «виявили бажання» придбати сільсько-
господарську техніку, оформили купівлю техніки від-
повідними актами 12613 господарств [12, 416]. У по-
дальшому найбільш інтенсивний продаж машин відбу-
вався протягом другого кварталу 1958 р. В кінці року
він був вже практично завершений.

У цей час більшість колгоспів, особливо економі-
чно слабких, укрупнювалися. З 1 січня до 1 травня
1958 р. в УРСР були укрупнені 975 колгоспів. Крім цьо-
го, передбачалося перетворити на радгоспи – 31 колгосп
та приєднати до них 46, передати лісгоспам та іншим
організаціям – 43 і реорганізувати в промислові артілі 2
колгоспи. Таким чином, в республіці залишилося 13590
колгоспів, з яких 12928 прийняли техніку МТС, по-
чаткова балансова вартість якої була 5,4 млрд. крб. [13,
47]. Однак у республіці залишилися 713 колгоспів, в
основному економічно слабких, які не викупили техн-
іку. Для їхнього обслуговування залишено без реорга-
нізації 41 МТС і 57 РТС. Найбільша кількість кол-
госпів, які не придбали техніку. зосереджувались в
гірських областях республіки [9, 3].

Залишаючи певну частину МТС, керівництво спо-
дівалося, що колгоспи зможуть подолати своє відста-
вання і невдовзі придбають техніку. Однак, через ска-
сування натуральної оплати за роботу МТС і перехід
на грошові платежі, колгоспи Полісся і Західних обла-
стей УРСР, які не придбали техніку, опинилися в більш
скрутному становищі, ніж були раніше. Це пояснюва-
лось тим, що раніше ставки натуроплати були дифе-
ренційованими в районах республіки і встановлюва-
лися незалежно від державних витрат на тракторні
роботи. Тому колгоспи мали платити за собівартістю
виконаних робіт, тобто значно більше, ніж раніше кош-
тувала натуроплата [9, 4]. Так, у Червоному р-ні, Сумсь-
кої обл. були залишені 2 МТС – Есманську та Вільно-
Слобідську. 1957 р. у колгоспах зони діяльності цих МТС
було виконано механізованих робіт на 160 тис. га умов-
ної оранки, за які колгоспи здали натуроплату на суму
3985 тис. крб. (за цінами 1958 р.). За однаковий обсяг
механізованих робіт колгоспи району 1958 р. мали спла-
тити вже на 1901 тис. крб. більше, порівняно з  1957 р.
Статистика підтверджує, що, якби колгоспи Червоного
р-ну придбали техніку, їхні витрати склали б 4894 тис.
крб. або біля 1 млн. менше, ніж вони заплатили за робо-
ти МТС в 1958 р. Це призвело до того, що колгоспи
вимушені були звертатися в районні й обласні органи,
з проханням продати їм техніку вже в 1958 р.

Загалом, на кінець 1958 р. колгоспи купили в МТС
108,4 тис. тракторів, 42,7 тис. зернозбиральних ком-
байнів і багато іншої сільськогосподарської техніки.
Частина господарств розрахувалася за придбану техні-
ку власними коштами, а економічно слабкі – отримали
державні кредити. З МТС до колгоспів перейшли пра-
цювати 300 тис. трактористів і комбайнерів. У 1960 р.
продаж техніки колгоспам завершився. Держава реа-
лізувала їм 660 тис. тракторів і 300 тис. зернових ком-
байнів [14, 91]. Проте, незабаром відбулося підвищен-
ня цін на техніку, запасні частини та паливно-мастильні
матеріали, що поставило колгоспи в досить скрутне
фінансове становище. Крім цього, залишалась невир-
ішеною проблема розрахунків колгоспів за придбану
техніку. Згідно планів, передбачених законодавством,

вони мали поступово розраховуватися за придбану
техніку до 1963 р.: в 1958 р. – 1095 млн. крб., 1959 р. –
1061, 1960 р. – 759, 1961–1963 рр. – 309. Проте, кол-
госпи оплачували техніку несвоєчасно і на середину
1958 р. до банку надійшли лише 269 млн. крб. [3, 17].
Борги колгоспів на 1961 р. сягнули вже 2 млрд. крб.
[5, 145]. Отже, наміри М. Хрущова радикально зміни-
ти становище селянства не мали позитивних наслідків.

Був ще один суттєвий фактор, який полягав у тому,
що через відсутність у господарствах інструкції Міні-
стерства сільського господарства і Міністерства фінан-
сів про порядок і умови продажу сільськогосподарсь-
кої техніки, оцінювання вартості відбулося в окремих
областях республіки вже після продажу, а розцінки на
придбану техніку прийшли тоді, коли вона була вже
передана. Це призвело до дезорганізації стосунків між
державою і колгоспами [15, 165]. Так, у Житомирській
обл., із 64 МТС у РТС реорганізувано 60, а 4 МТС
(Олевська, Потіївська №2, Мархлевська і Городненсь-
ка) – залишились у звичному статусі, а із 727 колгоспів
області, які придбали техніку, розрахувалися лише 63,
тобто, 8,6 % [5, 144]. На Вінниччині взагалі кілька разів
змінювали ціни на техніку, яку вже передали колгоспам,
а для більшості машин були відсутні технічні паспорти.
Загалом, станом на липень 1959 р., в УРСР повністю
розрахувалися, за придбану в МТС техніку, біля 1500
господарств, що становило трохи більше 10 % [16, 227].

Слід відзначити, що, за умов екстенсивного веден-
ня сільського господарства, зростання продуктивності
праці прямо пов’язане зі зростанням капіталовкладень,
але наприкінці 1950 – початку 60-х рр. їхній обсяг
навіть зменшився. Продавши трактори й сільськогос-
подарську техніку колгоспам, держава включила їхню
вартість до складу капіталовкладень у сільське госпо-
дарство на 1958 р. При цьому сумарна кількість тех-
ніки не зросла, а колгоспи опинилися під тягарем знач-
них боргів державі [4, 113].

Таким чином, продаж техніки колгоспам мав як по-
зитивні, так і негативні наслідки. «Слабка сторона» була
пов’язана насамперед з тим, що перед частиною кол-
госпів негайно постала проблема погашення кредитів,
отриманих для придбання техніки. Тому вчасно і по-
вністю розрахуватися за неї могли не всі господарства.
Погашення боргу вимагало жорсткої економії, в тому
числі на оплаті праці, що призвело до помітного зни-
ження оплати трудодня. Швидка реорганізація спонука-
ла також появу чисельних зловживань (завищення ціни
на техніку, продаж не відремонтованих машин тощо).
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the features of process of the MTS agricultural technique sale to the
collective farms during the MTS reorganization in the 1958th.
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І. С. Савицька

ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНОЇ СИТУАЦІЇ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В 1964–1985 рр.

У статті проаналізовано антирелігійну політику влади, висвіт-
лено її особливості та методи втілення. Досліджено станови-
ще православних громад і протестантських об’єднань республі-
ки. Особливу увагу приділено динаміці змін у релігійній мережі
та обрядовості, на основі архівних документів.
Ключові слова: антирелігійна політика, православні громади,
протестантські об’єднання, атеїстична пропаганда, релігійна
обрядовість

Релігія є одним із найважливіших факторів людсь-
кої історії та невід’ємним складником у дослідженні
повсякденного життя населення. На тлі доволі деталь-
но вивчених питань аграрної політики радянської вла-
ди і культурно-освітнього розвитку українського сус-
пільства періоду 60–80-х рр. ХХ ст. залишається ще
чимало малодосліджених проблем, зокрема й релігій-
ного життя. Об’єктивне вивчення цієї сфери дозволить
зробити ще один крок на шляху до цілісної картини тієї
епохи. Мета цієї статті полягає у спробі аналізу релігій-
ної ситуації на території України в 1964–1985 рр., особ-
ливостей та основних тенденцій в розвитку релігійно-
го життя, дослідженні змін в кількості релігійних гро-
мад і релігійної обрядовості.

Епоха «застою» позначилася послабленням втру-
чання держави в релігійні справи. Антирелігійні про-
цеси, що мали місце наприкінці 1950 – у першій поло-
вині 60-х рр., хоч і продовжувалися, але в значно м’як-
шому вигляді. Це сприяло пожвавленню діяльності
релігійних об’єднань та окремих осіб, особливо в пер-
ші роки правління Л. Брежнєва. Так, уповноважений
Ради у справах релігій при Раді Міністрів СРСР по
Волинській обл. А. Федулов доповідною запискою за-
уважив: «Це виявляється, перш за все, в збільшенні
кількості заяв і листів в різні урядові інстанції про реє-
страцію нових сектантських об’єднань та поновлення
діяльності православних церков; в збільшенні відправ-
лення релігійних обрядів, зокрема хрещення дітей, та
в значному збільшенні грошових прибутків релігійних
громад. Так, в 1966 р. на 33 заяви було більше, ніж у
1965 р.; релігійних обрядів хрещення дітей лише в
православних церквах було більше на 1208, вінчань
шлюбів – на 35. Грошові прибутки за цей час збільши-
лися в православних церквах на 115896 крб., в сектан-
тських об’єднаннях – на 5414 крб.» [1, 43].

Варто зауважити, що релігійна ситуація мала свої
особливості насамперед на Західній Україні. Адже тра-
диційною тут була пріоритетність загальнолюдських
духовних цінностей перед державними законами і полі-

тичними нормами, що зумовлювало міцні позиції цер-
ковних інститутів на цій території. Крім того, Західна
Україна завжди була ареалом діяльності Української
греко-католицької церкви, яка з 1946 р. перебувала у
підпіллі. У записці від 1967 р., переданій Ватиканом
посольству СРСР у Римі, ставилося питання про відно-
влення на території Україні багатьох греко-католиць-
ких єпархій, створення Києво-Галицького патріархату
української католицької церкви. У численних довід-
ках відділу пропаганди і агітації ЦК КПУ того періоду
зазначалося, що у західних областях республіки неле-
гально розповсюджується, виданий у Римі, молитов-
ник і збірник релігійних пісень, що, на думку радянсь-
кої влади, містить антикомуністичний та націоналі-
стичний характер. Відзначалося також, що у Львівсь-
кій, Закарпатській та деяких інших обл. є ряд випадків
самовільного захоплення уніатами, знятих з реєстрації,
церков і проведення у них релігійних служб. Усі ці події
давали підставу для появи різноманітних чуток щодо
реставрації греко-католицької церкви. У зв’язку з цим,
радянська влада дала вказівку редакціям республікан-
ських журналів «Людина і світ», «Наука і суспільство»,
«Соціалістична культура», «Український історичний
журнал», «Блокнот агітатора» опублікувати науково-
популярний та пропагандистський матеріал про реак-
ційну суть уніатської церкви. Крім того, задля витіс-
нення католицької літератури, видавництву «Карпати»
дозволили видати православний молитовник українсь-
кою мовою, накладом 7 тис. примірників [2, 9].

Водночас було прийнято ряд постанов та указів, що
стосувалися релігійного життя. Так, 13 серпня 1965 р.
президія Верховної Ради УРСР прийняла постанову
«Про деякі факти порушення соціалістичної законності
щодо віруючих» [3, 39]. Радянське релігійне законо-
давство зазнало деяких змін. Було конкретизовано від-
повідальність за його порушення. Влада намагалася
кожну дію, спрямовану проти релігійних об’єднань та
віруючих, прикрити законом. Коли ж дії проти них
носили відкрито незаконний характер, відповідаль-
ність покладалася не на закон, а на конкретних чинов-
ників. Так, до прикладу, в одній з численних доповід-
них записок Уповноважений Ради в справах релігій при
Раді Міністрів СРСР по УРСР К. Литвин писав: «Ма-
ють місце факти грубого адміністрування відносно
віруючих та церкви, з боку окремих посадових осіб
місцевих органів влади у Волинській, Донецькій,
Дніпропетровській, Ровенській, Хмельницькій, Хер-
сонській, Чернівецькій областях, де практикуються
накладення штрафів на пересічних віруючих лише за
присутність їх дітей на молитовних зібраннях; штра-
фуються господарі квартир і будинків, які надають
приміщення для проведення молитовних зібрань, не
з’ясовуючи при цьому, хто є їх організатором та керів-
ником. Мають місце і окремі випадки, коли дітей віру-
ючих не приймають на роботу, відраховують з учбо-
вих закладів, видають характеристики із зазначенням
приналежності до того чи іншого віросповідання. Такі
характеристики видавалися у школах Херсонської та
Запорізької областей» [4, 26].

Законодавчі ініціативи торкалися також обліку ре-
лігійних організацій та споруд, порядку розгляду скарг
і заяв віруючих, атеїстичного виховання (зокрема по-
станова ЦК КПУ «Про посилення атеїстичного вихо-
вання населення» від 1971 р.) тощо [3, 39–42].

У 1964–1985 рр. радянськими і партійними органа-
ми було посилений фінансовий тиск на священнослу-
жителів і духовні центри, значно скорочено місіонерсь-
ку діяльність церкви, посилено «індивідуальну роботу»
зі священиками, віруючими та їх сім’ями, спрощено
процедуру закриття культових споруд і, відповідно, зня-
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то з обліку значну частину молитовних будинків. Однією
з форм антирелігійної політики стали бесіди у райви-
конкомах, облвиконкомах, куди періодично запрошува-
лися представники церковного активу і священнослужи-
телі. Особлива відповідальність у проведенні антицер-
ковної роботи покладалася на адміністративні комісії
при виконкомах районних та обласних Рад депутатів
трудящих, на комісії сприяння контролю за виконан-
ням законодавства про культи. Вони безпосередньо
«працювали» з віруючими, займалися відповідною
«профілактикою», подавали звіти у вищі органи.

Крім того, значна увага приділялася вивченню
змісту проповідей священиків, пресвітерів, проповід-
ників. У грудні 1973 р. на нараді завідуючих відділа-
ми пропаганди і секретарів ідеології райкомів партії,
голів райвиконкомів в обкомі КПУ Волинської обл.
рекомендовано створити при міських та районних ви-
конкомах групи (3–5 осіб) з вивчення форм і методів
богослужінь, а також змісту проповідей, що дозволи-
ло зібрати матеріал для пропагандистської діяльності
ідеологічних працівників [5, 5]. Крім цього, Будинком
політосвіти обкому КПУ Волинської області з 1970 р.
періодично проводилися соціологічні дослідження
стану релігійності населення в окремих районах об-
ласті. Вперше таке дослідження проведено у серпні
1970 р. в Локачинському р-ні, Волинської обл., з ме-
тою надання практичної допомоги райкому КПУ в
організації атеїстичної роботи. У доповідній записці
зазначалося, що темою дослідження стало вивчення
причин збереження релігійних пережитків та ставлен-
ня віруючих до атеїстичної роботи [6, 3].

Водночас продовжувалося насаджування атеїстич-
ного світогляду, в тому числі, через впровадження ра-
дянської обрядовості. У сільських клубах, будинках

культури, бібліотеках систематично проводилося чи-
тання лекцій, бесід, читацьких конференцій з атеїзму.
На підприємствах, в колгоспах, навчальних закладах
діяли клуби комуністичної моралі, кінолекторії та лек-
торії з питань атеїстичних знань. Так, лише 1973 р. у
Кіровоградській обл. на атеїстичну тематику прочита-
но 9958 лекцій. В області було створили 8 осередків
вивчення атеїзму та 35 постійно діючих семінарів лек-
торів-атеїстів. У 34 населених пунктах, де діяли
релігійні громади, працювали атеїстичні гуртки або
школи знань про природу і суспільство [4, 86]. Пожва-
вили атеїстичну роботу культосвітні заклади і комісії з
впровадження сучасних громадянських обрядів. Зок-
рема в Києві 1976 р. створена фірма «Свято», що об-
слуговувала нові громадянські обряди, а 1977 р. за-
вершилося будівництво меморіально-похоронного
комплексу з крематорієм [7, 59]. Так, Волинський об-
ласний будинок Народної творчості розробив і надіслав
в райони сценарії свят: «День повноліття», «усмішка
зорі» (до відзначення новонароджених), «урочиста
реєстрація шлюбу». Методистом обласного будинку
Народної творчості Федьком випущено книгу – «На
рушничок щастя», за якою урочисто проводилася реє-
страція одружень, новонароджених, вручення пас-
портів тощо [8, 3]. У ряді міст республіки відкривали

будинки щастя, де відбувалася урочиста реєстрація
одружень і новонароджених. У багатьох селах для цієї
мети широко використовували клуби та будинки куль-
тури. Це призводило до того, що в багатьох селах ро-
ками не реєстрували жодного шлюбу за релігійним
обрядом, хоча діючі церкви там були [4, 87].

Важливе місце в атеїстичному вихованні відводи-
лося ЗМІ і сфері культури, оскільки воно мало охопи-
ти якомога більше сфер людського життя. Влада на-
магалася також послабити релігійні впливи через змен-
шення кількості людей, які брали участь в обрядах.
Така політика призвела до того, що релігійна мережа
за ці роки продовжила зменшуватися, щоправда по-
вільнішими темпами, ніж у попередній період. Лише
з 1960 до 1971 рр. загальна кількість церков усіх культів
скоротилася на третину [9, 4]. Так, на 1972 р. у рес-
публіці налічувалося 4428 зареєстрованих релігійних
громад Російської православної церкви, яка продов-
жувала займати домінуючі позиції, 1974 р. – 4346,
1976 р. – 4236 [9, 45; 4, 2; 7, 7].

Нерідко, зняті з реєстрації, релігійні будівлі місцева
влада «не освоювала», вони руйнувалися під дією при-
родних чинників. Так, наприклад, станом на 1980 р. у
селах Волинської обл. третина знищених церков були
пам’ятками архітектури. Такі ж тенденції стосувалися
і релігійної обрядовості. Наприклад, лише в 1970–
1976 рр. кількість хрещень новонароджених зменши-
лася з 45,6 до 32,7 %, вінчань з 4,6 до 3,3 %, поховань
за релігійним обрядом з 55,1 до 48 %. Зміни чисель-
ності обрядовості відображені в табл. 1.

Табл. 1
Зміни у релігійній обрядовості за 1970–1976 рр.

[4, 69–70; 10, 9; 11, 15]

Попри скорочення кількості громад православної
церкви та зменшення релігійної обрядності, відбувало-
ся зростання доходів церкви, як в цілому, так і від вико-
нання обрядів та добровільних пожертв. Загальний дохід
РПЦ в УРСР тільки за чотири роки збільшився з 30,7 до
34,1 млн. крб. Для прикладу, візьмемо Волинську обл.,
як таку, що демонструвала середні показники. 1966 р.
загальний дохід РПЦ у регіоні склав 759612 крб.,
1976 р. – 1312 тис. крб., 1985 р. – 2112 тис. крб. (табл. 2).

Табл. 2
Доходи Російської православної церкви

у Волинській обл. (крб.) [12; 13; 14; 15; 16]

народилося померло шлюбів хрещення поховання вінчання хрещення поховання вінчання

1. 1970 719,2 418,7 465,8 327,7 230,7 21,2 45,6 55,1 4,6
2. 1972 744,9 443,1 431,7 317,4 235,8 20,2 42,6 53,2 4,7
3. 1973 718,2 449,6 494,6 286,7 233,8 19,3 39 52 3,9
4. 1976 745,9 500,6 458,6 243,9 240,3 15,1 32,7 48 3,3

Здійснено обрядів в % до числа 
актів РАЦСу№ Рік

Було актів РАЦСу за даними 
ЦСУ (тис.)

Здійснено обрядів (тис.)

1. 1966 759 612 262 174 387 942 109 496
2. 1971 1 115 794 356 533 619 031 140 173
3. 1976 1 312 000 176 100 1 000 200 135 700
4. 1982 1 894 149 338 864 1 346 367 208 918
5. 1985 2 112 486 332 268 1 521 028 259 190

Від 
виконання 

обрядів

Від 
продажу 
свічок і 

предметів 
культу

Добро-
вільні 

пожерт-
вування

№ Рік
Всього 

поступило
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Протестантські об’єднання трактувалися радянсь-
кою владою як сектантські, а в означений період на
території УРСР, серед їхніх громад, основне місце по-
сідали євангельські християни-баптисти (ЄХБ) і п’я-
тидесятники. В республіці діяли також громади бап-
тистів-розкольників, єговістів, окремі групи п’ятиде-
сятників, які ухилялися від реєстрації і проводили зіб-
рання 2–3 рази на тиждень. Другою за кількістю ре-
лігійних об’єднань була церква адвентистів сьомого
дня (АСД) (Табл. 3).

Зростання мережі протестантських громад пояс-
нювалася двома факторами: по-перше, послабленням
релігійної політики влади, про що йшлося вище, а по-
друге – влада, намагаючись взяти під свій контроль
релігійну ситуацію в республіці, дозволяла реєструва-
ти протестантські громади, виводячи їх діяльність з
підпілля, що теж давало результати. Так, лише в Одесь-
кій обл., внаслідок проведених заходів у 1974 р., пода-
ли заяву на реєстрацію група прихильників так званої
РЦЄХБ з м. Ізмаїла (80 осіб) та 2 групи п’ятидесят-
ників сс. Виноградівка та Молога Білгород-Дністровсь-
кого р-ну, а також була зареєстрована група баптистів-
розкольників (250 осіб) у с. Шевченкове Кілійського
р-ну. Значна робота була проведена також у Хмель-
ницькій, Одеській, Донецькій обл. Тільки в Хмель-
ницькій обл. легалізували 718 віруючих, які проводи-
ли діяльність у 38 населених пунктах [17, 62].

Тенденція до відтворення, кількісного зростання
й омолодження протестантських громад забезпечува-
лася церковним активом через залучення нових членів,
особливо молоді із сімей віруючих. Найбільшу
кількість нових людей приймали громади євангельсь-
ких християн-баптистів. Протестанти систематично
проводили нелегальні зібрання, в яких нерідко брали
участь запрошені проповідники.

Незважаючи на певні послаблення у сфері релігії,
після усунення від влади М. Хрущова, до віруючих
часто застосовували штрафні санкції й навіть притя-
гували до кримінальної відповідальності. Так, лише
протягом 1973 р. у республіці до кримінальної відпо-
відальності за антигромадську діяльність притягнули
20 осіб: 5 п’ятидесятників, 7 єговістів, 6 прихильників
РЦЄХБ; до адміністративної відповідальності – більше
300 осіб [4, 26]. Найбільш характерним порушенням
законодавства про релігійні культи було здійснення
обрядів, процесій та інших церемоній культу поза мо-
литовними будівлями, з порушенням встановленого
порядку. Штрафували, як правило, тих громадян, які
неодноразово порушували законодавство і до яких вже
застосовувалися профілактичні санкції.

Заслуговує уваги і реакція віруючих на ті суспіль-
но-політичні процеси, що відбувалися в цей час. До
прикладу, напередодні та в дні роботи з’їздів КПРС
завжди посилювалася активність віруючих, збільшу-
валася кількість заяв з питань відновлення діяльності,

знятих з реєстрації, церков. Більшість віруючих респуб-
ліки позитивно або нейтрально відгукувалися на рішення
з’їздів, прийняті резолюції та постанови, хоча чимало
негативно сприймали радянську владу й її релігійну
політику. Масові відмови органів влади щодо відкриття
культових споруд викликали обурення віруючих. У дея-
ких місцях вони обрали своєрідну форму протесту: па-
рафіяни самочинно відкривали церкви, проводили в них
ремонт і влаштовували богослужіння. Незважаючи на
обмеження діяльності релігійних об’єднань, населення
УРСР продовжувало активно відзначати релігійні свята
– Великдень, Різдво тощо. Попри зусилля влади, в усіх
селах зберігалися звичаї колядування, щедрування,
посівання, а в окремих районах з колядками і щедрів-
ками селами ходили церковні хори.

Отже, період «застою» характеризувався певною
лібералізацією релігійної політики, а боротьба з релі-
гією здійснювалася переважно атеїстичною пропаган-
дою. Для цього періоду притаманна значна кількість
державних та компартійних постанов, що стосувалися
релігійної сфери. Втім, незважаючи на послаблення ре-
лігійної політики, продовжувала скорочуватися релігій-
на мережа та відсоток здійснюваних релігійних обря-
дів, значною також залишалася і кількість притягну-
тих до адміністративної та кримінальної відповідаль-
ності віруючих за порушення у релігійній сфері.
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Табл. 3
Динаміка зростання протестантських громад [9, 45; 4, 4–10; 7, 11–17]

Зареєст-
ровані

Незареєс-
тровані

Зареєст-
ровані

Незареєс-
тровані

Зареєст-
ровані

Незареєс-
тровані

Зареєст-
ровані

Незареєс-
тровані

1 1972 1117 37 101 29 – 581 – 308
2 1974 1118 48 101 38 – 597 – 270
3 1977 1162 183 117 25 34 365 – 235

П’ятидесятники Єговісти
№ Рік

ЄХБ АСД
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ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ДОНЕЧЧИНИ ТА ЗАКАРПАТТЯ У ПРОЦЕСІ
РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ

ІДЕЇ НА РУБЕЖІ 1980–90-х рр.

У статті аналізується діяльність і ставлення громадсько-пол-
ітичних організацій і товариств Донеччини та Закарпаття до
реалізації української державної ідеї на рубежі 1980–90-х рр.
Відзначено вияви як позитивного, так і негативного ставлення
до процесу державотворення в Україні.
Ключові слова: громадсько-політична організація, Донеччина,
Закарпаття, державна ідея, ідеологія

Вже з кінця 1980-х рр. у діяльності ряду громадсь-
ко-політичних організацій Донеччини та Закарпаття
ставала все більш чітко вираженою позиція щодо реа-
лізації української державної ідеї. Причому це було або
позитивне, або негативне ставлення. Так, тенденція
щодо плекання та відстоювання українського держа-
вотворення значною мірою була пов’язана з функціо-
нуванням Української Гельсінської спілки (УГС), На-
родного Руху України (НРУ), історико-просвітницько-
го товариства «Меморіал» та ін. Негативне ставлення
щодо цього демонстрували «Інтернаціональний Рух
Донбасу», «Товариство карпатських русинів» тощо.
Аналіз їхньої діяльності визначив мету цієї статті.

Важливою особливістю політичного структуру-
вання українського суспільства кінця 1980-х рр. була
поява громадянських організацій різного політичного
й ідеологічного спрямування. В їх документах і прак-
тичній діяльності домінували політичні вимоги та зак-
лики до активних дій, зокрема й у формах непокори
наявній владі [1, 95]. Слід відзначити, що громадсько-
політичні товариства Донеччини та Закарпаття, попри
аналогічні структурно-організаційні форми, мали до-
волі специфічні ідеологічні особливості, зумовлені
різними суспільними традиціями та громадсько-полі-
тичною культурою цих регіонів.

Особливу роль у процесі морального й духовного
очищення суспільства на цьому етапі відіграло істо-
рико-просвітницьке товариство «Меморіал», котре взя-
ло на себе роль ініціатора заповнення «білих плям»
історії, ознайомлення громадськості з архівними ма-
теріалами карально-репресивних установ, повернен-
ня репресованим чесності імен, реабілітацією жертв
тоталітарного режиму. Крім цього, завданням товари-
ства стало створення меморіалу жертвам сталінських
репресій у вигляді своєрідного музею, бібліотеки та
інформаційного центру.

Саме в «Меморіалі» вперше виник союз між відо-
мими інтелектуалами та діячами культури, з одного боку,
та «неформальними» новими політичними рухами – з
іншого. В боротьбі, що розгорнулася навколо фундамен-
тальних питань історичної правди, законності й сусп-
ільної свідомості, це був значний крок до формування
альтернативних політичних партій [2, 455,456]. На зас-
іданні Донецького відділення Всесоюзного історико-
просвітницького товариства «Меморіал» 21 жовтня
1989 р., після виступу Г. Гордасевич з доповіддю про
поезію та долю В. Стуса, було вирішено звернутися
до Товариства української мови ім. Т. Шевченка
(ТУМ), з проханням провести вечір пам’яті поета та
організувати збір підписів за реабілітацію поета [3, 4].

22 квітня 1989 р. виникла Донецька обласна орган-
ізація УГС, 20 серпня – Донецька крайова організація
Народного Руху України (ДКО НРУ), восени – Донець-
ка міська організація «Демократичний Рух». Ці рухи
ставили за мету не лише відродження української мови

та культури, що було актуальним для русифікованого
Донбасу, але вперше виступили як опозиція монопольній
владі КПРС. Від початку існування національно-демок-
ратичні організації регіону були нечисленними, органі-
заційно розрізненими, що визначали й суб’єктивні при-
чини (наприклад, суперечки між керівництвом) [4, 110].

Влітку 1989 р. на пленумі Донецького обкому КПУ
постало питання про створення в області Донецької
республіки, а вже восени, аналогічно до Закарпаття, в
регіоні розпочалася гучна, але невдала спроба запо-
чаткувати осередок «інтерфронту» [5, 2]. У листопаді
1990 р. був створений «Інтернаціональний Рух Дон-
басу» [6, 185] – одна з основних політичних сил краю,
що протидіяла процесу державотворення. У цей же
період стає помітною активізація українських
анархістів, які, внаслідок занепаду активності Харкі-
вської КАУ, потрапили під ідеологічний вплив російсь-
ких анархістів ІРЕАН. Так, в Донецьку діяв осередок
Асоціації руху анархістів (І. Король, Т. Носач), який
регулярно, спільно з російськими анархістами, про-
водив акції протесту [7]. Така діяльність була спрямо-
вана як проти держави загалом, так і проти ідеї украї-
нської державності зокрема.

На установчих зборах ДКО НРУ в місцевому уні-
верситеті було 109 делегатів, які представляли широ-
ку палітру – від робітника до малого підприємця. Де-
легати обрали Координаційну Раду і делегатів на рес-
публіканський з’їзд НРУ за перебудову й ухвалили Ста-
тут. За ним, крайова організація Руху за перебудову виз-
началася як «самодіяльне об’єднання громадян – актив-
них прихильників програми всебічного оновлення пол-
ітичної та економічної системи суспільства, що діє
згідно з Конституцією УРСР та СРСР. Організація
співпрацює на рівноправних засадах та підтримує
діяльність усіх громадських та політичних об’єднань
і організацій, що сприяють перебудові радянського
суспільства, проголошеній квітневим (1985 р.) Плену-
мом ЦК КПРС» [8, 4].

У Статуті НРУ, ухваленому на його Установчому
з’їзді 7–10 вересня 1989 р. у Києві, наголошувалося,
що «Народний рух України за перебудову – масовий
громадсько-політичний рух республіки, що виник як
вияв народної ініціативи за докорінне оновлення сус-
пільства. Рух є незалежною громадсько-політичною
організацією, котра не підпорядкована жодній із гро-
мадських організацій чи державних установ... Праг-
нучи встановлення справжнього народовладдя в рес-
публіці, підтримуючи ініціативу громадян у втіленні в
життя ідеї правової держави та сприяючи залученню
трудящих до управління державним і суспільним жит-
тям, Рух підтримує взаємини і співпрацю з Радами
народних депутатів та їхніми органами» [9, 480]. Крім
Статуту, з’їзд ухвалив низку інших документів, зокре-
ма «Звернення до народу Української Радянської Соц-
іалістичної Республіки», «До всіх неукраїнців в Ук-
раїні», «Заяву на підтримку прагнень кримсько-та-
тарського народу» та ін., а також резолюції про еконо-
мічну самостійність УРСР, наступні вибори в рес-
публіці, проект закону про мови, переслідування цер-
кви, звільнення політв’язнів, національну символіку.
На думку В. Барана, з вересня 1989 р., від Установчо-
го з’їзду НРУ слід вести початок багатопартійності й
так званого політичного плюралізму в Україні [10,
397,398]. Отже, саме НРУ за перебудову як найбільш
організована й масова громадсько-політична органі-
зація в УРСР став основним суспільно-політичним
підґрунтям розвитку української державної ідеї.

Попри значні труднощі й перепони, на Донеччині
досить активно розвивалася місцева організація НРУ.
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Першим її головою став проф. І. Пасько [11, 126]. До
кінця 1989 р. були створені міські осередки Руху у Доне-
цьку, Димитрові, Горлівці, Єнакієвому, Червоноармійсь-
ку, Маріуполі. Основою крайової організації стало обла-
сне відділення ТУМ (створене раніше), тому і більшість
активістів ДКО НРУ представляли його лідери – В. Бі-
лецький, І. Шутов, М. Тищенко, В. Тиха та ін. [8, 4].

Делегати Установчого з’їзду НРУ в більшості вис-
ловлювалися щодо сприяння демократизації та глас-
ності, розвитку національної культури й мови. Значна
їх частина відстоювала боротьбу за свободу особистості,
її реальні права, сприяння соціально-економічній само-
стійності в складі СРСР, боротьбу за представництво в
місцевих і республіканських органах влади. Крім цього,
делегати виступали за зміну символіки, розв’язання еко-
логічних питань, підвищення добробуту населення
тощо. З 1109 делегатів з’їзду, Донеччину представля-
ли 25, а Закарпаття – 15 делегатів [12, 491]. Більшість
із них упродовж 1990–1994 рр. брали активну участь
у державотворчих процесах у своїх регіонах.

Як і в інших українських областях, у Закарпатській,
що є одним із найбільш поліетнічних регіонів Украї-
ни, на зламі 1980–90-х рр. з’явилася значнаа мережа
громадських організацій національних меншин. Про-
те, ключову роль у забезпеченні громадсько-політич-
них і культурно-освітніх потреб представників титуль-
ної нації – українців – відігравали ті громадські орган-
ізації, котрі постали в часи боротьби українців за не-
залежність, акумулювали національні цінності, ідеа-
ли, традиції саме національної більшості в краї. Цей
елемент був визначальним у їх діяльності. Громадські
організації в Закарпатській обл. формувалися в умо-
вах конфліктів між окремими соціальними і політич-
ними групами населення. Ці конфлікти зародилися під
час кризи владних відносин, зумовленої економічни-
ми й екологічними проблемами років радянської пе-
ребудови. Нові ж умови призвели до змін не тільки у
свідомості людей, а й у громадсько-політичній і куль-
турно-духовній сферах суспільного життя. М. Басараб
і М. Токар зауважили, що однією з основних переду-
мов виникнення громадсько-політичних організацій у
Закарпатській обл. став процес демократизації всіх
сфер соціально-політичного, культурно-духовного,
економічного життя. Цей процес зумовив активність
усіх соціальних верств населення краю і прискорив
становлення політичного плюралізму [13, 59]. Причо-
му від початку становлення громадські організації
мали неформальний характер й їм були притаманні такі
риси, як стихійний процес формування, розбудова
структур «знизу», під впливом народної ініціативи,
об’єднання громадян на основі спільних інтересів й
особистих стосунків, відсутність чіткої тактичної про-
грами в досягненні статутних завдань. Новим у діяль-
ності громадських організацій було обрання, а не при-
значення лідера, визнання його авторитету та компе-
тентності у відповідному напрямі, консолідація членів
і прихильників на основі певної ідеї.

В другій половині 1988 р. на Закарпатті спостері-
гався спалах громадської активності та інтерес до на-
ціонального відродження. Це стосувалося мовного пи-
тання, проблем екології, взаємин держави та церкви. Вна-
слідок цього, з’явилися різні неформальні організації.
Провідна роль у цьому процесі належала творчій інтел-
ігенції [14, 392]. Процес формування громадських ор-
ганізацій та об’єднань у Закарпатській обл. був зумовле-
ний низкою чинників: поява демократичних відносин
та плюралізму думок, історико-політичні традиції регі-
ону, зростання ідеологічного протистояння в суспільстві,
активізація громадсько-політичних рухів, прагнення

відродження культурно-духовних цінностей, соціально-
економічні проблеми, потреба захисту навколишнього
середовища й вирішення екологічних проблем.

Якщо на теренах республіки активною діяльністю
виділялися УГС, НРУ, ТУМ, історико-просвітницьке
товариство «Меморіал», екологічне громадське об’єдна-
ння «Зелений світ», то в Закарпатті, поряд з цими органі-
заціями, найбільший пласт громадсько-політичної, зок-
рема культурно-просвітницької, роботи взяли на себе
осередки культурно-освітнього товариства «Просвіта»,
Краєзнавчого об’єднання ім. О. Митрака та ін. Їхні струк-
тури на початку мали довільну форму, а фіксація членів
організацій не була обов’язковою. Більшість товариств
визнавали можливість одночасного перебування в лавах
різних громадсько-політичних та культурно-просвітніх
об’єднаннях. Однак ці товариства стали інтегративни-
ми центрами, завдяки яким, піднімалися та вирішува-
лися найактуальніші питання того часу, в тому числі,
повернення історичної справедливості, ліквідація «бі-
лих плям» минулого, відновлення прав української мо-
ви, надання їй державного статусу, а також забезпечен-
ня екологічної безпеки, збереження навколишнього се-
редовища, особливо у світлі наслідків Чорнобильської
катастрофи 1986 р. Характерною рисою цього процесу
була й швидка політизація цих формально неполітич-
них громадських організацій, але спільною рисою слід
визнати ідеологічну інтеграцію. Останній чинник давав
можливість закарпатським громадським організаціям
протистояти спробам реанімації сепаратистських на-
строїв й навіть під маскуванням вільної економічної зони
чи інших аналогічних виявів, за допомогою владних інс-
титуцій. М. Басараб вважає, що, попри це, пріоритетни-
ми напрямами діяльності згаданих товариств було все ж
таки проведення масових акцій, відродження національ-
но-культурного потенціалу українців Закарпаття, повер-
нення із забуття імен багатьох національно-патріотич-
них історичних постатей, відновлення народних тра-
дицій. На цьому тлі логічною була позиція провідників
культурно-просвітніх організацій, котрі закликали до збе-
реження історико-культурної спадщини закарпатців і, на
відповідній основі, формування нових умов національ-
но-культурного життя громадян [15, 54,55].

Чи не найбільш проблемною для процесу украї-
нського державотворення на Закарпатті виявилася
діяльність «Товариства карпатських русинів», засно-
ваного в лютому 1990 р. Так, його голова – архітектор
М. Томчаній у статті «Русини чи українці?», опубліко-
ваній в ужгородській угорській газеті «Карпаті ігоз сов»
25 січня, та в інтерв’ю цій же газеті 21 лютого 1990 р.
подав власну версію існування «русинів», яких він на-
звав «народом з окремою мовою» [16, 579]. Відтак,
з’явилася концепція відрубної національності, висо-
вувалася програма окремої держави в рамках СРСР,
згодом – автономної «Підкарпатської Руси» в рамках
України. Окремі закордонні «доброзичливці» мріяли
про відірвання Закарпаття від України та приєднання
його то до Чехословаччини, то до Угорщини, то до
Словаччини. Дехто з більш «учених» ідеологів русин-
ства почав ширити ідею самостійного Закарпаття на
території області, бо про «велике Закарпаття» (з украї-
нських земель Словаччини, Лемківщини в Польщі чи
югославських русинів) говорити було важко. Зрештою,
це йшло б урозріз з інтересами деяких кіл, які таке
політичне русинство підтримували [17, 784]. Згідно
свідчення академіка О. Мишанича, обком Компартії
та управління КДБ спробували утворити на Закарпатті
«інтерфронт» у вигляді Товариства карпатських ру-
синів, реанімувавши для цього довоєнні ідеї про їхню,
начебто, неналежність до українського народу [18, 29].
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Значною активністю у суспільно-політичному
житті регіону виділялася громадська організація, що
виникла в перші роки незалежності України на тере-
нах краю й отримала назву Українська Народна Рада
Закарпаття (УНРЗ). Нею стало об’єднання патріотич-
но налаштованих, демократичних громадських орган-
ізацій та партійних осередків краю, котре виступало
своєрідним центром тогочасних державотворчих ідей,
стояло на позиціях захисту здобутків української нації
й недопущення зазіхань на них [15]. Воно сприяло
створенню єдиного організованого опору антидержав-
ним діям номенклатури. Як незалежне громадсько-
політичне об’єднання, як асоціація демократичних
партій, рухів, товариств та організацій, УНРЗ стояла
на платформі побудови незалежної соборної демокра-
тичної України. За перші два роки існування об’єднан-
ня зробило понад два десятки заяв, звернень, ухвал,
якими розвінчувався антиукраїнський характер полі-
тичних рішень обласної влади та сепаратистських
організацій краю. У Закарпатській обл. створювалися
й менші масові та менш впливові об’єднання грома-
дян, такі як Асоціація нерадикальних демократів
(АНД), Християнсько-народна спілка Закарпаття
(ХНСЗ), Закарпатське народне об’єднання (ЗНО) та ін.
Особливо активно виявили позицію громадські органі-
зації, об’єднання та блоки під час спроби державного
перевороту у серпні 1991 р.

Зрештою, слід підсумувати, що вже з кінця
1980-х рр. у діяльності низки громадсько-політичних
організацій і товариств Донеччини та Закарпаття по-
слідовно визрівала досить чітка позиція щодо реалі-
зації української державної ідеї. Як правило, це було
або позитивне, або негативне ставлення до процесу
державотворення в Україні. Доволі конструктивну по-
зицію в плані відстоювання української державної ідеї
займали УГС, НРУ, товариство «Меморіал» й ін. Кри-
тичне або й негативне ставлення відносно розвитку
українського державотворення насамперед демонст-
рували «Інтернаціональний Рух Донбасу», осередок
Асоціації руху анархістів на Донеччині та «Товариство
карпатських русинів» на Закарпатті.

При цьому громадсько-політичні організації обох
регіонів, попри аналогічні структурно-організаційні
форми, мали доволі специфічні політичні й ідеологічні
особливості, що зумовлювалося їх різними суспільни-
ми традиціями та громадсько-політичною культурою. Як
на Донеччині, так і на Закарпатті становлення громадсь-
ко-політичних організацій, об’єднань і товариств стало
результатом кількох чинників: появою демократичних
відносин і плюралізму думок у суспільстві, історико-
політичними традиціями регіону, наростанням ідеоло-
гічного протистояння в суспільстві, активізацією сус-
пільно-політичного життя в період перебудови, праг-
ненням відродження культурно-духовних цінностей,
наявними соціально-економічними проблемами, по-
требою захисту навколишнього середовища тощо.
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and Transcarpathia in relation to ukrainian state idea realization
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ned the displays of the both positive and negative attitude are marked
toward the process of the tate creation in Ukraine.
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К. С. Калініченко

СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ РОЗБУДОВИ
ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЧЕРКАЩИНИ

У статті проаналізовано сучасний стан та напрямки розбудо-
ви туристичної галузі Черкащини.
Ключові слова: туризм, туристична галузь, Черкащина

На туристичному ринку центрального регіону Ук-
раїни Черкаська обл. посідає одне з чільних місць.
Сьогодні всесвітньовідомими туристичними символа-
ми краю є Шевченківський національний заповідник
– перший в Україні історико-культурний заповідник,
удостоєний статусу національного, Корсунь-Шевчен-
ківський державний історико-культурний заповідник,
Іллінська церква у с. Суботів Чигиринського р-ну, збу-
дована 1653 р. (за іншими даними – 1656 р.), за нака-
зом гетьмана Б. Хмельницького як родова церква-уси-
пальниця, Національний історико-культумрний запо-
відник «Чигирин», Свято-Покровський Красно-
гірський жіночий монастир – православна обитель,
розташована поблизу м. Золотоноша, уславлений істо-
рико-культурний заповідник, колиска українського ко-
зацтва – «Трахтемирів», Кам’янський державний істо-
рико-культурний заповідник. Черкащина відзначаєть-
ся стабільно високими обсягами прийому туристів.
Так, за 9 місяців 2013 р. Черкащину відвідали 680 тис.
осіб, яким було надано туристичних послуг на суму
понад 15 млн. грн.
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Такі, порівняно високі, показники область досяг-
нула завдяки зусиллям, спрямованим на збереження і
примноження туристично-рекреаційного потенціалу.
Однак, у зв’язку із загостренням у сфері туристичного
бізнесу конкуренції, перед регіоном постали завдання
щодо модернізації та розбудови ринкової туристично-
рекреаційної інфраструктури. Відтак, існує потреба в
комплексних дослідженнях та перспективних науко-
вих обґрунтуваннях напрямів і конкретних завдань
подальшого розвитку курортно-рекреаційної сфери
Черкаського краю. Мета цієї статті – охарактеризува-
ти сучасний стан розвитку туристичної галузі Черка-
щини, з’ясувати перспективи та проаналізувати ефек-
тивність пріоритетних проектів подальшої розбудови
курортно-рекреаційної інфраструктури області. Пробле-
матика, пов’язана із вивченням туристичного потенціа-
лу регіону, постійно перебуває в полі зору науковців,
зокрема співробітників Черкаського національного та
Черкаського державного технологічного університетів.

Історико-культурна спадщина України є невід’ємною
частиною світового та європейського культурного над-
бання. Вагомою складовою історико-культурної спад-
щини України є Черкащина. Найменша за площею
(20,9 тис. км кв., 3,5 % території країни) і наймолодша
за віком область України, створена 1954 р. з південних
районів Київської обл. і ряду лівобережних районів Пол-
тавщини. В області 25 районів, 16 міст, 15 селищ місько-
го типу і 824 села, населення – 1328 тис. (2,9 % насе-
лення країни), з якого міського – 733,3 тис. (54,6 %).
Клімат помірно континентальний, із м’якою зимою
(середня температура січня –6о С), з частими відлигами
і теплим (середня температура липня +20о С), трохи по-
сушливим літом. Кількість опадів, більша частина яких
припадає на літній період, становить 450–520 мм на рік.
Правобережна частина території області розташована
в межах Придніпровської височини (абсолютні висо-
ти 80–260 м), що вирізняється в цьому районі вели-
чезною кількістю розгалужених і глибоко врізаних (до
160 м) річкових долин, балок і ярів. Лівобережна час-
тина розташована на Придніпровській низовині, що
становить слабо хвилясту терасовану рівнину з абсо-
лютними висотами 80–150 м. Найбільша р. Дніпро
зберегла лише невелику, 30-кілометрову ділянку при-
родного річища між дамбою Канівського водосхови-
ща та гирлом правої притоки – р. Вільшанка. На інших
ділянках долина Дніпра заповнена водами Кремен-
чуцького і Канівського водосховищ, ширина яких ста-
новить 8–15 км. Ландшафтною перлиною Черкащини
є долини річок її правобережної частини – Росі,
Вільшанки, Тясмину, Гірського і Гнилого Тікичів. Про-
биваючи кристалічні породи Українського щита і гли-
боко врізаючись у лесові породи, вони створюють чи-
сельні мальовничі пейзажі.

Черкащина – унікальний історико-культурний ре-
гіон, який має вдале географічне розташування, істо-
рико-архітектурний та природно-рекреаційний потен-
ціал [1, 7]. Вагомий історико-краєзнавчий матеріал
зібрано у чисельних експозиціях державних, регіональ-
них музеїв і музейних кімнатах, створених на громадсь-
ких засадах. До уваги відвідувачів – 132 історико-архі-
тектурні пам’ятки регіонального та 37 – загальнодер-
жавного значення. Саме на території області знаходить-
ся географічний центр України (с. Мар’янівка), тури-
стичні об’єкти національного значення, гетьманська
столиця Чигирин, Корсунь-Шевченківський.

Зокрема Чигиринщина, територію якої умовно
можна окреслити адміністративними межами сучас-
ного Чигиринського р-ну, має славну і багато в чому

унікальну історію. Тому закономірно, що феномен цьо-
го краю – осередок Української державності середини
ХVІІ ст. – завжди привертав до себе увагу не тільки дос-
лідників, але й туристичну спільноту та всіх, хто не бай-
дужий до історії рідного краю [2, 10]. Історичні місця
Чигиринщини зацікавлять туристів, оскільки імена
багатьох уродженців краю і тих, хто пов’язав з ним
долю, знані далеко за межами України. Життєвий шлях
кожного з них є прикладом патріотизму і самовідда-
ної праці на благо народу і держави [3, 15].

У межах області знаходиться понад 400 природо-
охоронних територій, загальною площею біля 40 тис.
га, де зосереджені неповторні ландшафти, а також 21
об’єкт природно-заповідного фонду загальнодержав-
ного значення, з розвинутою туристичною інфраструк-
турою загальною площею 27,75 тис. га, а саме: націо-
нальні природні парки «Білоозерський» та «Нижньо-
сульський», 4 заказники, 6 пам’яток природи, 6 парків-
пам’яток садово-паркового мистецтва, Канівський при-
родний заповідник та Черкаський зоологічний парк.
Територією Черкащини протікає 1037 річок, береги яких
майже повсюдно використовуються для відпочинку. Самі
ж водні артерії використовуються для рибальства, суд-
ноплавства, водного туризму. В області знаходиться
південна частина Канівського та більша частина Кре-
менчуцького водосховищ, узбережжя та острови яких
використовуються для оздоровлення, відпочинку. Знач-
на кількість водосховищ і ставків (понад 2 тис.) має не
лише господарське, а й рекреаційне значення [4, 10].

На території Черкаської обл. розташовані 65 го-
тельних комплексів, ряд санаторно-курортних та оз-
доровчих закладів. Дедалі більшу конкуренцію вели-
ким туркомплексам створює зелений туризм, у якому
достатньо високий рівень комфорту вдало поєднаний
з домашньою гостинністю сільських родин та неза-
бутнім етнографічним колоритом відпочинку в украї-
нському селі. Це має тим більше значення, що сьогодні
у світі все більшого визнання і прихильності набуває
концепція багатофункціонального розвитку сільської
місцевості та розподілу виробничої діяльності і послуг
в агробізнесі, сутність якої полягає у необхідності за-
безпечення належних умов для розвитку села та
сільського способу життя у декількох напрямах, зок-
рема щодо невиробничої діяльності, оскільки лише
аграрне виробництво не може в повній мірі забезпе-
чити гармонійного довкілля та матеріальних благ
сільським мешканцям.

Серед передумов для подальшого розвитку сіль-
ського туризму Черкащини є наявність: значних площ
вільного приватного житла; незайнятого або частково
зайнятого працездатного населення; готової до реалі-
зації сільгосппродукції, 2/3 якої виробляється у при-
ватних селянських господарствах. Сільська місцевість
Черкащини є привабливою краєвидами, природним
заповідним фондом, багатою культурно-історичною
спадщиною, місцевими традиціями, ремеслами, гаст-
рономією та гостинністю населення. Важливим чин-
ником також є те, що для розвитку сільського туризму
не потрібні значні капіталовкладення, адже сьогодні
використовується, здебільшого, наявне приватне жит-
ло, модернізоване для створення більш комфортних
умов проживання туристів [5, 10].

Не менш важливим є розвиток релігійного палом-
ництва на території Черкащини. Щорічно зростає
кількість паломників-хасидів, наразі ведеться перепис-
ка з Престонською радою, фондом, що зацікавлений у
розбудові туристичної інфраструктури м. Умань. Усе
більшої популярності набирає релігійний туризм за
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маршрутом «Монастирі Черкащини» (Мотронинський
(Чигиринський р-н), Красногірський (Золотоніський
р-н), Лебединський (Шполянський р-н).

Територію Черкаської обл. перетинає значна
кількість залізниць і автомобільних магістралей. Якщо
перші пов’язують південь і північ України, то інші – її
захід і схід. Залізничні перевезення в області забезпе-
чують підприємства й організації Шевченківської ди-
рекції залізничних перевезень. Дирекція розташована
на перетині двох головних напрямів: Москва–Одеса
та Донбас–Карпати. Довжина колії становить 840 км.
Черкаський аеропорт може приймати і відправляти
літаки вантажопідйомністю до 40 т і використовува-
тися для регулярних рейсів авіалініями України. Фун-
кціонують також Черкаський річковий порт і три при-
плави в м. Канів, смт Іркліїв і с. Адамівка. Є можливість
прийому суден типу ріка–море.

Тому нині органи виконавчої влади області та
місцевого самоврядування, туристичні фірми, за гро-
мадської підтримки спрямовують зусилля на забезпе-
чення якісного обслуговування та створення позитив-
ного туристичного іміджу Черкаської обл. Стратегічні
пріоритети розвитку туристичної сфери області офі-
ційно задекларовані місцевою владою у Програмі роз-
витку туризму в Черкаській обл. на 2012–2020 рр. (далі
– Програма), яка визначає завдання, пріоритетні на-
прями, заходи щодо подальшого розвитку туристич-
ної галузі, відповідно до міжнародних стандартів, ство-
рення комфортних умов перебування для гостей Шев-
ченківського краю [6].

Основною метою Програми є удосконалення та
поліпшення функціональної і технічної якості складо-
вої регіонального та національного туристичного про-
дукту, оптимізація використання туристичних ресурсів,
посилення конкурентоспроможності на внутрішньо-
му та міжнародному туристичних ринках, забезпечен-
ня надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення
сприятливих умов для залучення інвестицій, поліпшен-
ня кадрового забезпечення та розширення асортимен-
ту туристичних послуг, сприяння соціально-економіч-
ному розвитку регіону як складової держави та зрос-
тання якості життя населення, створення позитивного
іміджу області на національному та світовому рівнях.
Заходи Програми реалізуються за рахунок державно-
го, обласного, місцевих бюджетів, коштів Регіональ-
ного фонду підтримки підприємництва в Черкаській
обл., коштів інвесторів та інших джерел, не забороне-
них законодавством. Вона не є сталим документом,
тому фахівцями, дотичними до розвитку туристичної
галузі, постійно здійснюється деталізація та конкре-
тизація заходів Програми, переорієнтування їх, відпо-
відно до соціально-економічних реалій та потреб.

2014 рік для Черкащини є знаковим, насамперед
через відзначення 60-річчя з дня створення області,

70-річчя Корсунь-Шевченківської битви та визволення
області від фашистських загарбників, 200-річчя з дня
народження Т. Шевченка. Тому доповненнями до Про-
грами передбачено проведення Днів Шевченка та Днів
Черкащини у Львові та Івано-Франківську; реалізація
туристично-мистецького проекту «Всеукраїнська проща
до Тараса»; створення Туристично-інформаційного цен-
тру в м. Канів; презентація туристичних маршрутів до
200-річчя з дня народження Т. Шевченка на Міжнародній
туристичній виставці ІТВ у Берліні, проведення Фору-
му Українців до 200-річчя з дня народження Великого
Кобзаря; сприяння в організації рок-фестивалю «Шев-
ченко – це модно!»; сприяння у проведенні Міжнарод-
ного байкерського фестивалю «Тарасова гора».

Виконання заходів Програми дасть можливість
відновити і зміцнити існуючу матеріально-технічну
базу туризму як виду важливої економічної діяльності
та важливого соціального інституту; створити якісний
туристичний продукт; забезпечити комплексний роз-
виток туристичної сфери; сприяти створенню нових
робочих місць, зокрема у сільській місцевості; забез-
печити розвиток зеленого туризму; створити переду-
мови для залучення іноземних інвестицій. Результа-
том виконання заходів Програми стане зростання
іміджу області як туристичного краю в Україні та на
світовій арені. Україна залишається відкритою для
туристів – наголосив Міністр інфраструктури М. Бур-
бак, відкриваючи конференцію «Популяризація іміджу
України та її туристичних можливостей», що відбула-
ся нещодавно в Києві [7]. За його словами, незважаю-
чи на трагічність останніх подій, наша держава зали-
шається гостинною до туристів, адже потенціал Ук-
раїни придатний для розвитку багатьох сучасних видів
туризму в усіх регіонах країни.
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Стаття присвячена історичній характеристиці англійського
короля Ричарда ІІ в період його одноосібного правління. Зробле-
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Ричарда ІІ.
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Доля Ричарда ІІ, зазвичай, наводиться як класич-
ний приклад справедливої втрати корони, зумовленої
власною нездарністю монарха та його безглуздою жа-
гою до тиранії. П’єса В. Шекспіра широко використо-
вується як оригінальна історія деспота, котрий заслу-
говує на свою долю, і котрого рятує від нашого пре-
зирства лише пафосне зречення та хоробрість, з якою
він приймає свою смерть. Видатний драматург фоку-
сується на подіях 1398–1399 рр., охоплюючи розви-
ток характеру Ричарда від егоїстичного чепуруна, че-
рез лють та відчай – до гідного поваги героя [1]. Ево-
люція ця, можливо, і відбулася, але не в тому хроноло-
гічному вимірі: розвиток характеру короля, настільки
вдало зображений великим майстром художнього сло-
ва, розгортається, як відзначає англійська дослідниця
К. Беррон, протягом всього періоду його правління [2].
Портрет егоїстичного фата вписується в події 1382–
1386 рр., лють та відчай послідовно охоплюють мо-
нарха в 1386–1388 рр., благородним та гідним захоп-
лення постає перед нами останнє десятиліття його
правління, коли Ричард покладає всі сили на віднов-
лення авторитету корони, не дивлячись на палке про-
тистояння як з боку баронської опозиції, так і зі сторо-
ни Палати общин.

Саме остання сторінка політичної біографії Ричар-
да ІІ, що охоплює період від 1389 р., коли монарх от-
римав всю повноту влади – до його падіння 1399 р. є
предметом нашого дослідження. Довгий час особисте
правління Ричарда сприймалося як поступове сходжен-
ня до тиранії, зумовлене в кращому випадку містичним
світосприйняттям монарха, в гіршому – його нестабіль-
ним психічним станом. За мету ми ставимо аналіз пол-
ітичної концепції влади короля, яка, за відсутності
писаних ним політичних трактатів, була реалізована в
його власних вчинках. Доцільність такої постановки
проблеми зумовлена її науковою новизною.

Ще в 1818 р. Г. Галлам називав царювання Ричар-
да ІІ «найцікавішою сторінкою нашої (англійської. –
В. Ч.) ранньої історії, й яка написана найбільш недо-
сконало» [3, 81]. Проте, довгий час особистість цього
монарха мало цікавила дослідників. Так, перша біог-
рафічна монографія, присвячена Ричарду, з’явилася
лише в XIX ст., до того ж по інший бік Ла-Маншу [4].
Наступна – «Ричард ІІ» Е. Стіла [5] – побачила світ
1941 р. Написана з позицій історичного психоаналізу,
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остання робота акцентувала увагу на психічному стані
короля та саме в ньому вбачала пояснення всіх його
дій. Ця думка панувала в англійській історичній науці
майже півстоліття. Поворотним моментом став вихід
у 1997 р. нової біографічної монографії – «Ричард ІІ»
Н. Сола [6]. Автором виведена суперечлива постать
англійського монарха, охопленого містичними уявлен-
нями про власне призначення і змушеного вступити в
смертельний бій з баронами і парламентом. Однак цією
працею не поставлено крапку в дослідженні непере-
січної особистості середньовічного короля [7; 8].

У вітчизняній історіографії до особи Ричарда ІІ
зверталося небагато дослідників. З дореволюційних
праць вагомим є доробок одеського історика В. Крус-
мана – «На заре английского гуманизма. Английские
корреспонденты первых итальянских гуманистов в
ближайшей своей обстановке» [9]. У сучасній ук-
раїнській історіографії взагалі не існує робіт, присвя-
чених особистості Ричарда ІІ та політичній кон’юнк-
турі англійської дійсності XIV ст.

Нами використовувалися опубліковані парла-
ментські документи [10; 11], проте, основу джерель-
ної бази складають саме хроніки, зі сторінок яких по-
стає яскравий опис короля Ричарда. За різними крите-
ріями, їх можна розділити на створенні за життя Ри-
чарда та пізніші компіляції [12], на ланкастріанські [13;
14], за своїм ідеологічним спрямуванням, панегірики
правлячому монарху [15] та нейтральні за характером,
а також написані духовенством (кліриками, монахами)
та мирянами (рицарями, міщанами) [16].

У 1389 р. «аппарат королевского управления, одер-
жавший верх над группировкой знати, – як влучно за-
уважив У. Черчилль, – возобновил свою обычную ра-
боту» [17, 65]. Н. Сол відзначає, що тепер правління
Ричарда ІІ було більш вмілим, а підбір радників більш
доцільним і ретельним. Самоціллю його правління
стало посилення королівської влади, встановлення
чіткої ієрархії та контролю над підданцями [18]. У пе-
ріод відносного політичного спокою Ричард ІІ ретель-
но вибудовував нову «партію» прибічників. Характер-
ною ознакою його політики була орієнтація на західні
та північні райони королівства. До нового оточення
монарха увійшли представники чотирьох могутніх
північних родів (Томас Моубрей, Ральф Невілл, Томас
Персі, Уільям ле Скруп) та Томас Деспенсер, основні
володіння якого знаходилися у Валлійській марці. На
нашу думку, це було виявом централізаторських
намірів Ричарда. Хоча Англія, в силу певних історич-
них умов, і не була такою феодально-роздрібленою,
як Франція, проте, лорди Марки завжди мали певну
автономію. За час правління Ричарда, спостерігалася
тенденція, що вела до посилення англійського впливу
в Уельсі, Чеширі, Нортумберленді й Ірландії.

Прагненням утвердити реальну королівську вла-
ду на півночі, а не лише особистою образою на Лон-
дон, можна пояснити тимчасове перенесення королі-
вської резиденції та всього управлінського апарату до
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Йорку [12, 146; 13, 286–288], що відбулося в 1392 р.
Втім, слід визнати, що король, крім зазначеного вище
пояснення, використав цю поїздку як спосіб «витяг-
нути» зі столиці чималий грошовий внесок (до 30 тис.
ф. ст.) [19, 189–191].

Крім створення аристократичної «партії», Ричард
мав намір залучити до кола своїх прибічників рицарів,
міське населення та представників церкви [20, 320–
324]. В 1389 р. король взяв на службу 82 рицарі та 125
зброєносців. Деякі з них зайняли посади шерифів, інші
стали чиновниками різних рівнів, тоді як більшість
склала надійну опору короля в парламенті (Дж. Буші,
Г. Грін, У. Бегот). Для міського населення Ричард,
цілком імовірно, був найвідомішим королем з династії
Плантагенетів. За десятиріччя він відвідав більш як
п’ятдесят англійських міст. Не знаходячи спільної мови
з прелатами-аристократами доби своєї юності, як-то
архієпископи Кортеней чи Ерандел, у відношеннях з
церквою король віддавав перевагу освіченим монахам,
яким надавав єпископські кафедри (Едмунд Стаффорд,
єпископ Екзетерський та Томас Меркс, єпископ Кар-
лайльський) та придворним прелатам (єпископи Сол-
сбері, Вустер, Сент-Девід). Саме вони лишилися на
боці монарха і після його усунення від влади. Підтрим-
ку королю виказували також представники жебрущих
чернечих орденів (домініканці, францисканці) і, що
більш цікаво, лолларди. Хоча офіційно Ричард проголо-
сив їх єретиками, проте, ніколи не переслідував. Р. Старі,
Дж. Кленвоу, Л. Кліффорд і Дж. Монтегю (в майбут-
ньому граф Солсбері) – наближені до короля особи –
знаходилися під впливом вчення Дж. Вікліфа.

Сконцентрувавшись на відновленні сильної коро-
лівської влади, Ричард ІІ звернувся до ідеологічної
пропаганди, показових церемоній та використання
візуальної символіки влади. Зокрема була проведена
повторна коронація монарха, організована гвардія че-
ширських лучників для охорони особи короля, введе-
но новий алгоритм звертання до монаршої особи, об-
раз якої, крім іншого, увічнено в «коронаційному пор-
треті» й «Уілтинському диптиху» [18; 23, 57].

Ричард ІІ став першим англійським монархом, який
відвідав Ірландію після 1210 р., та останнім, хто зробив
це до 1690 р. Сумнівно, що його дії на острові мали
якийсь довготривалий ефект [13, 292–293], проте, вони
відображають його наміри щодо побудови англійської
монархії. Ірландська експедиція стала першим кроком
на шляху до встановлення деспотії, союз із Францією
був наступним. Не тільки припинення воєнних дій, а й
встановлення союзних відносин з французьким коро-
лем мали для політичної концепції Ричарда ІІ вагоме
значення. Хоча умови перемир’я 1396 р. залишали
бажати кращого [12, 150; 13, 296–297], король виграв,
адже звільнив себе від обов’язку вести війну, що спо-
нукала його просити гроші у парламенту.

Безсумнівно, впродовж 1389–1397 рр. Ричард ІІ,
використовуючи всі ресурси, намагався досягти абсо-
лютної влади над знаттю та парламентом. Важливо,
що ця політика була підтримана майже всіма станами.
Навіть колишній опонент короля – архієпископ Ерун-
дел 1395 р. сформулював у парламенті необхідність
виконувати волю монарха.

Покінчивши з зовнішньополітичними справами,
в 1397–1398 рр. Ричард ІІ розгорнув наступ на опози-
ційно налаштованих баронів. Він, звісно, не забув об-
рази, нанесеної йому лордами-апелянтами. В 1388 р.
майже все оточення молодого монарха було знищене
фізично чи вислане з країни. Сам Ричард перебував на
межі повалення. Бургундський рицар, автор «Chronique
de la trason et mort de Richart deux roy Dengleterre» по-

відомляв нам про існування в цей час нової змови про-
ти короля [16, 99–102]. Англійські ж хроністи звину-
вачували монарха в жорстокій помсті колишнім полі-
тичним супротивникам [21, 54–55].

17 вересня 1397 р. проповіддю єпископа Стаффор-
да про єдиного короля над усіма підданцями розпочав
свою роботу парламент, зібраний в Лондоні. Головна
його ціль – суд над «зрадниками» [22, 66–68; 23, 271–
272]. Вагому роль у звинуваченнях проти колишніх
апелянтів відіграли нові прибічники короля. В резуль-
таті, граф Ерундел був страчений за вироком парла-
менту, графа Варвіка – заслано на о. Мен, архієпископ
Ерундел виїхав до Франції. Ще до суду герцог Глос-
тер, заарештований і відвезений в Кале, раптово по-
мер. Позаочі саме король був звинувачений у вбивстві
дядька [22, 65]. Останньою крапкою в розправі над
колишніми опонентами стало вигнання з Англії Г. Бо-
лінгброка, графа Херефорда та Т. Моубрея, графа Нор-
фолка, з подальшою конфіскацією їх спадкових во-
лодінь [13, 303; 16, 103–104; 22, 68].

Парламент, скликаний лише з метою надати тому,
що сталося, законного вигляду, «видався більш роялі-
стським, ніж сам король» [9, 477]. Рішуче виконавши
доручену йому роботу, Шрусберський парламент завер-
шився створенням комісії з 18 осіб, якій передав свої
повноваження. Скоріш за все, Ричард мав на меті звес-
ти роль станово-представницької установи, якою був пар-
ламент, до дорадчих функцій «кишенькового» органу.

В листопаді 1398 р. король змусив багатьох замож-
них людей королівства та численні корпорації поста-
вити підписи та печатки на чистих листках (albae
cartae), які він міг заповнити за власним розсудом [13,
305–306; 22, 65]. З огляду на те, що «примусовими
кредиторами» стали торгово-ремісничі гільдії майже
всіх міст країни, ці albae cartae значно розширили коло
невдоволених серед міщан [19, 192]. В березні 1398 р.
герцоги Олбермаль та Суррей отримали право без суду
заарештовувати та виносити вироки у справах, пов’я-
заних зі зневагою монарха, що безсумнівно суперечи-
ло п. 39 Великої хартії вольностей [24, 119]. Проте,
останнє підтвердження хартії датується правлінням
Едварда І, тому виникають сумніви, чи зверталися до
цього правового акту за правління Ричарда ІІ.

Важко оцінити, наскільки непопулярними в країні
були ці заходи, адже подібні кроки Ричарда, не дивля-
чись на їх деспотичність, все ж були ефективними.
Французьке перемир’я звільнило короля від необхід-
ності споряджати армію та, в результаті шлюбу з фран-
цузькою принцесою, принесло 133,3 тис. ф. ст. прида-
ного, з якого до 1399 р. було отримано 83 тис., хоча й
не всі готівкою. В 1392 р. Ричард стягнув з Лондону
30 тис. ф. ст. У 1397 р., за допомогою albae cartae та
продажі помилувань, королівський уряд отримав ще
52 тис. ф. ст. У січні 1398 р. Общини надали в розпо-
рядження короля митні збори. За підрахунками кемб-
риджських істориків, коли Ричард ІІ в 1399 р. відправ-
лявся в черговий ірландський похід, він залишив 50
тис. ф. ст. на зберігання в замку Холт (Чешир) [20, 325].
Англійська монархія в 1390-х рр. була фінансово силь-
ною державою. Втім, уся могутність Ричарда була ілю-
зорною. Повернувшись з другого ірландського похо-
ду, він потрапив у державу, охоплену полум’ям по-
встання [15, 132–135; 21, 126–131]. Минуло декілька
тижнів і, двічі помазаний на царство, король зникнув
у підземеллях Понтефракту.

На нашу думку, сп’янілий від успіхів, Ричард ІІ втра-
тив пильність і, конфіскувавши землі Ланкастерів та
Моубреїв, розірвав той зв’язок, який він мав з вищою
аристократією. Санкції проти 17 графств Лондонсь-
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кого басейну – найбільш розвиненої частини Англійсь-
кого королівства, та самого Лондону, призвели до втра-
ти ним опори в столиці та столичному регіоні, чим
пояснюється блискавичне захоплення міста повстали-
ми лордами. В самих його діях нечувані помилки і
неймовірна інтуїція змінювали одне одного з бентеж-
ною швидкістю. Він був здатний на надлюдське терп-
іння та хитрощі, й одночасно на дурниці. Перед нами
одна з найбільш суперечливих особистостей, яка будь-
коли з’являлась на авансцені всесвітньої історії.

Отже, ми дійшли висновків, що Ричард ІІ, безсум-
нівно, мав власну політичну концепцію побудови вла-
ди, що набула вираження в його внутрішньо- та зовн-
ішньополітичних звершеннях. Вбачається можливим
виділити чотири основні елементи цієї концепції: цен-
тралізаторська політика, фінансова стабілізація,
відновлення авторитету англійської корони, зосеред-
ження всієї влади в руках монарха. Своє втілення вони
знайшли в створенні нової придворної «партії», оріє-
нтації на західні та північні регіони королівства, пол-
ітиці умиротворення у війні з Францією, двох ірлан-
дських експедиціях, та були підсилені ідеологічною
пропагандою з використанням візуальної символіки.
Не дивлячись на фатальний кінець, Ричард ІІ досяг
таких висот політичної влади, яких не досягав жоден з
його попередників на англійському троні.
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ПЕРША ОПІУМНА ВІЙНА: ПОЧАТОК
ЗАНЕПАДУ МОГУТНОСТІ ІМПЕРІЇ ЦИН

Досліджено історію військового протистояння між Китаєм та
Англією в 1840–1842 рр., відоме як Перша опіумна війна. Визна-
чено основні причини виникнення конфлікту між країнами. З’я-
совано особливості англійської контрабандної торгівлі опіумом
в Китаї та наслідки протистояння для Китаю.
Ключові слова: Китай, Опіумна війна, Лінь Цзесюй, Ч. Еліот,
Цин, маньчжури, Гуанчжоу

Новий час в історії Китаю розпочався з утворен-
ням могутньої Імперії Цин, що проіснувала з 1644 до
1911 рр. Це була найбільша (територіально) і найпо-
тужніша держава в Азії. Маньчжурська династія Цин
упродовж багатьох років була непереможною і велич-
ною, адже їй вдалося приєднати такі території, як
Монголія, Тибет, Джунгарське ханство, Кашгарія, й
утримувати все це населення в покорі. Проте, Перша
опіумна війна фактично зруйнувала той «світ», в яко-
му жили китайці, показавши, що у світі є інші – наба-
гато сильніші та потужніші у військовому плані дер-
жави. Ця війна стала початком кінця могутності Імперії
Цин, чим і зумовлена мета цієї статті. В історіографії
аналіз цієї теми частково присутній у працях Р. Крю-
гера [1], А. Бутакова [2], Л. Симоновської [3], О. Не-
помніна [4] та ін., але і надалі актуальним залишаєть-
ся всебічне дослідження проблеми, адже в українській
історіографії її наукового осмислення майже немає.

Якщо говорити про основні причини названої
війни, то потрібно згадати, що в 1757 р. китайський
імператор Айсінгьоро Хунлі, який правив під ім’ям-
гаслом Цяньлун (непохитне і славетне) здійснив фак-
тичне «закриття» країни від зовнішнього світу.
Здійснюючи політику на ізоляцію країни від небажа-
них зовнішніх впливів, він заборонив в’їзд до імперії
приватним іноземцям, обмежив і суворо регламенту-
вав обсяг і ціни в караванній торгівлі, й, нарешті, «зак-
рив» майже всі порти, через які велася торгівля з євро-
пейськими державами. Єдиним відкритим портом,
через який можна було вести торгівлю з Китаєм, був
Гуанчжоу (Кантон), але навіть тут європейцям забо-
ронялося поселятися, вивчати китайську мову, а вести
торгівлю вони могли лише за посередництва місцевої
державно-приватної купецької гільдії «Гунхан», яка
мала монопольне право на зносини з заморськими
купцями. Також відкритим був порт Макао, але він
фактично належав португальцям, які за перебування
там платили китайському імператору орендну плату.

В «ізоляції» країни династія Цин убачала єдиний
засіб порятунку від небезпечної колоніальної експансії
західноєвропейських протестантсько-католицьких ко-
лонізаторів. Втім, це закриття мало неоднозначні на-
слідки, адже, поряд зі збереженням своїх традицій, так
званого «свого світу», вони були дезінформовані щодо
зовнішніх подій, вважаючи свою країну – Піднебесну
– наймогутнішою у світі, що своєю чергою призвело
до поразки Імперії в Першій опіумній війні.

Щодо опіуму, то китайці ще з VІІІ ст. використо-
вували його, передусім для лікування, але в ХVІ ст.
португальські та іспанські торговці привезли до Ки-
таю тютюн, внаслідок чого паління досить швидко
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поширилося серед китайців [5]. Поступово все більше
китайського населення почало курити опіум і ця
шкідлива звичка стала проблемою загальнодержавного
значення, адже не лише пересічні особи курили опі-
ум, а й чиновники, міністри і навіть представники імпе-
раторської родини. Офіційно в Китаї курити опіум було
заборонено, а з 1729 р. був заборонений і ввіз опіуму
до країни, дозволялося лише ввозити 200 ящиків на рік
для медичних потреб. Проте Англійську Ост-Індську ком-
панію це не задовольняло, оскільки наприкінці ХVІІІ ст.
Англія та її колонії все більше економічно починали за-
лежати від китайських товарів, насамперед чаю. Фак-
тично з країни йшов масовий витік срібла, адже Китай
в Англії нічого не хотів купувати, продовжуючи політи-
ку «ізоляції» [6, 113]. Таким чином, представники Ост-
Індської компанії знайшли потрібний товар для Китаю
– опіум, але ввозився він незаконно, контрабандно.

Загроза втрати запасів срібла, посилення корупції
серед чиновників, моральної та фізичної деградації
серед офіцерів під дією наркотику, змушувала уряд
посилити антиопіумну політику. У 1822–1834 рр. ви-
дано 5 законів, якими імператор Мяньнін (Даогуан)
безуспішно намагався зупинити зростання імпорту
наркотиків та опіумокуріння. Ціна на цей товар пост-
ійно зростала, адже до неї входили всі витрати, пов’я-
зані з хабарами. 1835 р. купівля опіуму обійшлася на-
селенню Китаю в 72 млн. лянів, це приблизно вдеся-
теро перевищувало річну вартість всього легального
імпорту англійців в Гуанчжоу, всемеро – виручку від
усього експорту Китаю за рік і вдвічі – податкові над-
ходження в центральну казну Пекіну. Загальний витік
срібла з Гуанчжоу з 1829 до 1840 рр. майже на 49 млн.
дол. перевищив надходження цього металу в Китай.
До 1830 р. ввіз срібла з Індії, Англії та США в Китай
перевищував його вивіз із Гуанчжоу, але потім настав
переломний момент – із Китаю стало більше вивози-
тись срібла ніж надходити [4, 383].

Це пояснювалося тим, що до контрабандної торгівлі
опіумом втягувалося все більше торгівельного капіталу
внутрішніх провінцій. Їх представники створювали
таємні склади для зберігання та транспортування опіу-
му. Торгівля ним й опіумокуріння поступово поширю-
валися в інших провінціях Китаю, адже з Гуанчжоу нар-
котик доставляли в порти Фуцзяни, Чжецзяна, Цзянсу,
Шаньдуна а також в Тяньцзинь та на Ляодун. До кінця
1830-х рр. ця звичка заполонила практично всю терито-
рію Китаю, адже так звані «опіумні контори» з’являли-
ся не лише в містах, а й у селах. Значна частина бюрок-
ратії теж пристрастилася до цього заняття, а за оцінкою
сучасників, наркоманами стали від 10 до 20 % столич-
них і 20–30 % провінційних чиновників [4, 384].

Таким чином, контрабандна торгівля опіумом та
опіумокуріння стали величезною проблемою Китаю.
По-перше, з країни йшов масовий витік срібла, що заг-
рожувало економіці країни, а по-друге – англійська
торгівля зумовила різке зростання наркоманії серед її
населення, особливо в південних провінціях, що дес-
табілізувало ситуацію. Тому китайський уряд, на чолі
з імператором, шукали шляхи вирішення цієї склад-
ної ситуації. Борцями проти опіуму в Китаї стали так
звані «справжні» конфуціанці, які від початку бачили
в опіумі загрозу моральним і економічним засадам
традиційного суспільства. Очолив це угруповання Лінь
Цзесюй – намісник Хугуан, а також столичний чинов-
ник Хуан Цзюецзи, історик Вей Юань, вчений і поет
Гун Цзичжень, які наполягали на введенні смертної кари
за продаж і куріння «заморської отрути». Саме так вони
прагнули вберегти маньчжурську династію від опіумної
біди. Щодо самого імператора, то Мяньнін, отримавши

в 1838 р. тривожне повідомлення Хуан Цзюецзи, видав
наказ, згідно з яким, намісники і військові губернато-
ри провінцій, порадившись зі своїми підлеглими, мали
представити двору ділові рекомендації щодо вирішен-
ня «опіумної» проблеми [4, 387].

При дворі імператора було представлено три ва-
ріанта вирішення кризової ситуації. Більшість чинов-
ників країни, на чолі з Му Чжаньє, виступили проти будь-
якого втручання в ситуацію. Чиновник Сюй Найцзі зап-
ропонував легалізувати ввіз опіуму та створити умови
для власного виробництва наркотику. Основна пробле-
ма, на його думку, полягала у витісненні іноземного то-
вару та ліквідації дефіциту зовнішньої торгівлі, а щодо
наркоманії, то він запропонував заборонити опіумо-
куріння лише чиновникам і солдатам. Проте, частина
китайської еліти не бажала миритися з опіумною тор-
гівлею. Більше того прихильники непримиримої бо-
ротьби з опіумом примусили імператора звільнити
Сюй Найцзі з посади, щоб таким чином попередити
всіх інших прихильників опіумокуріння [6, 121].

Поступово імператор Мяньнін прийняв позицію
Лінь Цзесюя, який був автором найбільш дієвої про-
грами боротьби з опіумом, вважаючи, що держава має
жорстоко боротися з контрабандою та корупцією. Тому
в 1838 р. імператор направив його як свого уповнова-
женого до Гуанчжоу. Лінь Цзесюй здобув бездоганну
репутацію борця з опіумом, адже заборонив його по-
ширення в провінціях Хубей і Хунань. За свою діяль-
ність він навіть отримав прізвисько «Блакитне небо»,
тому що казав: «Тут буде чисто і без плям, як на без-
хмарному небі» [7, 37]. 1839 р. він звернувся з вимо-
гою до Британського уряду, негайно зупинити згубне
розповсюдження опіуму в Китаї. Він навіть написав
листа до королеви Вікторії, зазначивши: «Піднебесна
справедлива до всіх. Ніхто не постраждає якщо буде
допомагати підтримувати порядок та приносити ко-
ристь собі. Наш імператор бажає миру і благоденства
як своїй, так й іншим країнам. Він, як і всі у цьому
світі, дорожить життям і ненавидить те, що ставить
під загрозу життя інших. Піднебесна турбується про
добро людей» [7, 39]. Цим листом він прагнув показа-
ти могутність свого імператора та довести британсь-
кому уряду, що Китай спроможний боротися з опіум-
ною бідою. Також лист вказував на аморальність цієї
торгівлі. Чиновник наполегливо вимагав конфіскації
всього опіуму і смертної кари для наркоторговців:
«Слід викорчувати вирощувану там ядовиту отруту і
посіяти хліб, а тих, хто наважиться знову займатися
виробництвом опіуму, суворо карати» [6, 123]. Однак
з боку англійської королеви не було жодних дій.

Прибувши до Гуанчжоу, Лінь Цзесюй передусім
вимагав, щоб головний інспектор англійської торгівлі
в Китаї – капітан Чарльз Еліот прибув у Кантон для
пояснень, а головним чином для припинення торгівлі
опіумом. Потім він оголосив Ч. Еліота й усіх англійсь-
ких купців полоненими до тих пір, поки весь опіум не
буде виданий китайській владі. Незважаючи на пояс-
нення капітана, що англійські купці, які чесно торгу-
ють, не можуть бути відповідальні за дії співвітчиз-
ників, котрі займаються контрабандою, комісар напо-
лягав на видачі опіуму. Вся китайська прислуга, яка
знаходилася на службі в англійських купців, мала, за
наказом Лінь Цзесюя, покинути своїх господарів. За
таких скрутних обставин, не маючи інструкцій від уря-
ду, Ч. Еліот поступився вимогам Лінь Цзесюя, частко-
во з бажання врятувати вантаж чаю, закуплений анг-
лійськими купцями. Для їх звільнення він зажадав від
усіх британських підданих видачі опіуму, з обіцянкою,
що уряд виплатить їм усі збитки. Завдяки такій поступ-
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ливості, весь збір чаю 1839 р. міг бути вивезений до
Англії, а купці отримали свободу [2, 6].

В результаті, 1839 р. конфіскували 20 тис. ящиків
і тюків контрабандного опіуму (майже 1,5 тис. т), за
який китайська влада пообіцяла компенсацію чаєм –
по 3 кг за ящик. Зданий англійцями наркотик був при-
вселюдно знищений у спеціальних ставках, заповнених
водою та вапном. Лінь Цзесюй вважав, що «варвари дуже
налякані», тому змусив іноземних купців підписати зо-
бов’язання, що вони більше не будуть продавати опіум.
Також було оголошено, що порушення цих зобов’я-
зань карається смертною карою. Це означало фактич-
ний перехід англійців під китайську юрисдикцію, що
суперечило принципам британської колоніальної пол-
ітики [1, 453]. Інцидент з опіумом був використаний
як привід до початку війни, адже англійці вже давно
бажали відкрити китайські порти для своїх товарів.

Після знищення опіуму, Ч. Еліот не йшов на жодні
поступки, заборонивши капітанам суден підписувати-
ся щодо відмови вести торгівлю опіумом, а сам виїхав
на територію португальської колонії Аомень. На про-
тязі всієї осені 1839 р. британські торгівельні фірми,
пов’язані з китайським ринком, вимагали від англійсь-
кого уряду негайного втручання у відносини між анг-
лійськими торговцями та Китаєм [6, 123]. Слід заува-
жити, що цинський богдихан також був готовий до
протистояння, вважаючи себе непереможним прави-
телем. Військовий конфлікт був неминучим.

Черговим приводом стала бійка на півострові Цзю-
лун між англійськими матросами та місцевими китай-
цями 7 липня 1839 р., в якій був убитий китаєць. Сто-
рони не змогли вирішити хто буде судити вбивцю, після
чого китайська влада оголосила бойкот всім англій-
цям і англійським товарам на території Китаю. В лис-
топаді 1839 р. розпочалися зіткнення на морі між анг-
лійськими кораблями та китайськими військовими
силами [3, 190].

Китайський імператор вирішив, що настав час раз
і назавжди позбавитися англійців, а Лінь Цзесюй запев-
няв його, що зробити це буде не важко. Проте, він недо-
оцінив потужність і кораблів з паровими двигунами, які
були в складі англійського флоту, і ефективність легких
пістонних рушниць, якими була забезпечена британсь-
ка піхота. На озброєнні китайської армії знаходилися
старовинні рушниці й артилерія. Також китайці мали
використати майстрів бойових мистецтв, які могли
знаходитися під водою більше десяти годин, для того
щоб прорубувати діри у ворожому судні [1, 454].

Загроза втратити китайський ринок змусила бри-
танську владу направити на початку 1840 р. у район
конфлікту свої війська і вже в червні розпочала агре-
сію проти Китаю. На першому етапі (серпень 1840 –
лютий 1841 рр.) війна не оголошувалася, військові дії
поєднувалися з підкупом чиновників, дипломатичним
і силовим тиском. Центральна влада Китаю також не
оголошувала війну [6, 127]. У червні 1840 р. англійська
ескадра блокувала Гуанчжоу, потім Сяминь (Амой), ча-
стина суден рухалася вздовж берега на північ, намагаю-
чись захопити й інші порти. Вже в липні англійці захо-
пили місто Дінхай, де вчинили небачені звірства та
грабіж. Після взяття Дінхая, імператор звільнив Лінь
Цзесюя з посади та відправив у заслання в Синьцзянь,
а в Гуанчжоу направив прихильника капітуляції Ци
Шаня, який погодився прийняти англійські вимоги, зок-
рема скасував усі обмеження на торгівлю опіумом в
Китаї. 20 січня 1841 р. Ци Шань підписав так звану Чу-
аньбийську конвенцію, прийнявши всі умови Ч. Еліота.
Проте, імператор Міньнін відмовився прийняти ці до-
мовленості, вважаючи їх ганебними, і наказав заареш-

тувати Ци Шаня та конфіскувати всі його багатства [3,
190]. Внаслідок цього бойові дії відновилися.

У лютому британські війська взяли штурмом порт
Хумень, а за місяць племінник імператора Ішань роз-
почав наступ на англійців, який закінчився поразкою
китайського флоту. В цей же час з Англії була відправ-
лена нова ескадра з десантними військами, під коман-
дуванням дипломата і генерала Г. Поттінджера. Вже у
серпні 1841 р. вона штурмом взяла форти о. Гулансюй
у Сяменя [4, 392]. Новий британський представник
діяв, відповідно до інструкції Г. Пальместрона, за якою
воєнні дії переносилися на р. Янцзи. З серпня 1841 –
до травня 1842 рр. військові дії велися на території
провінцій Фуцзянь і Чжецзянь [6, 131]. У вересні анг-
лійці взяли архіпелаг Чжоушань, у жовтні – міста Чже-
ньхай і Нінбо, а в січні 1841 р. – окупували та погра-
бували Гуанчжоу, після чого Міньнін, нарешті, офі-
ційно оголосив війну Британії і навіть закликав насе-
лення до народного опору [4, 392]. Слід зауважити,
що військові дії супроводжувалися особливою жорсто-
кістю з обох сторін, а дії англійських військ виклика-
ли навіть осуд європейської спільноти.

Весною 1842 р., змінивши керівництво провінцій
і перекинувши підкріплення, китайці розпочали наступ
на супротивника, але знову зазнали поразки. 15 берез-
ня англійський флот почав підніматися вгору по Янц-
зи, з боями були захоплені міста Чжапу, Усун і Шан-
хай. Вирішальний бій відбувся 21 липня за м. Чженьц-
зян, який прикривав Нанкін. Відчайдушний опір і за-
гибель усіх захисників фортеці, разом із родинами, не
врятували китайців від поразки, внаслідок чого роз-
почалися мирні переговори. 8 серпня у «другу» столи-
цю Китаю – Нанкін прибули представники централь-
ного уряду Ци Ін та І Лібу, які розпочали мирні пере-
говори. 29 серпня 1842 р. на борту англійського
військового корабля «Корнуеллс» був підписаний мир-
ний договір, який увійшов в історію під назвою Нан-
кінський. Згідно з ним, англійські купці отримали пра-
во вільної торгівлі в п’яти портах (Гуанчжоу, Сямень,
Фучжоу, Нінбо і Шанхай), Сянган (Гонконг) перехо-
див у «вічне користування» Англії, Китай мав випла-
тити вартість, спаленого 1839 р., опіуму, скасовувалась
фірма Гунхан, англійські товари звільнялись від мита.
Вже 8 жовтня 1843 р. були підписані додаткові Ху-
меньські статті, за якими права й повноваження
англійців у Китаї значно розширились [6, 132].

Таким чином, Перша опіумна війна довела неспро-
можність Цинської імперії захистити державу від євро-
пейських зазіхань. Військове оснащення та військова
організація британців були набагато досконаліші, ніж
китайські. Маючи за кількістю більшу армію та воюю-
чи на власній території, імперія не встояла під натиском
британського флоту. Нанкінський мирний договір поклав
початок занепаду Імперії Цин, адже й інші колоніальні
держави почали зазіхати на її суверенітет, нав’язуючи
їй такі ж нерівноправні договори. Крім цього, проти
маньчжурської династії Цин повстало китайське насе-
лення, з метою її повалення. Нанкінський же мир став
першим, але далеко не останнім нерівноправним до-
говором Китаю із західними країнами.
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О. Б. Лоштун

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У США
(КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

У статті проаналізовані особливості благодійної діяльності в
США кінця ХІХ – початку ХХ ст. Визначені джерела благодійності:
релігія, ідея взаємодопомоги, демократичні принципи громадянсь-
кого суспільства, індивідуалізм та обмежена влада уряду. Зроблено
висновок, що відомі американські філантропи вважали бла-
годійність безглуздою й аморальною, якщо вона не виправляла, а
лише маскувала становище бідних і знедолених людей.
Ключові слова: благодійність, філантропія, «позолочена епоха»,
Е. Карнегі, Дж. Рокфеллер, США

Благодійність в усі періоди існування людства була
невід’ємною частиною життя людей, складною людсь-
кою дією, мотивація якої зумовлювалася різноманіт-
ними факторами. Соціокультурні зміни людства сти-
мулюють пошуки у минулому нових відповідей на важ-
ливі питання сучасності. Увагу сучасних дослідників
привертають доброчинність і меценатство як суспіль-
но-корисні дії. Історичний аспект дослідження благо-
дійності у США кінця ХІХ ст., по-перше, дозволить
виявити закономірності складання і розвитку відносин
між тими, хто здійснював допомогу, творив благі спра-
ви і тими, хто її приймав; по-друге, допоможе з’ясувати
певні фактори розвитку благодійності, зокрема розкри-
ти роль особистості американського мецената того часу.
Саме через призму історії доброчинності та меценатства
проступає еволюція соціально-економічного та культур-
ного статусу найвідоміших покровителів культури та
мистецтва, їх роль та місце в системі загальносвітової
культури, можливим стає розкриття мотивів благодійної
діяльності та духовного єства благодійника.

Сьогодні дослідження благодійності становить
об’єкт багатьох наукових дисциплін: філософії, ети-
ки, соціології, психології, юриспруденції, історії. Уза-
гальнюючи вивчений матеріал, можна виділити на-
ступне. В радянський період не існувало інтересу до
вивчення благодійної діяльності як свого часу та краї-
ни, так і попередніх епох та іноземних країн. Тлумачні
словники й енциклопедії, якщо і згадували таке яви-
ще, як благодійність, то давали їй негативну оцінку або
розглядали філантропію як «пережиток старого сусп-
ільства». На підтвердження наведемо такий приклад:
«Благодійність – це один із засобів буржуазії маскува-
ти свій паразитизм... і принизлива допомога бідним, з
метою відволікання їх від класової боротьби» [1, 419].
Висвітлення питань філантропії значною мірою зале-
жало від ідеологічних та політичних настанов в країні.

В кінці ХХ – на початку ХХІ ст. благодійна
діяльність розглядається як соціальний феномен. Об’єк-
том цих досліджень виступає сутність благодійності
як соціокультурного явища та соціального інституту
(О. Єсіна, Л. Жукова, А. Петрова, А. Свердлова). Ва-

гомою можна назвати монографію М. Лосского «Умо-
ви абсолютного добра», в якій наводиться думка, що
більшість вчинків, зокрема й благодійних, здійснюють-
ся людиною безкорисно, без будь-якого мотиву, осо-
бистісного інтересу чи вигоди. Значну наукову цінність
мають і роботи Р. Апресяна («Дилеми благодійності»,
«Філантропія: милостиня або соціальна інженерія»),
які надають методологічну основу для дослідження
благодійності. В них розглядаються поняття «бла-
годійність» (філантропія) і ситуації вияву благодійної
діяльності. Основна думка автора цих робіт полягає в
тому, що «філантропія спрямована на загальне благо».
Крім цього, проаналізував критику на адресу філант-
ропії, розглянувши типові аргументи, які висували
проти благодійності [2].

Важливим внеском у вивчення проблеми благо-
дійності є також монографія В. Прохорова «Российс-
кое предпринимательское благотворение: неизвестные
страницы XIX – начала XX вв.», один із розділів якої
присвячений соціальним витокам благодійності. Зосе-
редивши основну увагу на сутнісних соціально-істо-
ричних критеріях доброчинства, автор дійшов виснов-
ку, що визначальним соціальним критерієм благодійної
діяльності є наявність суспільно корисної мети. У су-
часній науці ця діяльність розглядається як проблема
духовної та соціально-психологічної мотивацій, що зас-
відчують праці М. Гавліна, А. Глаголєва, Л. Душацько-
го, А. Свердлової, Ю. Тазьміна та ін. Розглядаючи її
мотиви, вчені зауважують, що в більшості випадків дія-
ли одночасно як егоїстичні, так і альтруїстичні мотиви.

Тема ж благодійної діяльності у США стала пріо-
ритетною з кінця 1980-х рр. Дослідники розглядають
її з позицій християнської (протестанської) концепції
допомоги [3], як сферу духовних спонукань людини [4;
5], як некомерційну діяльність, спрямовану на подання
допомоги тому, хто потребує [6] й як форму реалізації
підприємницьких талантів [7]. Отже, історіографія бла-
годійної діяльності нараховує чимало студій від фунда-
ментальних – до публіцистичних виступів у періодиці.
Однак досі не отримала належного вивчення тема ста-
новлення благодійної діяльності у США кінця ХІХ ст.,
як і ролі перших американських філантропів.

Кожна історична епоха формує власні базові
цінності, моральні пріоритети й ієрархію. Крім того,
кожна людина унікальна поєднанням інтелектуальних,
моральних і соціальних якостей. При цьому її внут-
рішній світ динамічний, тому впродовж усього життя
відбувається зміна ціннісних диспозицій, життєвих
цілей і поведінкових стереотипів. Так, у США основ-
ними джерелами благодійної діяльності є релігія, ідея
взаємодопомоги, демократичні принципи громадянсь-
кого суспільства у визнанні децентралізованих та плю-
ралістичних підходів до вирішення проблеми, в інди-
відуалізмі та в обмеженій владі уряду.

Очевидно, першим широко відомим тут актом бла-
годійної діяльності стало передання священиком
Дж. Гарвардом декілька сотень книжок на потреби ос-
віти. Втім, благодійність стала важливим соціальним
інститутом лише на рубежі ХІХ–ХХ ст., коли епоха
індустріального капіталу створила соціально-політич-
ний попит на благодійність, адже атмосфера різкого
суспільного невдоволення монополіями потребувала
від них хоча б якоїсь соціальної реабілітації, відтак,
перехід до масштабної благодійності був історично зу-
мовленим явищем.

Розглядаючи особливості благодійної діяльності
кінця ХІХ – початку ХХ ст., вважаємо за необхідне
виділити історичні події, що вплинули на утворення
філантропічних організацій в США, а саме протес-



ГУРЖІЇВСЬКІ ІСТОРИЧНІ ЧИТАННЯ        Випуск 7 – 2014346

тантські погляди – пуританство та квакерство, погля-
ди Б. Франкліна, Велике Пробудження 1830–40-х рр.,
Громадянська війна. Після останньої, у США насту-
пила епоха, яку з легкої руки М. Твена називають «по-
золоченою» (golden age), коли стрімко відбувалася аку-
муляція капіталу в приватних руках. За умов техніч-
ного прогресу, концентрації капіталу, переходу від аг-
рарного укладу економіки до індустріального, в аме-
риканському суспільстві відбувалися драматичні зміни,
які характеризувалися збільшенням долі міського на-
селення, зростанням безробіття, зубожінням народних
мас. Періодичні депресії, кризи продовольства та низь-
ка оплата праці приводили до збільшення кількості осіб,
які потребували матеріальної допомоги та піклування з
боку суспільства. Саме тому на цьому етапі в США став
активно розвиватися філантропічний рух, у руслі яко-
го робилися спроби подолати суперечки між вимога-
ми християнського милосердя, з одного боку, та жор-
сткими законами економічної конкуренції – з іншого.

Для цього періоду характерними були такі стратегії
благодійності, як накопичення культурних цінностей і
створення нових закладів. Прикладом була діяльність
залізничного магната К. Хантингтона, який вважав не-
обхідним мати в Америці великі зібрання літератури та
документів. У результаті, з’явилася одна з найкращих
у США бібліотек старовинних англійських видань.
Іншим прикладом може слугувати діяльність Л. Стен-
форда, який заснував відомий Стенфордський універ-
ситет у пам’ять про свого померлого сина.

Перехід від акумуляції грошей до їхнього витра-
чання пов’язаний з переходом в американській історії
від однієї епохи до іншої – від «позолоченої» до про-
гресивної. І якщо перша характеризувалася нестрим-
ним накопиченням грошей і створенням великих мо-
нополістичних корпорацій, то наступна була спрямо-
вана на регуляцію суспільного життя. В другій поло-
вині ХІХ ст. у діяльності американських благодійних
організацій відбувається радикальний перелом: бла-
годійність починає трактуватися як засіб роздачі благ
бідним. Частина багатств повернулася суспільству у
вигляді подарунків госпіталям, бібліотекам, ліцеям
мистецтв, церквам, будинкам престарілих, притулкам,
коледжам та університетам. І коли реформатори бла-
годійності говорили про настання нової ери філант-
ропії, вони мали на увазі щось більш фундаменталь-
не, ніж кількість та різноманітність того, що їхні спів-
вітчизники віддавали іншим. Вони закликали до роз-
витку більш наукового духу та методу в філантропії.

Завдання останньої полягало в покращенні стано-
вища суспільства загалом: вона мала забезпечити лю-
дей не предметами вжитку, а засобами, завдяки яким
вони можуть допомогти собі самі. Допомога, таким
чином, полягала в тому, щоб ті, хто її потребував, пе-
рестали бути залежними і змогли стати відповідаль-
ними за своє життя. Хоча для цього благодійність мала
стати дещо іншою, відмінною від старого духу патер-
налізму – просвітницькою, науковою, технологічною
і контрольованою. Так, в останній третині ХІХ ст. в
Америці почали виникати благодійні фонди, які ста-
вили за мету не вирішення одномоментних проблем, а
сприяння соціальному плануванню та напрацюванню
моделей покращення суспільного життя.

Характер благодійності залежав від особливостей
менталітету та системи цінностей. Протестантизм роз-
глядає талант до підприємницької діяльності як божий
дар, що необхідно виправдати працею. М. Вебер вивів
етичний ідеал протестантизму – кредитоспроможний,
працелюбний, чесний, акуратний підприємець, мораль-
ний обов’язок якого – в примноженні капіталу. Протес-

тантська етика наполягає на законних способах накопи-
чення капіталу, адже підприємці – це не безпринципні
спекулянти й авантюристи, а люди, які пройшли сувору
життєву школу, вірні своїй справі, з жорсткими погля-
дами та принципами. Головним і найтяжчим гріхом
вважається трата часу, а найважливішою чеснотою –
наполегливу працю, але не як самоціль і засіб примно-
ження прибутку, заспокоєння та задоволення – досяг-
нутим, а бездіяльність та насолода засуджуються.

Американський аналог благодійності – спонсор-
ство – не передбачає безкорисливості, це вклад капі-
талу в репутацію, імідж, з метою отримання прибутку.
І для позитивного сприйняття громадськістю, необхі-
дно правильно її інформувати. Рокфеллери найняли
Айві Лі, який зумів запевнити американську гро-
мадськість, що Джон Рокфеллер зовсім не старий скна-
ра-капіталіст, а філантроп, який витрачає мільйони на
благодійність. Тому він пишався щедрістю, вважаючи
себе бізнесменом-християнином, відраховуючи 10 %
своїх прибутків Баптистській церкві. У 1905 р. ця «де-
сятина» становила 100 млн. доларів [8, 15].

Щодо повороту у ставленні до благодійності та її
соціальної місії свідчила стаття «Євангеліє багатства»
1889 р. Е. Карнегі. Відомий мультимільйонер, промис-
ловець і філантроп писав, що «соромно померти за-
можним», наголошував на моральному обов’язку силь-
них світу жертвувати гроші, щоб «узи братерства мог-
ли гармонійно зв’язувати бідних та багатих» [9, 90].
Так, у 1887–1907 рр. Е. Карнегі виділив на благо-
дійність 125 млн. доларів, але, що характерно, жод-
ний цент не потрапив до рук бідних. «Кожний п’яний
волоцюга та ледар, які підтримуються пожертвами
багатих – є джерелом моральної інфекції для сусідів.
Людину не можна підштовхнути вгору соціальною
драбиною доти, доки вона сама не забажає піднятися
вище», – вважав мільйонер. Тобто, пожертвувачі на-
магалися покращити життєві шанси тих, хто вже на-
магався це зробити самостійно.

Примітний у цьому плані досвід Г. Форда, який
виходив із принципу, що дійсна допомога нужденним
полягає в тому, щоб надати їм можливість заробити на
життя самим: «В добре організованій промисловості
завжди найдеться місце для калік, кульгавих та сліпих...
У диференційованому виробництві більше посад, які
можуть виконуватися сліпими, ніж існує сліпих. Так само
є більше місць для калік, ніж існує калік у світі» [10,
165–166]. Отже, він виступав не проти благодійності, а
проти марнотратства. Марнотратно благодіяти, надаю-
чи організовану допомогу та займаючи робочі місця там,
де прийнято використання часткової та некваліфікова-
ної праці, фізично та психічно здоровими робітниками.
Прикладом приватного вирішення проблем в Детройті,
де знаходилися заводи Форда, була організація на ко-
мерційній основі безкоштовної спеціальної професій-
ної школи для дітей робітників та робочої молоді. Він
практично взявся реалізувати пораду Конфуція – вчи-
ти ловити рибу, а не роздавати її.

Відтак, період технічних інновацій був часом швид-
кого економічного розвитку, що надавало можливості
не лише акумулювати капітал, а й активно займатися
благодійної діяльністю. Такі імена, як А. Меллон,
Г. Форд, Е. Карнегі, Дж. Рокфеллер, В. Келог, Ч. Мотт
стали символом тієї доби і благодійності, а частина
їхнього багатства у формі уставного фонду викорис-
товується й сьогодні. Е. Карнегі та Дж. Рокфеллер по-
чали розпоряджатися своїми прибутками, з метою по-
кращення життя суспільства. Спочатку у США з’яви-
лися вузькоспрямовані фонди – це і рокфеллерівська
санітарна комісія, призначена для боротьби з хворо-
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бами на американському Півдні, і Фонд Карнегі щодо
поліпшення викладання. У підсумку, самим підприє-
мцям стало ясно, що правильніше було б створювати
великі фонди, ніж множити спеціалізовані, тому вони
стали створювати великі корпорації з диверсифікова-
ними інтересами.

Слід сказати, що, подібно до того, як громадськість
і політики критикували американських магнатів, вони
критикували й їхні фонди. Перша хвиля критики була
популістською і полягала в тому, що фонди – це лише
вкладення нечесно нажитих грошей, які тепер стурбо-
вані совістю магнати повертають в товариство, але при
цьому повертають їх таким чином, що руйнують саму
американську демократію. Адже замість того, щоб
віддати їх народу, вони створюють нові корпорації, які
будуть керувати цими грошима [11]. Пізніше в Америці
пожертвування дозволяли стати гідним і визнаним чле-
ном суспільства. Філантропія стала засобом придбання
соціального статусу, входження в еліту. Інший важли-
вий аспект діяльності фондів був у тому, що вони не
просто полегшували життя бідних верств населення в
місті або вирішували міські проблеми шляхом вкладен-
ня грошей у покращення життя – вони розвинули досл-
ідження, які розкрили безліч проблем міського життя.

Таким чином, в благодійній діяльності американсь-
кої історії кінця ХІХ – початку ХХ ст. відомі філант-
ропи вбачали велике благо та можливість вирішення
багатьох проблем, які могли бути профінансованими не
лише державою, а кожним громадянином. Однак бла-
годійність вважалася безглуздою й аморальною, якщо
вона не виправляла, а лише маскувала становище бідних
і знедолених людей. Така благодійність, організована
представниками вищих класів, була як різновидом при-
буткового бізнесу, так і інструментом ідеологічного та
політичного впливу, а також засобом організованої
розваги для багатих. Вивчення історії благодійності в
США підвело нас до висновку, що значні приватні
пожертви, навіть асоційовані в благочинних фондах,
не могли і не можуть вирішити всіх гострих соціаль-
них проблем суспільства, якщо вони не є частиною
суспільно-державної системи соціального забезпечен-
ня та частиною соціальної політики держави.
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peculiarities of charity in the USА during the late XIX – the early XX c.
The sources of charity: religion, the idea of mutual assistance, the democra-
tic principles of the civil society, the individualism and the limited power
of government. The conclusion is made that the well-known American
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КОНЦЕПЦІЯ АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.:

ПОГЛЯД ОЛЕКСАНДРА КРИВОШЕЇНА

Стаття розкриває концепцію аграрних перетворень у Російській
імперії на початку ХХ ст. О. Кривошеїна.
Ключові слова: О. Кривошеїн, Російська імперія, селянська об-
щина, аграрна реформа, переселенська політика

Олександр Васильович Кривошеїн – відомий ро-
сійський державний діяч, який відіграв значну роль у
політичних подіях Росії початку ХХ ст. Він брав ак-
тивну участь у підготовці і втіленні в життя Столипінсь-
кої аграрної реформи. Сучасники називали його третім
за величиною російським державним діячем, після
С. Вітте і П. Столипіна. Часто його неофіційно велича-
ли і міністром азіатської Росії, оскільки саме він безпо-
середньо керував організацією переселень і землеуст-
роєм на окраїнах держави. Унікальна роль, яку відіграв
О. Кривошеїн в аграрній історії початку ХХ ст., зу-
мовлює потребу хоча б у стислій характеристиці його
поглядів щодо аграрного питання. Тому автор пропо-
нованої публікації ставить за мету дослідити погляди
О. Кривошеїна на аграрне питання та з’ясувати їх
вплив на аграрні перетворення в Російській імперії на
початку ХХ ст.

О. Кривошеїн народився 19 липня 1857 р. в неба-
гатій офіцерській сім’ї у Варшаві. Закінчив юридич-
ний факультет Петербурзького університету. Службу
почав у Міністерстві юстиції. З 1987 р. служив у Земсь-
кому відділі Міністерства внутрішніх справ (МВС), з
1896 р. – помічник начальника, а з грудня 1904 р. – на-
чальник переселенського управління МВС. У 1905 р.
призначений товаришем головноуправляючого земле-
устроєм і землеробством, а 1906 р. – членом Держав-
ної ради. З жовтня 1906 р. був товаришем міністра
фінансів, завідував Державним дворянським позико-
вим і Селянським поземельним банками. У 1908 р. він
обійняв посаду головноуправляючого землеустроєм і
землеробством. Після революції 1917 р. виступив од-
ним з організаторів антибільшовицького Правого цен-
тру в Москві, а в 1918 р. – антибільшовицької «Ради
державного об’єднання Росії» у Києві. У 1920 р. очо-
лював у Криму уряд генерала П. Врангеля. Помер
28 жовтня 1921 р. в Берліні [1].

У матеріалах особистого фонду О. Кривошеїна в
Російському державному історичному архіві [2] є до-
статньо інформації, що дозволяє зробити висновки про
його активну позицію зі створення прошарку замож-
них приватних власників у російському селі на почат-
ку ХХ ст. і справі переселенської політики Російської
імперії. Його погляди на сутність аграрного питання в
Російській імперії сформувалися наприкінці ХІХ ст.,
під час відряджень до Сибіру у статусі помічника на-
чальника переселенського управління МВС. Відвіду-
ючи азіатську частину імперії, чиновник приділяв
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пильну увагу формі землекористування, що найповні-
ше відповідала б умовами селянського господарюван-
ня за Уралом. О. Кривошеїн звернув увагу на той факт,
що переселенці, які звикли до періодичних землепе-
реділів на батьківщині, ці ж порядки заводили й на
нових місцях проживання, іноді претендуючи навіть
на землі тих переселенців, які приїхали раніше і вже
користувалися землею. На його думку, общинна тра-
диція, властива селянству європейської Росії, непри-
пустима для селянства Сибіру. Оскільки в регіоні мало
розвиватися інтенсивне сільське господарство, а не
екстенсивне. Поширення общинних традицій лише
сковуватиме економічну ініціативу селян, призведе до
тих проблем, що є в європейській частині імперії. До-
пустити цього було не можна, а тому ситуацію в регі-
оні потрібно було врегулювати законодавчо на загаль-
нодержавному рівні [3, 51].

Зазначене вище дозволяє стверджувати, що общи-
на та її традиції помічником начальника переселенсь-
кого управління МВС сприймалися як деструктивне
соціально-економічне явище. Їх він розумів як стри-
муючий фактор розвитку індивідуальної селянської
господарської активності. У такий спосіб О. Криво-
шеїн виступав за всебічну підтримку з боку властей
економічних ініціатив одноосібників.

Повною мірою його концепція аграрних перетво-
рень чітко окреслилася на початку ХХ ст., коли він
1906 р. обійняв посаду заступника Головноуправляючо-
го Головного управління землеробства та землевпоряд-
кування, а з 1908 р. – Головноуправляючого Головного
управління землеробства та землевпорядкування.
Підтвердженням таких тверджень є виступ Олександ-
ра Васильовича 10 листопада 1908 р. перед депутата-
ми Державної Думи. У ньому доповідач звернув увагу
на те, що головна турбота властей – підвищення ефек-
тивності дрібних селянських господарств. Саме за
ними майбутнє країни [4, 3–4,5]. Отже, в подальшому
ідея розвитку індивідуального селянського господар-
ства, про яку він говорив наприкінці ХІХ ст., у його
поглядах стала домінуючою. Він був переконаний, що
державні інтереси вимагають, аби кожний клаптик
землі був у руках тих, хто краще за інших зможе взяти
від землі все те, що вона може дати [4, 6–7]. Кризу в
країні можна подолати лише в один спосіб. Для цього
потрібно покращити агрокультуру, усунути перешко-
ди на шляху «наближення землероба до його землі».
Вирішення цієї проблеми нереальне без появи справж-
ніх власників-селян [4, 4–5].

31 січня, 7 і 10 лютого 1906 р., над проектом аг-
рарних ініціатив працювала Особлива комісія Голов-
ного управління землеробства та землевпорядкуван-
ня (далі – Особлива комісія), очолювана О. Кривошеї-
ним. В основі її діяльності лежали ідеї січневого з’їзду
предводителів дворянства та «Записки про перебудо-
ву селянського ладу та про аграрні заходи» О. Криво-
шеїна – заступника Головноуправляючого Головного
управління землеробства та землевпорядкування, схва-
лені Миколою ІІ. Запобігти весняному спалаху се-
лянського протесту члени Особливої комісії рекомен-
дували шляхом видання відповідного урядового доку-
менту. У ньому варто було роз’яснити селянам зміст
державних аграрних заходів, що будуть запроваджені
для покращення селянського землеволодіння. До того
ж властям варто було звернутися до селян і великих
землевласників із закликом до «спільної праці з упо-
рядкування поземельних відносин на селі». Водночас
варто було попередити селян, що порушення ними
права приватної власності зумовить застосування про-
ти них з боку властей жорстких санкцій.

Для послаблення селянського антидержавного
руху вважалося за потрібне повідомити селян про
відновлення з певного терміну переселення за пільго-
вими залізничними тарифами ходоків та переселенців.
Селян-вихідців із общин, в яких було надзвичайно
скрутне матеріальне становище, передбачалося пере-
селяти безкоштовно, надаючи їм на пільгових умовах
позики. Рекомендувалося посилити операції Селянсь-
кого банку з продажу угідь великих землевласників
селянам. На допомогу банку у проведенні таких опе-
рацій створювалися повітові та губернські землевпо-
рядні комісії. Розширення повноважень Селянського
банку у частині його права надавати селянам позики
під заставу їхньої надільної землі, що полегшило б її
закріплення у селянську відрубно-хутірську приватну
земельну власність, Особлива комісія вважала за до-
цільне затвердити шляхом обговорення та прийняття
цієї законодавчої ініціативи Державною Думою.

Законопроект Особливої комісії передбачав виз-
начення, порядок відмежування й обов’язкової розвер-
стки селянських земель, за вимогою однієї зі сторін та
вирішення спорів. Ним також передбачалися заходи з
подальшого удосконалення переселення, орендних
відносин. Законопроект містив умови, за яких Голов-
ному управлінню землеробства та землевпорядкуван-
ня передавалися вільні казенні землі для забезпечення
безземельних та малоземельних селян землею.

Перспективи окресленого вище законопроекту ви-
явилися доцільними. Під час його розгляду Радою
Міністрів 10 [5, 244–255], 17 [6, 259–268], 24 [7, 269–
280] лютого 1906 р., окремі з них були схвалені та зат-
верджені. Так, 25 лютого 1906 р. імператор затвердив
рішення Ради Міністрів про реорганізацію Селянсько-
го банку. 26 лютого Міністр фінансів отримав вказівку
від С. Вітте розробити і представити на розсуд Держав-
ної Думи відповідний законопроект. Однак більшість
членів уряду вважала, що землевпорядні комісії повинні
запрацювати до початку діяльності Державної Думи.
Вони, за задумом урядовців, виконували б консульта-
тивну для Селянського банку функцію під час його опе-
рацій із землею. Крім цього, на них покладалося: 1) об-
стеження малопотужних селянських дворів; 2) посеред-
ництво під час укладання добровільних двосторонніх
угод між селянами та великими землевласниками для
усунення черезсмужжя; 3) сприяння покращенню умов
землекористування та землеволодіння в сільських об-
щинах; 4) розгляд справ про пільгову оренду селяна-
ми казенних угідь; 5) сприяння у переселенні селян на
окраїни імперії та на землі, придбані селянами у по-
міщиків та за сприяння Селянського банку.

Землевпорядні комісії створювалися в губерніях,
де були філії Селянського банку та за клопотання гу-
бернатора. До їхнього складу входили представники
селян, великих землевласників, чиновників. Підпоряд-
ковувалися землевпорядні комісії Головному управлі-
нню землеробства та землевпорядкування. 4 березня
1906 р. указом Миколи ІІ затверджувалося їхнє ство-
рення, а 10 березня 1906 р. він підписав інструкцію
про переселення селян за пільговими залізничними
тарифами, а найбіднішим – надання позичок. Решту
положень аграрного законопроекту Особливої комісії
було визнано за доцільне подати на розгляд Держав-
ної Думи [8, 69–70].

О. Кривошеїн безпосередньо брав участь у підго-
товці Столипінської аграрної реформи й упродовж
майже 8 років – з 21 травня 1908 р. – до 26 жовтня
1915 р. – керував процесом її реалізації. Зустріч і
співробітництво П. Столипіна й О. Кривошеїна мали
суттєве значення. Саме П. Столипін запропонував ос-
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танньому в 1908 р. очолити Головне управління зем-
леустроєм і землеробством, надавши повну свободу
дій. Ставши «міністром Азіатської Росії», в основу
своєї міністерської програми О. Кривошеїн поклав
принцип: «Засновувати переселення на ідеї міцного
заселення Сибіру, а не на розрідженні населення євро-
пейської Росії» [9]. Так він був сформульований
пізніше у спільній з П. Столипіним записці на ім’я царя
про поїздку в Сибір і Поволжя.

Під час поїздки, що відбулася в серпні–вересні
1910 р., міністри детально ознайомилися з проведенням
реформи на окраїнах. Залізницею вони доїхали до станції
Боготол, а на конях від’їжджали від залізниці на 300
верст. Завдяки цьому, були зроблені необхідні зміни в
переселенській політиці. 4 березня 1911 р. переселення
було оголошено вільним, нерегламентованим у будь-
які райони за вибором самих переселенців, після обо-
в’язкового огляду ділянки ходоком. Ті, хто цим нехту-
вали, йшли на власний страх і ризик, але й їх не зали-
шали без допомоги, відводячи землю в другу чергу.
Урядова допомога переселенцям, відповідно до зако-
ну 1912 р., встановлювалася не в однаковому розмірі,
а відповідно з більшою чи меншою складністю райо-
ну заселення. Перевезення людей здійснювалися пе-
реселенськими потягами, складеними з вагонів, що
мали в задній частині приміщення для селянського
інвентарю та худоби. Розмір урядової допомоги пере-
селенцям встановлювався залежно від труднощів для
освоєння певного району.

У задум П. Столипіна і О. Кривошеїна входило
зрівняння в правах сибірських з селянами європейсь-
кої Росії. Вони прагнули і сибіряків зробити власника-
ми своїх наділів, що надалі мало привести до інтенси-
фікації землеробства. З цією метою, в 1912–1913 рр.
до Державної думи був внесений ряд законопроектів:
про продаж переселенцям ділянок у найбільш зруч-
них місцевостях Сибіру; про порядок використання
земель, непридатних для дрібного селянського госпо-
дарства, але які можуть бути використаними для ско-
тарства або лісової промисловості; про надання права
переселення на казенні землі особам усіх станів, на
загальних із сільськими обивателями підставах. Од-
нак вони так і не були розглянуті. Тому О. Кривошеїн
діяв в обхід існуючого законодавства, з метою реалі-
зації поставленої мети. Так, у червні 1909 р. спеціаль-
ним законом були встановлені позики сільським гро-
мадам на внутрішньонадільне розмежування, а за зако-
нами, прийнятими 1914 р., відмежовані від державних
землі семиріченських, амурських і уссурійських козаків
[9]. Для заселення Далекого Сходу був організований і
спеціальний комітет, під головуванням П. Столипіна й
О. Кривошеїна, а для підтримки землеробства прово-
дилися заходи з обмеження ввезення маньчжурського
зерна (введення мита в 30 коп. з пуда).

Розуміючи значення агрономічної допомоги для
зростання землеробства, О. Кривошеїн вжив заходів
щодо створення постійних агрономічних нарад. Ство-
рювалися нові дослідні поля, злучні пункти, на-
сінницькі установи, пункти прокату сільськогоспо-
дарських машин, що надали значну допомогу селянам.
До 300-річчя Будинку Романових, з ініціативи О. Кри-
вошеїна і за згодою царя, провели конкурс і нагород-
ження передових селянських господарств. Для раціо-
нального використання азіатських територій відряд-
жалися й наукові експедиції, які до 1915 р. обстежили
майже всі простори, що підлягали заселенню. Також
О. Кривошеїн брав участь у розробці проектів будів-
ництва залізниць між азіатськими областями Росії,
впливаючи на їхню реалізацію.

Успіхи О. Кривошеїна в галузі аграрної реформи
й освоєння окраїн були значними, але основне його
політичне завдання – знайти вихід з взаємного неро-
зуміння між урядом і суспільством, досягти між ними
співпраці. Хоча усвідомлення цього прийшло до ньо-
го далеко не відразу, міністр, підкоряючись здоровому
глузду, поступово виростав у вагому політичну фігу-
ру, попри те, що за його призначення Головноуправля-
ючим землеустроєм і землеробством преса стверджу-
вала, буцім він «правіше Столипіна». Зрештою, він
домігся від Миколи II згоди дозволити допомогу своє-
му відомству з боку місцевих громадських сил, до яких
цар ставився з підозрою. Вступивши на посаду голов-
ноуправляючого, О. Кривошеїн швидко налагодив
добрі стосунки з Державною думою, що дозволило
отримувати необхідні для його відомства кредити. Все
зростаючий бюджет відомства (з 46,4 млн. руб. у 1907
– до 157 у 1914 рр.) приймався без ускладнень.

Виходячи з цього, він дійшов висновку, що управ-
ляти Росією можливо тільки в згоді з Думою і гро-
мадськістю. Тому погляд на основне протиріччя рос-
ійської дійсності О. Кривошеїн сформулював крила-
тою фразою: «Ми і Вони». «Вітчизна може досягти
благополуччя, якщо не буде поділу на згубне “ми” і
“вони”, розуміючи під цим уряд і суспільство як дві
самостійні сторони, і коли будуть говорити просто
“ми”, маючи на увазі уряд і суспільство разом» – циту-
вала його преса [9]. Убивство ж П. Столипіна він
сприйняв як найсильніший удар по Росії та царській
владі. Аналізуючи державну діяльність батька, К. Кри-
вошеїн написав цінне біографічне дослідження, що
вийшло в Парижі 1973 р., в Москві 1993 р. [10] і Санкт-
Петербурзі в доповненому вигляді 2002 р. [11]. Згідно
з ним, О. Кривошеїн вирішив піти у відставку сам,
усвідомивши, що особистісні особливості стосунків з
Миколою ІІ та імператрицею не дають йому можли-
вості втілити задумане в життя [11, 262–263].

Отже, на прикладі діяльності О. Кривошеїна ми
можемо зробити висновок, що представники російсь-
кого імперського соціуму не ставили під сумнів
доцільність вирішення аграрної проблеми, усвідомлю-
ючи тісний зв’язок між нею та суспільно-політични-
ми потрясіннями, що переживала імперія Романових
на початку ХХ ст. Вони були одностайні, що край ре-
волюції та новий поштовх у розвитку країни дадуть
широкомасштабні урядові заходи в аграрній сфері. Не
викликали сумнівів доцільність інтенсифікації й інди-
відуалізації сільського та селянського господарств.
Визнавалося, що приватна власність селян на землю –
антибіотик проти радикалізації їхньої політичної свідо-
мості, дієвий фактор трансформації мільйонної се-
лянської маси у надійне підґрунтя для правлячої ди-
настії. Визнавалося нагальною потребою якісне підви-
щення загальної культури селянства, покращення
їхнього соціально-економічного та правового стано-
вища. Акцентувалася увага на потребі в такій урядовій
аграрній політиці, яка спрямовувалася б на соціаль-
ний діалог влади і великих землевласників із селяна-
ми. Наголошувалося й на доцільності кардинальних
змін у державній фінансовій політиці на селі.
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Ю. Г. Пасічна

ВІКТОР ЧЕРНОВ І АГРАРНА ПОЛІТИКА
ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ

У статті характеризуються погляди В. Чернова на вирішення
аграрної проблеми Росії 1917 р.
Ключові слова: В. Чернов, соціалізація, аграрне питання, Тим-
часовий уряд

Суперечки між кадетами й есерами щодо вирішен-
ня агарного питання у Тимчасовому уряді були однією
із вагомих причин, що зумовили квітневу кризу 1917 р.
та призвели до створення коаліційного правління в
Тимчасовому уряді. Це стало реальним після 23 квітня
1917 р., коли партія кадетів оголосила про можливість
поповнення Тимчасового уряду соціалістами-револю-
ціонерами. Кадети не розраховували на згоду соц-
іалістів, які, втім, не відмовилися від співпраці. Пер-
ше коаліційне правління Тимчасового уряду розпоча-
лося 5 травня 1917 р. [1] Відразу ж постало питання
про посаду міністра землеробства. Після тривалих
дебатів, на цю посаду було призначено В. Чернова.
Постать останнього як політика та міністра в історіо-
графії оцінюється неоднозначно. Зважаючи на це, ми
ставимо за мету об’єктивний аналіз його діяльності.

Від початку перебування на посаді міністра зем-
леробства, В. Чернов оточив себе людьми, які добре зна-
лися на сільському господарстві та підтримували ідею
передачі землі у руки працюючого населення. Він ро-
бив все, щоб робота Міністерства землеробства коре-
лювалася з діяльністю Рад селянських депутатів та Го-
ловного земельного комітету [2, 450–451]. У перших
виступах як урядовець він зазначав, що аграрну політи-
ку потрібно проводити під гаслом: «Вся земля – трудо-
вому народу» [3, 105]. Жодних інших пояснень віднос-
но аграрних перетворень В. Чернов не робив. Лише 13
травня 1917 р., виступаючи у Раді робітничих і солдатсь-
ких депутатів, він заявив про наміри уряду розробити
законопроект про заборону земельних угод [3, 106].

У проведенні аграрної реформи В. Чернов розріз-
няв два напрями: 1) наділення селян землею на правах
приватної власності; 2) організація селянського госпо-
дарства на принципі рівності та на основі збільшення
поземельної власності [4, 52]. І. Церетелі також гово-
рив про два принципи, якими керувався В. Чернов при
підготовці до проведення аграрної реформи, які він про-
голошував на всіх масових виступах: «Отчуждение всех
земель, частновладельческих, государственных и цер-

ковних и общенародное достояние с передачей этих
земель, через демократические органы, в пользование
трудовому населению; установление на всем простран-
стве России, за исключением областей, где само крес-
тьянство выскажется против общины, уравнительно-
трудового, общинного пользования землей» [2, 451].

В. Чернов, як і більшість представників партії есе-
рів, виступав за соціалізацію землі, яку вбачав у поши-
ренні демократичних принципів на земельне господар-
ство країни [5, 1]. У підсумку, це вело до створення
селянської господарської демократії, сутність якої по-
лягала у забезпеченні прав кожної особистості [6, 4].
Головні надії у проведенні реформи він покладав на
«передовика» [7, 2]. Право на землю, на його думку,
може надавати лише праця на ній [8]. Сам процес соц-
іалізації, на його переконання, довготривалий. Не ос-
танню роль у проведенні аграрної реформи В. Чернов
відводив місцевим органам самоуправління, що мали
виступати регулятором земельних відносин. Держава
також не повинна залишатися осторонь, адже за нею
закріплюється роль центрального органу, який коор-
динує дії органів місцевого самоуправління [4, 55]. З
цих причин він не був прихильником націоналізації.
Для виходу з аграрної кризи планувалося також про-
ведення переселення [9, 43].

Поступово діяльність В. Чернова на посаді мініст-
ра землеробства активізувалася й 15 червня 1917 р.,
на засіданні Виконавчого комітету Ради селянських
депутатів, він закликав його взяти участь у роботі з підго-
товки важливих законопроектів [10, 131], оскільки це
було необхідними для подальшої роботи Установчих
зборів. 28 червня 1917 р. було прийнято постанову, якою
заборонялося: 1) видача актів, що засвідчують право
особистої чи сімейної власності на надільні землі у тих
випадках, де такі визнані старим законодавством; 2) ви-
никнення знову права приватної або сімейної власності
на надільні землі для зміцнення земельного порядку
[11, 1]. 29 червня 1917 р. В. Чернов вніс на розгляд
Тимчасового уряду законопроект про передачу земель
у підпорядкування земельним комітетам, який зали-
шався без розгляду до серпня, коли й був відхилений.

Після проголошення демократичних принципів
нового коаліційного правління Тимчасового уряду на
чолі з О. Керенським, закріплених Декларацією 8 лип-
ня 1917 р., обговорення закону про заборону земель-
них договорів у Міністерстві землеробства продовжу-
валося. Проект В. Чернова складався лише з одного
пункту й одного положення, згідно якого, всі земельні
договори, укладені після 1 березня 1917 р., не повинні
братися до уваги Установчими зборами, за вирішення
аграрного питання [12; 13]. На початку червня 1917 р.
урядовець вніс на розгляд Ради Головного земельного
комітету ще один проект цього закону, згідно з другим
пунктом якого, слід було зупинити у майбутньому
здійснення земельних договорів. 12 липня законопро-
ект перетворився на закон, який дещо відрізнявся від
проекту. Перший пункт про недійсність договорів, ук-
ладених після 1 березня 1917 р., було вилучено. Про
всі земельні договори потрібно повідомляти Тимча-
совий уряд, щоб він зміг регулювати земельні відно-
сини [2, 473]. Нові власники, які уклали договори до
12 липня, отримували лише попередження про на-
слідки, які не мали юридичної сили [14, 1].

В. Чернов так висловився щодо прийняття закону
від 12 липня 1917 р.: «В умовах відсутності сталої об-
становки земельної власності, яка сьогодні існує, нор-
мальні земельні угоди взагалі не можливі, і мова може
йти лише про спекуляцію» [15, 3]. Недоліки цього за-
кону зауважив Головний земельний комітет: «Закон 12
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липня не надає ще загальної заборони для земельного
обороту, але він не говорить: “Договори, по загально-
му правилу, забороняються, але у вигляді вилучень
вирішуються на таких умовах”... За всієї важливості,
закон про обмеженість земельних договорів відреда-
гований невдало... і це робить його більш дискусій-
ним» [16, 157]. Невдоволеність селянства проектами
уряду вилилася у хвилю нових виступів. Його не влаш-
товувало відкладення вирішення агарного питання до
скликання Установчих зборів.

В. Чернов відігравав і важливу роль у роботі Голов-
ного земельного комітету. З його ініціативи, Рада цього
органу змушена була прийняти до складу 12 представ-
ників від Виконавчого комітету Всеросійської ради
селянських депутатів [17, 9]. Відтак, розстановка сил
у Раді змінилася й есери кількісно переважали над
іншими. 16 липня 1917 р. було прийнято «Інструкцію»
земельним комітетам, якою вони мали керуватися до
прийняття Тимчасовим урядом відповідних законів. В
«Інструкції» наголошувалося, що земельні комітети –
органи державної влади і діють лише в інтересах дер-
жави [18, 2]. Завданням земельних комітетів був конт-
роль за правильним використанням земель і орендними
відносинами, зокрема допомога у встановленні розміру
оренди. Також земельні комітети мали слідкувати за тим,
щоб не відбувалося хижацької вирубки лісу [19, 11].

Втім, «Інструкція» не принесла очікуваних резуль-
татів і 18 липня 1917 р. вийшла постанова міністра про-
довольства О. Пешехонова «О мерах к устранению пре-
пятствий по уборке урожая». У ній зазначалося: «Збір
урожаю і планова його реалізація знаходяться у небез-
пеці. Селяни перешкоджають збору хліба сільськогос-
подарською технікою; змушують власників і орендарів
платити за сільськогосподарські роботи не грошима, а
хлібом; насильно захоплюють хліб і кормові продукти,
інвентар. Місцеві земельні комітети не рідко не лише не
зупиняють такі незаконні дії населення, але і самі вино-
сять постанови і резолюції, що стають приводом насе-
лення до незаконних дій». У разі невиконання цієї «Інст-
рукції», на порушників чекали судові позови [20, 1,2].

Обидві постанови були незрозумілими для селян,
сприяли самовільним діям поміщиків і тому жодна з
них не знайшла повного втілення. «Інструкція» В. Чер-
нова зазнала критики, а опоненти вважали, що він не
надав земельним комітетам достатньої влади. Наприк-
лад, М. Озерецковський у своїй доповіді «Про Інструк-
цію земельним комітетам» зазначав, що, всупереч виз-
начення головних завдань земельних комітетів, чітко
не були прописані методи і форми, згідно з якими ко-
мітети мають діяти [21, 65]. Зокрема він бачив вихід у
тому, щоб визначити форми і межі повноважень та
діяльності земельних комітетів, або удосконалювати
положення про земельні комітети [21, 66].

У липні–серпні 1917 р. відбулося обговорення аг-
рарних проблем країни різними політичними силами.
Всі вони приходили до висновку, що потрібно приско-
рити вирішення земельного питання [3, 116]. 12 лип-
ня 1917 р. така резолюція була прийнята представни-
ками губернських рад селянських депутатів. 19 липня
1917 р. ця проблема обговорювалася на засіданні Пет-
роградських виконавчих комітетів рад робітничих,
солдатських і селянських депутатів. 2 серпня – на Все-
російській раді селянських депутатів. 7 серпня на не-
обхідності законодавства, що врегулює аграрну про-
блему, наполягав замісник В. Чернова – П. Віхляєв [22].

У Тимчасовому уряді виявилося багато опонентів
В. Чернова, оскільки аграрна політика не принесла
очікуваних результатів. У статті «Речь» закони В. Чер-
нова було названо «скорострельными», а його звину-

вачено в прагненні зробити земельні комітети «деспо-
тическими и самодержавными хозяевами всей и вся-
кой земли» [3, 120]. В. Ленін так підсумував діяльність
міністра: «Чернову довелося майже чотири місяці “тор-
гуватися” з кадетами і чиновниками, які.., врешті, зму-
сили його залишити посаду не зробивши нічого. По-
міщики і капіталісти “виграли війну”, відтягнули Ус-
тановчі збори, почали навіть ряд репресій проти зе-
мельних комітетів» [23, 205]. 20 липня 1917 р. на зас-
іданні Тимчасового уряду заслухали заяву В. Чернова
про відставку. Урядовці повністю підтримали його
бажання, а до обрання нового міністра виконуючим
обов’язки призначили П. Віхляєва.

Отже, перебуваючи на посаді міністра землероб-
ства Тимчасового уряду, В. Чернов ставив головним
завданням підготовку законопроектів для полегшення
роботи Установчих зборів, які мали вирішити аграрну
проблему. Він був прихильником соціалізації, великі
повноваження покладав на органи місцевого самоуп-
равління, робота яких тісно перепліталася з роботою
держави. Законопроекти В. Чернова не мали успіху
щодо їх подальшої реалізації. Деякі з них уряд зали-
шив не розглянутими, а ті, що були прийняті, не мали
успіху. Тому він не зміг наблизитися хоча б на крок до
вирішення аграрної проблеми влітку 1917 р.
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В. Ф. Боєчко

ПИТАННЯ ПОЛЬСЬКО-НІМЕЦЬКОГО КОРДОНУ
НА ПАРИЗЬКІЙ МИРНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 1919 р.

У статті розкрито процес обговорення та вирішення питання
польсько-німецького кордону на Паризькій мирній конференції 1919 р.
Ключові слова: Польща, Німеччина, Паризька мирна конферен-
ція, міжнародні відносини

Проголосивши незалежність у 1918 р. і взявши
курс на розбудову внутрішньополітичного життя та
міжнародних відносин, Польща зіткнулася з рядом сут-
тєвих проблем. Однією з них була проблема державних
кордонів. Процес формування території Польщі, розгор-
нутий після відновлення її політичної самостійності,
відбувався складно і суперечливо. Найбільш болючим
для молодої Польської держави було визначення кор-
донів з колишньою Німецькою імперією. Відтак, ме-
тою цієї розвідки є польсько-німецьке дипломатичне
протистояння на Паризькій мирній конференції, тери-
торіальне розмежування між державами і його закріп-
лення в міжнародних договорах.

Остаточно долю західних земель Польщі мала ви-
рішити Паризька мирна конференція, що відкрилася
18 січня 1919 р. Від переговорів, на яких всі питання
розв’язувалися лідерами найбільших держав – США,
Великобританії, Франції, Італії, Японії – була фактич-
но усунена решта представлених на конференції дер-
жав, до яких відносилася і Польська республіка. Про-
блема польсько-німецького територіального розмежу-
вання відразу ж викликала на конференції вельми
гострі дискусії. Основні суперечки тривали навколо
ключових аспектів, що стосувалися: 1) познанської
територіальної проблеми; 2) «польського коридору»
або питання про приєднання до Польщі районів Захі-
дної Пруссії, територіальні проблеми Східної Пруссії;
3) гданське питання; 4) верхньосілезька проблема.

Участь у роботі конференції брала і польська де-
легація яку очолювали Р. Дмовський та І. Падеревсь-
кий. 29 січня 1919 р. польські делегати виклали влас-
ну програму розв’язання територіальних питань, яка
зводилася до «історичного принципу», тобто, вклю-
чення до складу Польської держави земель, які нале-
жали полякам на 1772 р. За ініціативи Ради десяти,
для розгляду польської справи було створено спеціаль-
ну комісію, яку очолив французький дипломат Ж. Кам-
бон. 12 березня 1919 р. вона виклала пропозиції щодо
визначення польсько-німецького кордону. В основу
проекту були покладені етнографічні принципи, що їх
ще у січні 1918 р. проголосили В. Вільсон і Д. Ллойд
Джордж. Відповідно до пропозиції Ж. Камбона, у
Познанській області й Західній Пруссії (на Польсько-
му Помор’ї) західний рубіж польської етнічної
більшості мав стати кордоном між Польщею та Німеч-
чиною; Гданськ і землі на правому березі Вісли, вздовж

залізниці Варшава–Млава–Ґданськ – належали
Польщі; державну приналежність території, суміжної
з районом Алленштейн (Ольштин) у Східній Пруссії –
визначати плебісцитом; усі райони Верхньої Сілезії з
переважаючим польським населенням також мали при-
єднатися до Польщі [1, 113]. За збереження за Німеч-
чиною основної частини земель Східної Пруссії,
польський вихід до моря мав вигляд коридору, про-
кладеного крізь німецькі володіння. Загалом цей про-
ект був не зовсім прийнятним для Польщі, оскільки
зберігав за Німеччиною частину польських земель.

Питання встановлення польсько-німецького кор-
дону зумовило суперечки між країнами-переможни-
цями, кожна з яких переслідувала власні плани щодо
майбутнього територіального перерозподілу в Європі.
Так, Франція, спираючись на численну армію і корис-
туючись перевагою континентальної держави, дома-
галася гегемонії в Європі. Вона намагалася максималь-
но послабити Німеччину, привласнити її високоіндус-
тріальні Рейнську і Рурську області, а на Сході, замість
свого колишнього союзника – царської Росії – створити
на противагу Німеччині сильну Польщу [2, 31]. На дум-
ку французького прем’єр-міністра Ж. Клемансо, «силь-
на Польща» була необхідним бар’єром, за допомогою
якої Німеччину можна б було тримати в покорі [3, 82].

Великобританія, в основному, була задоволена тим,
що Німеччина перестала існувати як морська, колоні-
альна і торгова світова держава. Щоб протидіяти фран-
цузькому пануванню на материку, Англія прагнула збе-
регти Німеччину – основного колишнього супротивни-
ка – як порівняно сильну державу Центральної Європи
[4, 42]. Англійську програму відносно Німеччини містив
у сконцентрованому вигляді «Документ з Фонтенбло»
від 25 березня 1919 р., автором якого був Д. Ллойд
Джордж. У ньому він наголосив: «Не можна собі уяви-
ти гіршої причини наступних воєн, аніж оточення
німецького народу... рядом малих державок» [5, 22].
Він виходив передусім з необхідності збереження
Німеччини як оплоту проти більшовизму і відкидав
ефективні заходи щодо серйозного обмеження її еко-
номічної та військової сили. По суті, цей «Документ»
був розрахований на зростання ролі Англії в європейсь-
ких справах, політика якої визначалася прагненням
обмежити територіальні домагання Польщі. За допо-
моги етнографічних аргументів, англійська диплома-
тія вдало прикривала пронімецькі тенденції у питанні
польсько-німецького кордону. Ллойд Джордж пропо-
нував, за визначення східної межі Німеччини, обме-
жити землі територій «Данцигського коридору», що
повертаються Польщі, «з таким розрахунком, щоб до
Польщі відійшло якомога менше німців» [6, 355].

Позиція Сполучених Штатів у цьому питанні була
близькою до англійської, тому правлячі кола Німеччи-
ни покладали особливі надії на їхню підтримку. Щодо
Італії й Японії, то їх реальний вплив на рішення Па-
ризької конференції був незначним. Так, Італія друж-
ньо підтримала Польщу, але коли гору взяла політика
сприяння Німеччині, її ставлення змінилось. Японія
не мала своєї політики в польсько-німецьких питан-
нях, а її делегація на конференції в Парижі в усьому
підтримувала Англію.

За слабкого опору, Ж. Клемансо, Д. Ллойд Джордж
і В. Вільсон вирішили провести плебісцит не лише на
Мазурах, як пропонувала комісія Ж. Камбона, а й у час-
тині Західної Пруссії, на східному березі Вісли, а також
утворити з Ґданська вільне місто. Згодом Р. Дмовський
із приводу такого рішення написав: «Відібрали головну
частину того, що видерли від нас прусси під час
поділів, отримуємо колиску Польщі, Познань, через
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Помор’я повертаємося до Балтики... Але не можна зак-
ривати очі на той факт, що ми отримали тільки половин-
часте вирішення нашої прикордонної проблеми з німця-
ми. Цей проект трактату.., що встановлював вільне місто
Ґданськ і наперед визначену, в даних умовах, поразку
плебісцитів у Квідзині й Мазурах, які залишають, таким
чином, у руках Німеччини, урізаної дещо при гирлі Німа-
ну, а збільшеної на заході Східної Пруссії, створював
для нашої держави дуже важке становище. Ми не до-
сягли того, чого бажали, що ми вважали за необхідне
для безпеки Польщі... й на що ми мали право» [7, 136].

7 травня 1919 р. німецькій делегації був вручений
проект мирного договору, яким вона мала визнати не-
залежність Польщі та віддати їй частину своїх східних
земель. Таким чином, за цим проектом до Польщі
відходили наступні території: 1) Верхня Сілезія, відпо-
відно до вимог польської делегації, 2) Познанщина (за
виняткомм окремих повітів); 3) Королівська Пруссія і
Вармія без Бранево і Лідзбарка; 4) Гданськ оголошу-
вався вільним містом. Згідно даних учасника польської
делегації – професора Е. Ромера, – проект мирного
договору визнавав за Польщею 56579 км кв. колишніх
прусських територій, на яких проживали 5 млн. осіб, з
яких – 3 млн. поляків і майже 2 млн. німців; території,
охоплені плебісцитом в проекті від 7 травня, складали
14990 км кв., з населенням 720 тис., з яких поляків –
290, а німців – 428 тис. [8, 83].

Проект договору зазнав гострої критики німець-
кої сторони. Використовуючи суперечки між супротив-
никами, німці вирішили домогтися перегляду його
умов. У «Заувагах щодо умов миру», оприлюднених
29 травня 1919 р., німецька делеґація спробувала спро-
стувати всі рішення щодо польського питання. Німеч-
чина була готова віддати Польщі лише частину Познан-
щини, настійно прагнула збереження Ґданська, висту-
пила проти будь-яких плебісцитів і за утримання всієї
Верхньої Сілезії. Німецькі урядові кола стверджували,
що польська не є мовою корінного населення згаданої
території, її жителі не брали участі у визвольній боротьбі
й їм не властиві польські національні почуття. Заявля-
лося також, що Німеччина не може обійтися без Верх-
ньої Сілезії, а Польща її не потребує. Погоджуємося з
твердженням Л. Алексієвець, що суть цього тверджен-
ня полягала в тому, що Німеччина визнавала сам факт
виникнення Польської держави, але при цьому праг-
нула того, щоб вона була позбавлена індустріальної
бази і приречена на роль аграрного придатку [7, 137].

Німецькі домагання підтримав Д. Ллойд Джордж.
Його позиція завдавала серйозного удару інтересам
Польщі. Так, питання про Верхню Сілезію вирішили
не на користь Речі Посполитої. Запрошений на засі-
дання Ради чотирьох, І. Падеревський поступився його
натискові і погодився на проведення плебісциту. В ре-
зультаті, Польща отримала лише 45 із 84 тис. км кв., яких
вимагала (Познанську область, польські землі навколо
Бидгощі, Торуня та Грудзендза і згодом вузький вихід
до моря, т. зв. Польський коридор). Гданськ перетворе-
но на «вільне місто», що перебувало під контролем Ліги
Націй [9]. На Мазурах, правому березі нижньої течії
Вісли, у Верхній Сілезії та Цєшинській області вирі-
шено провести плебісцити. Так, на Паризькій мирній
конференції зробили ще одну поступку на користь Німеч-
чини. Позиція польської делегації, зокрема І. Падеревсь-
кого, визначалася прагненням, ціною згоди на плебіс-
цит у Верхній Сілезії й інших польських землях, зміц-
нити її становище на східних рубежах і забезпечити
підтримку з боку країн Антанти.

Польські делегати на мирній конференції намага-
лися спростувати німецькі доводи і пом’якшити тиск

з боку британських представників у вирішенні про-
блеми Верхньої Сілезії. Так, експертною комісією, під
керівництвом Ромера і Сейди, була розроблена нота у
відповідь на німецькі зауваження. В ній містилася апе-
ляція до «13-го пункту» програми В. Вільсона і на
підтвердження наведені дані перепису населення Вер-
хньої Сілезії 1910 р. Передаючи ноту лідерам конфе-
ренції, поляки стверджували, що у Німеччини достат-
ньо вугілля, а Верхня Сілезія потрібна їм, щоб розв’я-
зати нову війну [10, 201–202]. Польщу підтримувала
тільки Франція, а згідно Р. Дмовського, «Тард’є підго-
тував французьку територіальну програму з питання
східної межі Німеччини, яка повністю співпадає з на-
шою». Своєю чергою, Камбон прагнув розвіяти сумн-
іви і наводив численні доводи, хоча це мало чим допо-
могло [11, 121–124]. Рада, під сильним тиском Ллойд
Джорджа, вирішила визначити подальшу долю Верх-
ньої Сілезії шляхом проведення в ній плебісциту.

10 червня 1919 р. Рада десяти остаточно затвер-
дила лінію німецько-польського кордону в районі За-
хідної Пруссії, з урахуванням пропозицій Ллойд Джор-
джа на користь Німеччини. У формуванні західних кор-
донів Польської держави важливе значення мав Вер-
сальський договір із Німеччиною, підписаний 28 чер-
вня 1919 р. і який набув чинності 10 січня 1920 р. Від
імені Польщі документ підписали І. Падеревський і
Р. Дмовський. Версальські домовленості встановлюва-
ли західні та північні кордони Другої Речі Посполитої.
Німеччину позбавили прав на частину Великої Польщі
й на Східне Помор’я. В Ольштинському та Квідзинсь-
кому округах Східної Пруссії, а також у Верхній Сілезії
передбачали проведення плебісциту. Землі, що відійшли
до Польщі за Версальським договором, становили
понад 45 тис. км кв., з населенням 3 млн. осіб, із яких
– 61,5 % поляків [12, 452]. Відкритим залишалося пи-
тання про східні кордони Другої Речі Посполитої.

Таким чином, Паризька мирна конференція юри-
дично оформила польсько-німецький кордон, надав-
ши Польщі вихід до моря у вигляді вузького коридору,
прокладеного через землі, що перебували у складі
Німеччини. Остання відмовлялася від деяких райо-
нів Помор’я, від Познані, більшої частини Західної та
частини Східної Пруссії. Питання про Верхню Сіле-
зію мало вирішуватися плебісцитом. Гданськ перехо-
див до Ліги Націй і оголошувався вільним містом, хоча
включався в польську митну систему. Польща одер-
жувала право контролю над залізничними і річковими
коліями Данцигського коридору. Рішення конференції
не задовольнило інтереси ні Польщі, ні Німеччини, за-
клавши основу постійних суперечок між країнами за
спірні території.
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СЕЛЯНСЬКА СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОГО
ПИТАННЯ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ
ВІДНОСИН НА ПОЧАТКУ 1920-х рр.

У статті аналізується роль проблеми відносин між українськи-
ми селянами і радянською владою в «українському питанні» на
міжнародній арені на початку 1920-х рр.
Ключові слова: українське питання, хлібний експорт, Генуезька
конференція, українське селянство

Більшість українського суспільства на початку
1920-х рр. становили селяни. Українське селянство
було носієм традиційної культури й ідентичності, що
виглядала досить архаїчно на тлі урбанізованих й інду-
стріалізованих європейських націй. Революційні події
й Громадянська війна 1917–1920 рр. на українських
територіях лише зміцнили та підкреслили селянський
характер українського народу. Так, на Наддніпрянщині,
де зі встановленням радянської влади утворилася
УСРР, селянство посилило економічну базу, завдяки
стихійному вирішенню земельного питання, шляхом
вилучення у поміщиків землі. Цей процес заклав підва-
лини формування серед селянства прошарку міцного
середняка, якому постійна війна й вилучення ресурсів
продзагонами й Комнезамами, а також регулярні рек-
візиції не давали можливості зміцніти. Водночас се-
лянство, ведучи боротьбу за економічне становище, не
мало політичного впливу на революційні процеси,
опинившись у вирі містечкової класової боротьби.
Лише запровадження НЕПу створило умови для еко-
номічного зміцнення селянина-середняка [1, 16].

Політичній стороні селянської проблематики УСРР
перших років радянської влади істориками присвячено
багато уваги, зокрема і на сучасному етапі. Так, політич-
ний аспект радянського хлібного експорту розглядали
О. Купчик [2] та О. Даниленко [3]. Втім, незважаючи на
актуальність вирішення селянського питання в УСРР,
задля зміцнення позицій радянської держави на міжна-
родній арені, саме селянській складовій зовнішньої пол-
ітики присвячено небагато уваги. Тому метою цієї
статті є вивчення ролі селянського питання у розбу-
дові УСРР і РСФРР зовнішньополітичного курсу.

Ключове значення в процесі побудови нової пара-
дигми радянської державності та її зовнішньої політи-
ки на початку 1920-х рр. відігравало запровадження
нової економічної політики (НЕП). У руслі тематики
статті головним об’єктом уваги є зовнішні передумо-
ви запровадження політики, яку часто в офіційній ра-
дянській пресі (і сам В. Ленін) називали «державним
капіталізмом» [4, 279]. Перш за все, радянська влада
потребувала встановлення торгівельних відносин із
капіталістичними країнами. Для встановлення парт-
нерських відносин, РСФРР мала бути стабільною, ос-

кільки на Каннській конференції у січні 1922 р. пред-
ставниками країн Антанти висловлена думка, що
відносини з нею мають будуватися на принципі гаран-
тування, що вкладені гроші дадуть прибуток [5, 58–
59]. Відповідну гарантію могла дати лише країна, що
є стабільною соціально і політично, але відносно Ра-
дянської Росії постійно виникали сумніви, з огляду на
селянський рух протягом 1921 р. Наступним зовнішнім
чинником запровадження НЕПу була необхідність
тісної співпраці між державою і селянством задля за-
безпечення експорту продовольства. Хлібний експорт
надавав можливість Радянській Росії зайняти торгі-
вельну нішу колишньої Російської імперії, а відтак,
відновити політичні позиції. Тому радянській владі
необхідно було забезпечити стабільні збори продоволь-
ства. Свою роль у цьому відіграло запровадження про-
довольчого податку й усунення тиску зі сторони адмі-
ністрації та військових на селянство (зокрема скасу-
вання червоноармійського постою у селян [6, 106]).
Також було гарантовано для селян на 9 років недотор-
каність їхніх земельних наділів, передусім тих, що були
вилучені в поміщиків [1, 19]. Крім того, запроваджен-
ня продовольчого податку мало засвідчити торгівель-
ним партнерам із капіталістичного світу, що влада,
заради виконання своїх зобов’язань, створила реаль-
ний і зрозумілий механізм, тобто, податковий, а мобі-
лізація ресурсів для експорту відбувається без зайвих
ризиків, які підвищують вартість ресурсів і можуть
зробити їх експорт нерентабельним. Отже, НЕП зак-
лав підвалини для інтеграції РСФРР у систему міжна-
родних відносин, яка склалась після Першої світової
війни, хоча ця політика внесла суттєві корективи в ук-
раїнське питання на міжнародній арені.

Як відомо, В. Ленін приділяв надзвичайну увагу
запровадженню НЕПу, говорячи, що радянській владі
вдалося на певний час досягнути своєрідного «пере-
мир’я» із селянством і це дало можливість розблоку-
вати господарське життя в країні й відкрило можли-
вості створення умов для формування економічної бази
підготовки світової революції [4, 278–294]. Тому оче-
видним було усвідомлення радянською владою необ-
хідності економічної інтеграції РСФРР до світової еко-
номічної системи. Найбільш ефективним засобом
інтеграції було поновлення хлібного експорту, який
дозволив розбудувати відносини зокрема між РСФРР
і Латвією та іншими державами [7, 1,3].

Українські губернії забезпечували значну частку
хлібного експорту й відповідне місце України у світо-
вому розподілі праці збереглося і з утворенням УСРР.
Остання на початок 1920-х рр. перебувала у статусі
країни-союзниці з РСФРР, згідно Робітничо-селянсь-
кого союзного договору від 31 грудня 1920 р. Фактом
же запрошення до участі у Генуезькій конференції
РСФРР було де-факто визнано більшістю європейсь-
ких держав. Натомість УСРР була визнана лише
Польщею і прибалтійськими країнами. Проблема ж
визнання УСРР мала ряд таких складових для євро-
пейської економіки, як правове забезпечення користу-
вання портами Чорного моря, експорт хліба тощо.
Важливою складовою у цьому залишалось і питання
боргів царського і Тимчасового урядів, щодо яких у
радянської сторони були численні застереження, по-
рушені на Генуезькій конференції.

Кульмінацією розвитку питання міжнародного
визнання УСРР стала конференція в Генуї 1922 р., яка
мала визначити принципи відбудови європейської еко-
номіки й інтегрувати радянські країни з колишньої Ро-
сійської імперії у систему міжнародних економічних
відносин. На цю конференцію покладалися великі надії
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всіма її учасниками. Так, Радянська Росія мала на меті
представити на ній свою нову економічну політику,
отримати надійні гарантії проти інтервенції зі сторо-
ни європейських держав і залучити інвестиції, що були
найкращою гарантією від інтервенції. Польща, Руму-
нія та прибалтійські сусіди РСФРР прагнули отрима-
ти економічне наповнення гарантій ненападу з радянсь-
кого боку. Уряд УНР в екзилі спочатку прагнув взяти
участь у цій конференції, але згодом спробував предста-
вити на ній ситуацію в УСРР як неконтрольовану зі сто-
рони радянського уряду [8, 9–10]. Власне на конференції
вирішувалась доля й України, оскільки навколо неї на
міжнародній арені розгорнулись активні баталії.

Спробу участі уряду УНР у Генуезькій конференції
було відбито радянською дипломатією, якій вдалось
переконати європейські держави що саме радянською
владою контролюється територія України і лише вона
має можливість забезпечити на цій території політичну
стабільність і гарантувати економічні дивіденди [9, 25].
Крім того, радянська сторона заручилася підтримкою
Польщі, Латвії, Естонії та Фінляндії, уклавши з ними
30 березня 1922 р. у Ризі договір щодо спільної позиції
у питаннях, які стосуються держав на територіях колиш-
ньої Російської імперії [10, 174]. Цей договір став запо-
рукою успіху на конференції і засвідчив європейським
державам, що у РСФРР стабільні відносини із сусідні-
ми державами. Однак ці відносини, маючи ідилістичну
видимість напередодні конференції, набули зовсім
іншої форми в реальності. РСФРР на конференції ви-
ступила із вимогою щодо надання їй гарантій від інтер-
венції зі сторони сусідніх держав, передусім Румунії,
й ці гарантії мали стати запорукою нормалізації еко-
номічних відносин Радянської Росії з європейськими
державами [11, 283]. Вимоги гарантій з радянської
сторони були цілком слушними, оскільки на територі-
ях Польщі та Румунії перебували численні сили армії
УНР, які планували похід на територію УСРР [12, 86].

Радянська дипломатія, маючи за собою стабільну
соціальну ситуацію в країні, можливості хлібного екс-
порту і розрахунок на нього багатьох країн Європи,
розвинула конференцію в Генуї шляхом конфронтації.
Цей шлях виявився у висуненні контрпретензій ра-
дянського уряду на вимоги взяти на себе відпові-
дальність за борги царського і Тимчасового урядів, а
також збитки, завдані іноземним державам і громадя-
нам. Ці претензії радянської делегації висувалися на
Генуезькій конференції з урахуванням шоку урядів
європейських держав від суспільного пробудження
мас, зумовленого Першою світовою війною. В УСРР
зокрема активно проводилась кампанія з проведення
зборів громадськості для вироблення резолюцій, які
вимагали у радянської делегації висунення до Антан-
ти контрвимог компенсації за окупацію, сприяння
білогвардійцям тощо [13, 79]. Тут радянська влада
використала апробований прийом країн Антанти, зас-
тосований проти Німеччини та її союзників у репара-
ційному питанні. У цій ситуації працювала Репарац-
ійна комісія, що мала приймати й узагальнювати пре-
тензії до переможених країн щодо компенсацій збитків,
завданих війною. Так, і в Радянських Республіках мав
здійснюватися збір і узагальнення претензій до Антан-
ти. Відповідно, опонентам радянської влади не було
можливості поставити питання про необґрунтованість
вимоги компенсацій від країн Антанти. У радянської
влади на озброєнні був прецедент, запроваджений ними
самими. Численні вимоги щодо компенсації надійшли
з України, що давало можливість радянській владі зас-
відчити волевиявлення народу УСРР на користь ра-
дянської влади проти Антанти, а також провести по-

передні підготовчі роботи, спрямовані на міжнародну
легітимізацію суверенітету радянської влади над ук-
раїнськими територіями.

Генуезька конференція для УСРР проходила в по-
стійному остраху від можливого походу на її терито-
рію військ УНР, з метою спонукати селянство до по-
встання. Незважаючи на запровадження НЕПу і по-
кращення ставлення радянської влади до селянства,
конфронтація селян із органами офіційної влади збер-
ігалася. Радянська влада в УСРР і РСФРР не вбачала у
НЕПі далекої перспективи і розглядала цю політику
як тимчасову вже 1922 р. [1, 20], тобто, за рік після її
впровадження. Найбільш відверто про ставлення ра-
дянської влади до НЕПу свідчила аналітична записка
невідомого авторства і не схвалена Київським губко-
мом КП(б)У, але набір залучених до її складання да-
них і фаховий рівень автора (чи авторів) вказував на
важливе і значення цього документу для партійних
органів. Ця записка засвідчила, що в оперативному
відновленні економіки радянська влада зробила став-
ку на «старанного мужика», якого називали куркулем,
а радянські органи визначали головним ворогом вла-
ди, адже із запровадженням НЕПу, він почав посилю-
вати не лише економічний, а й політичний вплив, коли
представники «куркульства» почали проникати в Ком-
незами [1, 16–17]. Дані цієї записки підтверджуються
висновками і пропозиціями, викладеними в інших, офі-
ційних документах, створених на рівні ЦК КП(б)У, зок-
рема відзначалося, що без колективізації є неможливою
пролетаризація селянства, а куркулі є основними опо-
нентами правлячої партії на виборах до Рад [14, 135].
Відповідно, партія розгортала роботу над залученням
до виборів представників незаможного селянства.

Найбільш ефективним засобом мобілізації селян-
ства для будівництва соціалізму радянська влада вба-
чала розвиток кооперації, якій значну увагу приділяв
лідер радянської держави В. Ленін [15, 472]. Коопера-
тивний рух всіма засобами підтримувався і правлячою
партією, і радянськими органами. Крім того, коопера-
ція була ефективним інструментом як соціалізації се-
лянства, його колективізації, так і для спрямування
економічної політики кожного окремо взятого селянсь-
кого господарства у потрібному для радянської влади
напрямі. Кооперація відігравала важливу роль у про-
суванні радянської продовольчої продукції на євро-
пейський ринок, але потребувала відповідного конт-
ролю зі сторони партійних органів, зокрема, зважаю-
чи на посиленні у них політичного впливу колишніх
кооперативних діячів, які не поділяли більшовицьку
ідеологію. Тому КП(б)У активно проводила діяльність
із просування до керівних органів української коопе-
рації представників селянства, заради протидії «підсту-
пам старої кооперації» [14, 1], під якою, вочевидь,
малися на увазі представники кооперативного руху, які
могли не поділяти більшовицькі погляди.

Відповідно, НЕП був засобом для розблокування
економічного життя що мало дати можливість інтег-
руватися радянській державі до світової економічної
системи. Крім того, експорт революції, зокрема до
Німеччини, потребував створення державою значно-
го продовольчого фонду, який дозволяв би надавати
продовольчі ресурси відповідній державі для здобут-
тя політичних дивідендів і впливу на політику. На тлі
посилення актуальності продовольчого питання для
РСФРР і УСРР, зокрема й для проведення їх зовніш-
ньої політики, в УСРР вже на початку 1922 р. збір прод-
податку перебував на межі зриву. Партійні органи
здійснювали масову кампанію з його стягнення у по-
вному обсязі до 10 лютого 1922 р., залучаючи армію
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[13, 18]. Діяли трибунали, які виносили вироки щодо
неплатників продподатку про конфіскацію майна та
передбачалося застосування репресій проти поса-
довців, які не забезпечать вилучення зерна [13, 52].
Відповідно, соціальна ситуація в селянському середо-
вищі УСРР на початок 1922 р. набувала вибухонебез-
печного характеру.

Урядом УНР в екзилі на Генуезьку конференцію
був надісланий меморандум, яким вказувалося, що на
українських територіях селянство не задоволене пол-
ітикою більшовиків, котрі фактично контролюють
лише міста й залізниці [8, 9–10]. Водночас на терито-
ріях Польщі та Румунії протягом зими–весни 1922 р.
відбувалася підготовка військ УНР для походу на те-
риторію Радянської України. Командування цими си-
лами не бажало бути підконтрольним польському, ру-
мунському чи будь-якому іншому впливу [12, 96]. Тому
Польща і Румунія мали можливість засвідчити, що
вони не контролюють сили УНР на їх території.

Під час роботи Генуезької конференції виявилася
й наявність спеціального сигналу, за яким мав почати-
ся наступ на територію УСРР [12, 70]. Слід відзначи-
ти, що на території УНР був поширеним бандитизм у
сільській місцевості й, вочевидь, дані щодо нього да-
вали надію уряду в екзилі сподіватися на результа-
тивність наступу. Характер діяльності армії УНР нам
засвідчують дані інформаційно-розвідувального плану,
що досить детально розкривають повстанську діяльність
на всій території України. Так, на Київщині діяла аген-
тура Орлика, якому підпорядковувались всі про пет-
люрівські сили [12, 4]. Селянські повстання своєю чер-
гою мали спрямованість проти комнезамів та радянсь-
ких органів влади, хоч були розрізненими. Скоорди-
нувати цей рух було складно, оскільки селянство, зде-
більшого, прагнуло забезпечити умови для користу-
вання, набутими за революції, земельними наділами.

Спроби уряду УНР в екзилі оволодіти ситуацією
щодо українського питання на міжнародній арені заз-
нали невдачі і вже на літо 1922 р., після Генуезької
конференції, польська влада роззброїла українські
війська на прикордонній із УСРР території. Фактично
радянська влада перемогла завдяки своїм експортним
можливостям і запровадженню ефективної політики
щодо селянства. У той же час загроза походу украї-
нських військ із території Румунії, що зберігалася до
1924 р., стимулюючи радянську владу постійно кори-
гувати політику щодо українського селянства. Дослі-
дження проблеми значення селянського питання для
розбудови зовнішньополітичного курсу СРСР відкри-
ває можливості більш змістовного і комплексного ана-
лізу впливу соціальних факторів на міжнародну полі-
тику в 1920–30-х рр.
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В. В. Боримський

ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ 1920 р.
НА СТОРІНКАХ «ГАЗЕТИ ВАРШАВСЬКОЇ»

У статті проаналізовано український аспект редакційної пол-
ітики «Газети Варшавської» – друкованого органу найбільшої у
Сеймі партії «Народно-національний союз».
Ключові слова: «Газета Варшавська», націонал-демократи,
польсько-український союз 1920 р.

Польська політична думка, на момент здобуття
Польщею незалежності 1918 р., не випрацювала єдиної
концепції майбутньої державності. Головні відмінності
полягали в баченні східних кордонів і стосунків зі східни-
ми сусідами. Серед значної кількості думок і поглядів
можна виокремити дві головні. Насамперед – федера-
тивна концепція, головним архітектором якої був Ю. Піл-
судський. Основними поборниками цієї федеративно-
прометейської концепції можна назвати найважливі-
ших політиків соціалістичного табору – Т. Головка та
Л. Василевського. Суть концепції полягала в тому, щоб
максимально ослабити Росію, затиснувши її в етніч-
них межах, народи ж, поневолені нею, мали стати неза-
лежними. В першу чергу, це стосувалось України, Біло-
русі та Литви, що могли ввійти у федерацію з Польщею.
Часописом, що віддзеркалював погляди федералістів міг
бути «Бюлетень польсько-український», котрий видавав-
ся В. Бончковським, а редакторами, серед інших, були
такі видатні польські публіцисти, як А. Бохенський,
Л. Василевський, С. Папроцький і С. Лось.

Протилежну концепцію демонструвала польська
націонал-демократія, головними будівничими якої ста-
ли Р. Дмовський, С. Грабський та Є. Ґєртих. Представ-
ники націоналістичного табору відстоювали концепцію
моноетнічної Польщі та були противниками існування
Української держави в будь-якому вигляді. До Польщі
мали бути включені українські, білоруські та литовські
землі, більш-менш колонізовані польським населенням
та які можна було б полонізувати за допомогою держав-
ної машини. Решта українських земель мала відійти
Росії. Польські ендеки пропагували примусову полоні-
зацію слов’янських меншин, заміну кирилиці латини-
цею, спольщення українських прізвищ, введення обме-
жень для греко-католиків, заміну в польській правовій і
політичній термінології понять «українець», «українсь-
кий» категоріями «русин», «руський» [1, 3–4].
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Праць, присвячених ставленню польського політи-
куму до української політики Ю. Пілсудського та Вар-
шавського договору 1920 р. в українській історіографії
практично немає, а польська історіографія акцентує
увагу на федеративній концепції та відносно проук-
раїнських поглядах її прибічників. Однак польська
ендеція відіграла надзвичайно важливу роль в історії
Української революції 1917–1921 рр. Націонал-демок-
рати мали найбільшу фракцію у Сеймі, володіючи тре-
тиною всіх мандатів. Саме представники ендеції або
наближені до неї діячі домінували у складі польської
делегації на переговорах в Ризі, що стало однією з
причин перемоги інкорпораційної моделі та фактич-
ного поділу України.

Націоналістичний табір мав у розпорядженні чи-
сельну та добре організовану пресу. Офіційним орга-
ном Народно-Національного союзу (Zwiаzek Ludowo-
Narodowy) з 1918 р. була «Газета Варшавська» («Gazeta
Warszawska»). Заснована 1774 р., вона була першою
польською щоденною газетою, а з 1906 р. була пов’я-
зана з націонал-демократією. В 1910–1916 рр. її ре-
дактором був Р. Дмовський. Після закриття 1916 р.,
відновила діяльність 1918 р. як друкований орган ен-
деції. Схиляючись все більше до крайньої правої ідео-
логії, газета була заборонена 1935 р. санаційним ре-
жимом, після чого випускалася до 1939 р., під назвою
«Warszawski Dziennik Narodowy». Ця газета чи не най-
точніше відображала програму націонал-демократів.
При цьому мала один із найбільших накладів у Польщі.
Аналіз її редакційної політики щодо України та Вар-
шавського договору 1920 р. дозволить глибше зрозу-
міти суть політичних процесів, які відбувалися в
Польщі, й які доволі суттєво вплинули на події в Ук-
раїні та, зрештою, не в останню чергу, спричинилися
до долі Української революції 1917–1921 рр.

На сторінках газети досить гостро критикувалася
політика Ю. Пілсудського щодо України, адже вже сам
факт переговорів з українцями сприймався як зрада
державних інтересів. Всіляко нав’язувалася думка, що
українці не заслуговують на самостійність. Наприклад,
у статті «Українські питання» від 19 лютого стверд-
жувалося, що українці не дозріли до держави: «В Ук-
раїні немає творчих елементів для державності... всі,
хто ґрунтовно знає українців цю думку підтвердять».
Автор застерігав від яких-небудь українських авантюр,
маючи на увазі тогочасні переговори з УНР [2].

Ось яку оцінку федеративним планам Ю. Пілсудсь-
кого дав у березні 1920 р. З. Березовський – майбутній
генеральний секретар Польського Товариства Опіки
над Кресами (Polskie Towarzystwo Opieki nad Kresami):
«Українці не тільки не мають найменшого інтересу і
найменшої охоти федеруватися з Польщею, а й вза-
галі не хочуть стати тим шляхетним клином, що роз-
биває Росію, навпаки тяжіючи від певного часу до об’єд-
нання в федерації з нею в міру можливого всіх русь-
ких земель аж по Сян» [3]. Далі обґрунтовувалася дум-
ка, що Україна, «обдарована землями, визволеними
кров’ю польського солдата», перейде на бік Росії і
обернеться таким чином проти Польщі. У наступній
його статті стверджувалося, що прикривання перед
Росією купами піску, якими по суті є штучні маленькі
«буферні» державки, тільки збільшить ризик втрати
нових територій на її користь, – територій, які треба
цим «державкам» виділити з лона Польщі, а яких вони
утримати не будуть в змозі. Що гірше – створення цих
федералістичних карикатур спростить великим держа-
вам, неприязним до Польщі, постійне втручання в її
внутрішні справи. Зрештою, – стверджував він, –
Польща стане прохідним домом [4].

У ще одній зі статей З. Березовський доводив, що
створення буферних держав загрожує Польщі жертву-
ванням, на їхню користь, своїх територій, і що така
політика обернеться проти її територіальної цілісності
[5]. Тема загрози територіальній цілісності Польщі з
боку України проходить червоною ниткою через усю
дискусію над польською східною політикою. Один з
лідерів ендеції – С. Грабський, у статті від 27 квітня
переконував, що спроби творити Україну – це зречен-
ня територій, на які Польща має право і які повинні
бути включені в її склад. Особливо він звертав увагу
на такий аргумент: «Перед міжнародним трибуналом,
який рано чи пізно винесе свій вердикт у справі
польського східного кордону, зголошувати свої пре-
тензії до Волині й Поділля могтимуть Польща й Росія,
причому права Польщі набагато обґрунтованіші, ніж
права Росії. З хвилею ж, коли поляки самі легалізують
на міжнародній арені Україну, вона стане третім пре-
тендентом до цих земель, та ще й до Східної Галичи-
ни. А відбити на міжнародному форумі претензії Ук-
раїни до польських східних територій, якщо Польща
сама її визнає, буде вкрай складно» [6].

У статті, котрою декларувалася офіційна позиція
Народно-Національного союзу, зазначалося, що між
керівництвом уряду і націоналістичним табором існу-
вала домовленість, згідно якої, до входження в пере-
говори з радянським урядом Польща не буде втягнута
в справу України. Треба було тільки «тримати в рукаві
карту Петлюри», який тимчасово сидів на кількох по-
вітах, аби її за слушної нагоди під час переговорів з
більшовиками використати так, як цього вимагатимуть
польські інтереси, хоча навіть це толерування украї-
нського уряду було ризикованим [7].

Для того, щоб така рішуча відмова українцям у
праві на державність виглядала більш справедливо,
з’явилася українофобська стаття з промовистим заго-
ловком – «Баламуцтва українські», де вкотре піднято
тему некультурності та нецивілізованості українців, які
не заслуговують на державу, та головне – і не хочуть її,
а всі хвилювання в Україні – лише вибрики свавільно-
го темпераменту. «Ідея – дуже невиразна – не держав-
на, а тільки територіальної окремішності, скоріше ав-
тономної, існувала в думках дуже невеликої кількості
людей на Русі, але “національна” в цивілізаційному
значенні не виявлялась аж до середини ХІХ ст.» Та й
інтелектуальний рівень українців, буцімто, настільки
низький, що було б неправильним, аби такий народ
мав свою державу. «Вся руська література свідчить про
нечувано низький інтелектуальний рівень цього сусп-
ільства, а якби навіть вона стояла на високому рівні,
то все одно це б не дало права руському народу до
власної державності» [8]. Це писалося не в маргіналь-
ному провінційному виданні, а на сторінках офіційно-
го друкованого органу найбільшої у Сеймі партії.

Втім, теза про байдужість українців до держави
з’являлася на сторінках «Газети Варшавської» не раз.
В одній зі статей наголошувалося, що для українців
питання незалежності є байдужим, накинутим ззовні.
Підкреслювалося, що всі виступи селян проти більшо-
виків були тільки виступами проти хлібозаготівель. У
той же час селян зовсім не обходило панування ко-
муністів у містах [9]. У статті невідомого автора, ана-
лізуючи українську пресу, особливо львівську «Впе-
ред», зазначалося, що українське суспільство, особли-
во галицьке, не сприймало Варшавського договору.
Українці не хочуть зрікатися ні Східної Галичини, ні
Волині, ні Холмщини і трактують Петлюру лише як
одного з численних ватажків, зобов’язання якого рано
чи пізно можна буде переглянути [10]. Стверджувало-
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ся, що, незважаючи на всі угоди й договори, Східна
Галичина буде тяжіти до об’єднання з Україною, ук-
раїнці не змиряться з утратою Галичини, а незалежна
Україна буде притягальним фактором для галичан і
таким чином Польща сама надасть своїм східним «кре-
сам» мотив до сепаратизму[11].

Під час прелімінарних переговорів з більшовика-
ми, питання України навіть не обговорювалось на сто-
рінках газети. Стосовно визнання на переговорах по-
вноважень УСРР, а не УНР польський політикум був
консолідований [12]. На сеймових дебатах майже всі
депутати висловилися позитивно щодо договору та про-
голосували одноголосно, про що з гордістю писалось
на сторінках газети [13]. Згодом, в інтерв’ю С. Грабсь-
кий заявив, що ризький кордон не є результатом торгів,
не є компромісною лінією між польським і російсь-
ким проектом. Ця лінія повністю така, якої польська
делегація прагнула. Можливо, навіть якби польська де-
легація забажала собі дещо більше, більшовики погоди-
лися б на ще більші поступки. Польська делегація, втім,
одноголосно вирішила більших вимог не ставити, пере-
конуючи, що кордон, якого вона добилась, є для
польських національних інтересів найкращим, оскіль-
ки, щоб збудувати етнічно монолітну державу, Польща
мусить мати щонайменше 65 % корінного польського
населення. В іншому разі Польщею не керували б поля-
ки. Тільки на схід від польських кордонів може бути Біло-
русь і Україна, може існувати українське питання [14].

Для Польщі питання державного майбутнього Ук-
раїни тісно перепліталося з питанням формування
власних кордонів. Розуміючи, що розміри польської ет-
нічної території не можуть забезпечити великодержав-
них амбіцій, польські політичні еліти намагались обґрун-
тувати свої права на Західну Україну історичною тради-
цією Речі Посполитої. Вбачаючи з боку Української дер-
жави загрозу своїй експансії на схід, націонал-демок-
рати були переконані, що її появу не можна допусти-
ти. Для створення ілюзії справедливості своїх вимог і
формування відповідної громадської думки викорис-
товувалися такі аргументи, як некультурність українців,
їх низький інтелектуальний рівень, байдужість до дер-
жавної ідеї та відсутність національної свідомості. Ця
концепція, що через неповне двадцятиріччя спрацює
проти Польщі, в 1921 р. все ж перемогла у політичній
практиці і мала істотний вплив на долю України.
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 «Рапалльська політика», «дух Рапалло», «епоха
Рапалло» – розхожі в історичній літературі визначен-
ня особливих радянсько-німецьких відносин і співро-
бітництва, які розвивалися після підписання 16 квітня
1922 р. знаменитого Рапалльського договору між Ра-
дянською Росією (РСФРР) та Веймарською Німеччи-
ною, та продовжувалися до встановлення в Німеччині
нацистської диктатури. Рапалльський договір вніс
суттєві зміни в політичну ситуацію в Європі. Він був
першим рівноправним договором двох великих дер-
жав, які нещодавно воювали між собою, а найголов-
ніше – різної соціально-економічної та політичної ор-
ієнтації (соціалістичної і капіталістичної).

У дослідженнях радянських істориків І. Кобляко-
ва, А. Ахтамзяна, Г. Трухнова та ін. розглядалися різні
аспекти укладення та наслідків Рапалльського дого-
вору, а також співробітництва обох країн у політичній,
економічній, культурній сферах. Військова ж сфера –
одна з найважливіших у радянсько-німецьких відно-
синах рапалльського періоду – замовчувалась, а тому
створювалось враження, що військового співробітниц-
тва взагалі не було. Полегшення доступу до архівних
документів у період перебудови дало можливість дос-
лідникам звернутися до розробки його змісту і
наслідків. Важливі документи із вказаної проблеми
були опубліковані Ю. Дьяковим і Л. Бушуєвою [1]. На
основі нових документів, дав оцінку військовому спів-
робітництву СССР і Німеччини А. Ахтамзян [2]. Ра-
палльській політиці і радянсько-німецькому військо-
вому альянсу присвячений один із розділів книги
Л. Безименського [3], а також монографії В. Захарова
[4] С. Горлова [5] і Ю. Кантор [6], в яких проаналізо-
вані головні його напрямки. Мета цієї статті полягає в
з’ясуванні мотивів зближення Радянської Росії та Ні-
меччини й основних чинників, які зумовили цей вибір
двох держав.

Після приходу більшовиків до влади у жовтні
1917 р., Росія ще формально перебувала у складі Ан-
танти й у стані війни з блоком Центральних держав.
Припинення війни і підписання миру було одним із
головних пунктів програми РСДРП(б), адресованої
широким народним масам. Відтак, його укладення роз-
глядалось як один із важливих засобів зміцнення со-
ціальної бази нового режиму. Держави Антанти, як відо-
мо, відхилили, сформульоване в Декреті про мир, звер-
нення нової влади в Росії [7, 11–14]. Німеччина, котра
на завершальних етапах Першої світової війни роз-
глядала більшовиків як своїх потенційних союзників і
найбільш зручних партнерів для мирного урегулюван-
ня, прийняла їх пропозиції.

Радянсько-німецькі переговори у Брест-Литовсь-
ку і сепаратний мир 3 березня 1918 р. завдали важкого
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удару по ілюзіях радянського керівництва на справед-
ливий демократичний мир «без анексій» і «контри-
буцій» [7, 12], посваривши з колишніми російськими
союзниками. Водночас мир з німцями сприяв більшо-
викам в утримані влади в Росії, а німецьким керівни-
кам давав можливість зробити спробу повернути хід
війни на Заході на свою користь. Вона була невдалою
і закінчилась поразкою німців. Брестський договір
передбачав установлення дипломатичних відносин між
Радянської Росією і Німеччиною. У квітні 1918 р. по-
вноважним представником РСФРР у Берлін був при-
значений А. Йоффе – один із учасників переговорів у
Бресті [8, 69]. Однак складання радянсько-німецьких
відносин після цього було вкрай суперечливим і непе-
редбачуваним. І не тільки тому, що Брестський мир
був грабіжницьким і принизливим, а й через особли-
вий підхід більшовицького керівництва до міжнарод-
них відносин [9, 132]. Зовнішньополітична доктрина
Радянської держави була побудована на висновках Лені-
на про неминучість світової революції [10, 304–305]. Її
підтримка радянським режимом (ідейна і матеріальна)
вважалась основним завданням. Підписання ж миру
розглядалось як вимушений, тимчасовий захід. До того
ж радянські керівники заявляли також про прагнення
до мирних відносин з усіма країнами і народами, що
було втілено у формулу «мирного співіснування».

Радянське повпредство в Німеччині від початку
розповсюджувало агітаційні матеріали, із закликами
до революції, надруковані в РСФРР німецькою мовою,
встановило зв’язки з групою «Спартак», надавало фінан-
сову допомогу у виданні соціал-демократичних газет і
закупівлі зброї для підготовки революційного повстан-
ня [11, 16]. Вже 5 листопада 1917 р. уряд М. Баденсько-
го прийняв рішення про висилку з країни усіх радянсь-
ких дипломатів. Після розриву дипломатичних відно-
син, важливу роль у встановленні контактів з німець-
кими політиками, державними діячами, військовими і
промисловцями зіграли учасник соціал-демократично-
го руху в Росії і один із перших радянських дипло-
матів – В. Копп, а також К. Радек – відомий діяч кому-
ністичного руху, який на той момент перебував у
німецькій в’язниці.

В. Копп навесні 1919 р. повернувся до Берліна,
офіційно працюючи керівником радянської місії у спра-
вах військовополонених [12, 459–462], але крім цьо-
го, вступив у контакти з представниками німецької
промисловості, банківськими і торгівельними колами,
встановив зв’язок з К. Радеком. Німецькі власті знали
про високий ранг останнього в РКП(б) і після підпи-
сання 1919 р. Версальського договору, у них виникла
ідея використання його для відновлення контактів з
радянським урядом. Його перевели в комфортну ка-
меру, що невдовзі вона отримала назву «політичного
салону Радека», де побували відомі політики й військо-
ві Німеччини [1, 11]. Серед них були В. Ратенау – пре-
зидент АЕГ, О. Хассе – згодом начальник штабу рейх-
свера, П. фон Хінце – колишній міністр закордонних
справ кайзерівської Німеччини [5, 30]. В ході цих кон-
тактів, К. Радек переконував німецьких співрозмов-
ників у необхідності та неминучості союзу між Німеч-
чиною і РСФРР, спільності їх інтересів як держав,
відкинутих на узбіччя європейської політики системою
Версальських договорів. Водночас радянські емісари
проводили зондаж можливостей отримання німецької
зброї для Червоної армії (РСЧА). Перші радянські за-
купки військового спорядження в Німеччині були
здійснені на початку 1920 р. [13, 43]. У березні того ж
року було укладено радянсько-німецький договір, за
яким Німеччина зобов’язувалася «оснастити Російсь-

ку армію і промисловість, щоб вони могли протистоя-
ти англійцям в Азії і Польщі» і «всіляко підтримувати
Росію в її мирних переговорах з західними держава-
ми» [1, 22]. Зі свого боку, радянська сторона зобов’я-
зувалася передати німцям «в експлуатацію шахти, за-
лізниці, канали і великі підприємства» і «підтримати
Німеччину у випадку конфлікту» [1, 33]. Пізніше була
також досягнута домовленість про обмін розвідуваль-
ною інформацією щодо чисельного складу і озброєння
польської, чехословацької, румунської і турецької армій
[14, 39]. За низкою угод, підписаних в ці роки, відбував-
ся обмін військовополоненими [11, 459–462; 15, 251].

Зближували Радянську Росію і Німеччину гострі
протиріччя з новою Польською державою. У ході ра-
дянсько-польської війни, що почалась у квітні 1919 р.,
німецький уряд оголосив про свій повний нейтралі-
тет, який був позитивним для РСФРР. Німеччина за-
боронила транзит зброї через свою територію в
Польщу; значна кількість німецьких добровольців во-
ювала на боці більшовиків у РСЧА. У керівництві рей-
хсвера в цей час посилились настрої на користь
«східної орієнтації» і військового союзу з «радянсь-
ким більшовизмом». Головнокомандувач рейхсвера,
генерал-полковник Г. фон Сект почав закликати до
союзу з РСФРР, з метою ліквідації принизливих ста-
тей Версальського договору [5, 36 ]. Під час наступу
Червоної армії, для координації її дій з загонами німців
– жителів Польщі – в радянські війська був відрядже-
ний спеціальний представник рейхсвера [16, 76–77].
В. Копп відмічав: «Появи наших військ у Польському
коридорі було достатньо, щоб викликати прагнення
німецького народу до возз’єднання Німеччини» [17,
2], але в наміри радянського керівництва входили не
тільки захоплення і «радянізація» Польщі. В наказі
командувача Західним фронтом М. Тухачевського го-
ворилося: «Через труп белой Польши лежит путь к
мировому пожару. На штыках понесем счастье и мир
трудящемуся человечеству. Вперед на Запад!» [18, 317].
Подібні заклики заважали радянсько-німецькому збли-
женню, але спільність інтересів переважала.

Поразка у війні з Польщею змусила керівників
радянської держави звернути увагу на слабкі сторони
Червоної армії, зокрема в її організації, підготовці кад-
рового командного складу, оснащені військовою тех-
нікою. За таких умов, актуальність військового співро-
бітництва з Німеччиною зростала, оскільки на його
встановлення з іншими європейськими державами не
можна було розраховувати. Активну участь у цьому
процесі брав В. Ленін, як голова радянського уряду і
член Політбюро ЦК РКП(б), а також інші партійні,
державні та військові керівники РСФРР – Л. Троць-
кий, Й. Сталін, Г. Чичерін, Ф. Дзержинський, М. Фрун-
зе [4, 26–27; 6, 12 ].

Посилення військового потенціалу Радянської
Росії не відповідало інтересам і намірам німецької сто-
рони, однак вона була зацікавлена в розвитку її про-
мисловості, розраховуючи на організацію радянських
поставок стратегічних видів сировини: марганцю,
молібдену, нікелю, хрому, вольфраму, а також тих видів
озброєнь, виробництво яких було заборонено в Німеч-
чині Версальським договором. За вказівкою фон Сек-
та, в кінці 1920 – на початку 1921 рр. була створена
спеціальна військова група («Вогру»), призначена для
організації співробітництва з РСЧА. Особистим пред-
ставником військового міністра і першим уповнова-
женим групи в Москві був призначений влітку 1921 р.
О. фон Нідермайер [1, 13]. Разом з іншими її учасни-
ками, він, у супроводі замнаркома НКЗС Л. Карахана і
В. Коппа, відвідав деякі оборонні заводи і верфі Пет-
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рограду, які радянська сторона розраховувала відбу-
дувати і модернізувати за допомогою німецького ка-
піталу і спеціалістів [6, 116 ]. Результатами переговорів
стало створення радянсько-німецького «Товариства з
розвитку промислових підприємств» для сприяння
розвитку військово-промислових об’єктів на території
Радянської Росії [1, 14]. 4 серпня 1921 р. О. Нідерма-
йєр мав бесіду з Г. Чичеріним. Зміст доповідної запис-
ки наркома В. Леніну свідчив, що на цей час вже була
визначена лінія на тісне військо-політичне співробіт-
ництво Москви і Берліна [5, 55].

У вересні 1921 р. на приватних квартирах у Берліні
відбулися секретні переговори наркома зовнішньої
торгівлі Р. Красіна і В. Коппа з фон Сектом і рядом інших
високопоставлених німецьких військових. В. Копп
інформував Г. Чичеріна, що були досягнуті умови спів-
робітництва, за якими «Вогру» надавала радянській
стороні замовлення на виробництво літаків, важкої
артилерії й інших предметів військових споряджень,
а також кредити для оновлення устаткування радянсь-
ких заводів. Передбачалась безпосередня участь німе-
цьких військово-технічних кадрів при виконанні замов-
лень на радянських заводах. Радянська сторона зобо-
в’язалась також створити трест, у який ввійшли б ос-
новні підприємства з випуску важкої артилерії (Мото-
вилиха, Царицин), літаків (Рибінськ, Ярославль), по-
роху, снарядів тощо. Керівництво тресту мало склада-
тися із представників радянського уряду і «Вогру», а
виробнича програма узгоджуватися між делегованою в
Москву німецькою військово-технічною комісією і пред-
ставниками штабу РСЧА. В одній із доповідних В. Копп
повідомляв про список першого замовлення: 1000
літаків, 300 польових гармат, 300 важких гармат, 200
зенітних гармат, 200 кулеметів, 200 бронеавтомобілів,
по 3 тис. штук снарядів для кожної гармати [5, 56].

Погіршення економічної ситуації змусило уряд
РСФРР звернутися до керівників Великої Британії,
Франції, США 28 жовтня 1921 р., з пропозицією скли-
кати міжнародну конференцію для обговорення взаєм-
них фінансових претензій, а також висловити згоду
про визнання зобов’язань перед іншими державами і
громадянами з проблем позик [19, 445–448 ]. 6 січня
1922 р. на сесії Верховної Ради Антанти в Каннах було
прийнято рішення про скликання у березні 1922 р. в
Генуї економічної та фінансової конференції євро-
пейських держав. Висунуті західними державами про-
позиції створювали основу для переговорів про вре-
гулювання їх відносин з Радянською Росією. Втім, уряд
більшовиків, насамперед В. Ленін, фактично виступив
за зрив Генуезької конференції, категорично відмов-
ляючись від поступок за боргами перед іноземними
громадянами, незважаючи, що західні країни готові
були погодитися на їх відстрочку і визнання права Ра-
дянської Росії на німецькі репарації [20]. Напружені
стосунки із західними державами періоду громадянсь-
кої війни і досвід контактів з Німеччиною посилюва-
ли зацікавленість більшовицького керівництва в тор-
гівлі з нею. Попри те, що в основу радянської політи-
ки відносно капіталістичних країн покладалося пос-
тійне розпалювання протиріч між ними, перевага була
віддана Німеччині, саме тому, що і вона в цей час про-
тистояла західним державам.

Зближення РСФРР з Веймарською республікою і
його оформлення Рапалльським договором проходило
в два етапи: 1) кілька місяців у Берліні йшло узгодже-
ння статей майбутньої угоди, яке в основному заверши-
лося перед початком Генуезької конференції; 2) прий-
няття рішення відбулося впродовж доби [11, 18]. Зреш-
тою, в Рапалло 16 квітня 1922 р. договір про нормалі-

зацію відносин між Радянською Росією і Німеччиною
було підписано. РСФРР відмовлялася від репарацій, а
Німеччина – від дореволюційних позик і своєї влас-
ності, конфіскованої в Росії під час війни. Відновлю-
валися дипломатичні відносини. У торгівлі вводився
принцип найбільшого сприяння [21, 223–224].

У фінансовому плані такі умови були вигідні Ні-
меччині, оскільки сума російського боргу і конфіско-
ваної німецької власності складала 1,3 млрд. золотих
рублів, а сума репарацій, на які б могла претендувати
радянська сторона – 16 млрд. Крім того, оскільки
Німеччина за Версальським договором несла відпові-
дальність за розв’язання війни, вона не мала права
вимагати від Росії повернення боргів і власності.
Німецькі борги були анульовані ще царським урядом
у 1914 р., а власність конфіскована, що визнавалося
країнами Антанти [22, 117].

Чим же був вмотивований рапалльский вибір ра-
дянського уряду, і які чинники цьому сприяли? По-
перше, прагненням прорвати єдиний фронт капіталі-
стичних країн. Вірогідно значну роль зіграла і загаль-
на орієнтація В. Леніна, його негативне ставлення до
Англії, її союзників, ліберальної демократії, які ра-
дянський вождь постійно критикував. З боку західних
держав більшовицька політика також активно не
сприймалася. Важливим чинником було й ставлення
В. Леніна до Німеччини. Очевидно, контакти більшо-
виків з німцями у 1917 р. мали певний вплив на його
німецькофільські настрої. По-друге, за допомогою
Німеччини більшовики сподівалися прорвати фронт
капіталістичних держав. По-третє, саме Німеччину, а
не країни Антанти, можна було залучити до військо-
во-технічного співробітництва. Із сукупності цих чин-
ників можна дійти висновку, що навряд чи можна було
очікувати від радянського уряду іншого курсу, хоча
документи свідчать, що й німці підписали договір тому,
що іншого вибору в них не було. У Радянської Росії
він був: вона могла укласти договір з Заходом. Однак
перевага була віддана пакту з німцями.

1. Дьяков Ю., Бушуева Т. Фашистский меч ковался в
СССР. Красная Армия и рейхсвер. Тайное сотрудниче-
ство. 1922–1933. Неизвестные документы. – М., 1992.

2. Ахтамзян А.А. Военное сотрудничество СССР и Гер-
мании 1920–1933 гг. По новым документам // Новая и
новейшая история. – 1990. – № 5.

3. Безыменский Л.А. Гитлер и Сталин перед схваткой. –
М., 2002.

4. Захаров В.В. Военные аспекты взаимоотношений
СССР и Германии: 1921 – июнь 1941 г. – М., 1992.

5. Горлов С. А. Совершенно секретно: Альянс Москва –
Берлин, 1920–1933 гг. – М., 2001.

6. Кантор Ю.З. Заклятая дружба. Секретное сотрудни-
чество СССР и Германии в 1920–30-е годы . – СПб.,
2009.

7. Документы внешней политики СССР (Далі – ДВП
СССР). – Т. 1. – М., 1961.

8. История внешней политики СССР. 1917–1985. – Т. 1. –
М., 1986.

9. Хильгер Г., Мейер А. Россия и Германия. Союзники или
враги? – М., 2008.

10. Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т.32. – М., 1971.
11. Случ С.З. Германо-советские отношения в 1918–

1941 гг. Мотивы и последствия внешнеполитических
решений // Славяноведение. – 1995. – № 6.

12. ДВП СССР. – Т. 2. – М., 1958.
13. Российский государственный архив экономики (Далі –

РГАЭ). – Ф. 413. – Оп. 2. – Д. 325.
14.  Дешко И.Ф. К вопросу о военных отношениях между

Германией и СССР (1920–1933 гг.) // Рапалльская по-
литика: истоки, традиции и современность. – Минск,
1992.



   361Всесвітня історія

15. Ушаков В.Б. Внешняя политика Германии в период Вей-
марской республики. – М., 1958.

16. ДВП СССР. – Т. 3. – М., 1959.
17. РГАЭ. – Ф. 413. – Оп. 2. – Д. 328.
18. Новейшая история Отечества. ХХ век: в 2 т. – Т. 1. –

М., 1998.
19. ДВП СССР. – Т. 4. – М., 1960.
20. Див.: Овчаренко О.І. Дуалізм зовнішньої політики Ра-

дянської Росії та розбіжності в більшовицькому кері-
вництві з визначення позиції на Генуезькій конференції
1922 р. // Вісник Черкаського Університету. Серія:
Історичні науки. – Черкаси, 2013 [у друці].

21. ДВП СССР. – Т. 5. – М., 1961.
22. Сидоров А., Клеймёнова Н. История международных

отношений. 1918–1939 гг. – М., 2006.

Ovcharenko O.I. Rapallo Choice. In the article is discussed the
problem of impelling reasons and main factors which caused the Soviet
and German convergence, the initiation of military collaboration and
conclusion of the Rapallo Treaty in the 1921th.
Key words: Soviet Russia, Germany, Brest Peace, intergovernmental
contacts, military collaboration, diplomatic struggle, Treaty of Rapallo
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ «УКРАЇНІЗАЦІЇ»
НА КУБАНІ У 20–30-х рр. ХХ ст.

Проаналізовано розгортання процесу українізації на Кубані у
1920–30-х рр. Виокремлено етапи проведення політики корені-
зації в Північнокавказькому регіоні, до якого входила Кубань.
Ключові слова: коренізація, українізація, Кубань, Північнокавказь-
кий край, крайком

Етнічна приналежність мешканців Кубані й до сьо-
годні залишається однією з дискусійних тем історичної
науки, а дослідники висловлюють різні погляди щодо
цього. Так, С. Кульчицький вважає, що більшість ку-
банських козаків була українцями за походженням [1],
натомість російські історики, зокрема І. Васильєв, став-
лять це твердження під сумнів [2]. У 1920–30-х рр. із
50 млн. населення Радянської Росії – 8 млн. були ук-
раїнцями [3, 109], що, попри тривале проживання в
іншомо-вному оточенні, не втратили здатності до само-
ідентифікації. Загалом від 55 до 70 % українців у найб-
ільших ареалах проживання визнавали за рідну мову ук-
раїнську. Компактно чисельна українська громада про-
живала й у Кубанській окрузі. За даними перепису
1926 р., українці тут становили 61,5 %, росіяни – 33,4 %
[4, 48]. Враховуючи це, у період реалізації політики ко-
ренізації, на територіях компактного проживання украї-
нського населення проводилася політика українізації.

Реалізація національної політики радянської вла-
ди на Кубані поки не стала предметом окремого дослід-
ження. Деякі її аспекти знайшли висвітлення в наукових
студіях С. Кульчицького [1], Д. Білого [5], С. Заремби
[6], В. Сергійчука [7], О. Терещенка [8], зокрема особ-
ливості національно-культурного розвитку українців
на Кубані. З останніх наукових розвідок щодо теми,
варто згадати статті І. Ісакової [3; 9]. У російській істо-
ріографії на увагу заслуговують дослідження І. Василь-
єва [2], Я. Ракачевої [10], І. Федіної [11]. Метою цієї
статті є аналіз особливостей та етапів реалізації полі-
тики українізації на Кубані в 1920–30-х рр.

Так, у квітні 1923 р. ХІІ з’їздом РКП(б) проголо-
шено політику коренізації, що мала дві складові, зу-
мовлені потребами модернізації країни і необхідністю
посилення впливу влади на суспільство: широке залу-
чення місцевих кадрів до управлінських структур та
переведення на мову місцевого населення значної ча-
стини культурно-освітньої, адміністративної й агіта-
ційно-пропагандистської роботи. Рішення з’їзду згодом

були імплементовані радянськими органами. Політи-
ка коренізації в Україні отримала назву українізація,
хоча реалізовувалася і поза її межами, зокрема на те-
ренах Приазов’я, Кубані, Воронезької та Курської губ.
Особливу увагу було приділено Кубані, адже вона вва-
жалася найбільш «українською» з російських тери-
торій. Компактність проживання українського населен-
ня в Північнокавказькому регіоні (утворений 16 лис-
топада 1924 р.) створювала умови і одночасно висува-
ла вимогу національно-культурних перетворень, про
які наголошувалося на ХІІ з’їзді РКП(б).

Станом на 1926 р., розселення українців на
Північному Кавказі було таким: Кубанський округ –
915402 осіб або 61,5 % від кількості населення, Донсь-
кий – 498287 (44 %), Армавірський – 305126 (32,1 %),
Ставропольський – 245753 (38,8 %), Сальський – 207195
(43,9 %), Північно-Донецький – 206520 (55,1 %), Терсь-
кий – 194093 (30,2 %), Таганрозький – 191771 (71 %),
Чорноморський – 103991 (35,7 %), Майкопський –
94301 (28,6 %), Шахтинський – 70786 (13,1 %), Сун-
женський – 2522 (72 %) [3, 110]. Основні завдання
полягали в тому, щоб у районах компактного проживан-
ня українців: розвивати та зміцнювати радянську дер-
жавність у формах, що відповідають національно-побу-
товим умовам і традиціям; на основі рідної мови, зміцню-
вати діяльність суду, органів державного управління,
самоврядування, комплектуючи їх місцевими мешкан-
цями, які знають побут і психологію населення конкрет-
ного регіону; розвивати пресу, школу, театр, клубну спра-
ву, культурно-освітні установи рідною мовою [13].

Як зазначає І. Васильєв, політика українізації реа-
лізовувалася на Кубані в декілька етапів. Перший –
підготовчий (1920–1923 рр.) – характеризувався кро-
ками, спрямованими на підтримку української освіти
та культури. На другому (1923–1925 рр.) українське
питання в регіоні набуло політичного забарвлення.
Третій етап (1925–1928) – початок практичного
здійснення коренізації (українізації) Кубані, зокрема
партійної та комсомольської роботи, створення украї-
нських місцевих рад, впровадження української мови
в діловодство. Четвертий (1928–1932 рр.) – найбільш
активна українізація всіх сфер життя Кубані. П’ятий –
згортання українізації (кінець 1932–1933 рр.) та ніве-
лювання її результатів владою [2].

К. Дроздов, аналізуючи політику коренізації на
території РРФСР, зокрема в Центральному Чернозем-
ному районі, розрізняє такі її етапи. Пепрший – 1923–
1925 рр. (вирішувалися завдання щодо створення ук-
раїномовних шкіл); другий – 1926–1929 рр. (україні-
зація партійно-радянського апарату); третій – 1930–
1932 рр. (пріоритетним стало висування пролетарсь-
ких національних кадрів, які мали очолити будівницт-
во радянської культури). Згортання українізації дослі-
дник пов’язує з кризою хлібозаготівельної кампанії
1932–1933 рр. і масовим виїздом з України голодуючих
селян у сусідні регіони (Центральний Чорноземний рай-
он, Кубань). Це призвело до істотних коректив подаль-
шої національної політики СРСР з боку сталінського
керівництва. Розпочалася боротьба з «українським бур-
жуазним націоналізмом» і згортання політики україні-
зації. Відмова від неї зумовила перехід до унітарної
централізованої політики денаціоналізації, в основі
якої лежала ідеологія радянського патріотизму і вели-
кодержавності (націонал-більшовизм) [14].

Зауважимо, що найточнішу періодизацію можна
відтворити лише після ретельного вивчення процесу
українізації, з урахуванням особливостей її проведен-
ня в різних регіонах УРСР та РРФСР. Вивчивши досвід
українізаційних процесів на Кубані, автори пропону-
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ють проділяти її на три основні етапи: 1923–1925 рр.
– організаційний; 1926–1932 рр. – період найбільших
досягнень; 1932–1933 рр. – згортання українізації та
швидке нівелювання її результатів.

Від початку 1920-х рр., коли на Кубані, після війни
та голоду, налагоджувалося мирне життя, місцева украї-
номовна громадськість активно шукала шляхи відрод-
ження рідної культури. Саме рідна мова, як стверджує
О. Терещенко, була головною турботою подвижників
українства [8, 69]. З жовтня 1921 р. у станиці Старокор-
сунській Кубанського округу почав виходити україно-
мовний журнал «Зоря». Подвижниками у справі
відродження мови стало нове покоління літературоз-
навців і письменників – Ю. Литовченко, М. Щербина
(зі Старокорсунської станиці), О. Кирій, В. Череднічен-
ко (з Краснодара), К. Кравченко (зі станиці Старомарії-
вської) та інші. Значного суспільного резонансу набула
діяльність літературної групи молодих кубанських пись-
менників-українців у станиці Полтавській Слов’янсь-
кого р-ну, де відкрився Кубанський педагогічний ук-
раїнський технікум, ставши осередком української
культури Кубані. У 1923 р. тут виникла і перша на
Північному Кавказі організація українських кубансь-
ких письменників «Гарт» (Кубфiльгарт), яка проводи-
ла просвітницьку роботу серед населення, популяри-
зуючи українську мову [10, 111].

Проте, ентузіазм україномовних письменників
Північного Кавказу, попри рішення XII з’їзду РКП (б),
зустрів опір з боку місцевої влади. Як результат, до
1926 р. на Кубані нараховувалося лише 150 україно-
мовних початкових шкіл, 8 – неповних середніх, 1 пед-
технікум й український відділ в Краснодарському пе-
дінституті [5, 56]. Втім, усвідомивши, що українізація
набуває стихійного характеру, більшовики вирішили
взяти цей процес у свої руки. Навесні 1925 р. у Крас-
нодарі відбулася перша крайова партійна нарада, що
започаткувала організовану роботу серед україномов-
ного населення Північного Кавказу. Порушили також
питання, щоб безкоштовний додаток кубанської газеті
«Червоний прапор» – «Радянський станичник» – пе-
ретворити на український журнал. Крайком ВКП(б),
враховуючи рішення української партійної наради,
підтримав цю пропозицію й із серпня 1925 р. журнал
почав поступово українізуватися. Зауважимо, що цьо-
му процесу перешкоджала русифікована інтелігенція,
яка виступала проти того, аби «хохляцькою мовою
псувати газету». Однак друк українською підтримало
сільське населення: «Ми – українці й українська газе-
та не тільки по мові, а й по духу нам зрозуміла. Нам
краще вивчити сотню–двi незрозумiліх нових украї-
нських слів, ніж вивчати всю російську мову» [13].

Північнокавказький крайком більшовицької партії
у листопаді 1926 р. прийняв спеціальну постанову
щодо українізації: «Визнати необхідним скласти комі-
сію для вивчення справи з перекладом діловодства
радапарату на українську мову. Доручити Крайбюро
українських партсекцій організувати в Ростові украї-
нську газету для обслуговування всіх округів краю.
Там, де переважає україномовне населення, вести ро-
боту серед КСМ, безпартійної молоді та жінок пере-
важно на їх рідній мові. Вжити заходів щодо україні-
зації піонерської роботи. Зав. хатами читальнями в
станицях, де більшість населення складають україно-
мовні, повинні використовувати тільки українську
мову. В округах і районах треба зробити перехід до
викладання в школах рідною українською мовою на-
селення, школи українізувати тоді, коли є на те згода
батьків учнів» [2]. З 1926 р. почала виходити «Черво-
на газета» – на той час перша й єдина українська газе-

та в РРФСР. Однак загалом українізація проходила
важко й часто наражалася на спротив місцевої пар-
тійної верхівки та зрусифікованої інтелігенції.

У 1925–1927 рр. українізація органів влади була
спрямована на створення окремих українських селищ-
них і районних рад, організацію культмасової роботи
українською мовою, розширення і зміцнення мережі
українських шкіл. У станиці Сіверській українською
мовою стало вестися викладання в одній зі шкіл. Ук-
раїнською проводилася більшість культурних заходів,
концертів і вистав. Українська школа була і школою
україномовного діловодства [2]. У березні 1927 р. на-
рада секретарів україномовних секцій райкомів прий-
няла рішення про те, що їх найголовнішим завданням
має бути культурно-політично-виховна робота серед
населення українською мовою: підготовка партійців
(гуртки при клубах, впровадження навчання українсь-
кої мови в школах); вивчення культурно-побутових
умов життя українського населення Кубані; створення
українського партактиву; збільшення кількості украї-
нських літпунктів, просування української книжки в
маси; організація гуртків українознавства та курсів пе-
репідготовки завідувачів хатами-читальнями – українців;
впровадження більшої плановості українізації школи;
утворення мережі українських шкіл вищого типу та роз-
гортання мережі українських профшкіл [13].

Однак ця постанова мало в чому змінила ситуацію,
тому 1927 р. у Ростові скликали крайову конференцію,
за участю представників Наркомату освіти України.
Основні дебати розгорнулися з приводу мовного питан-
ня. Конференція констатувала, з одного боку, стихійне
прагнення населення до українізації, якої воно одностай-
но вимагало на різних з’їздах, пленумах, конференціях,
з іншого – боротьбу проти неї місцевих представників
влади й через це – загострення етносоціальної ворож-
нечі. Зрештою, для обміну досвідом українізації було
прийнято рішення налагодити зв’язки з УСРР. На-
прикінці грудня 1928 р. бюро крайового комітету партії
в спеціальній резолюції визнало необхідним: українізу-
вати в районах, де переважає українське населення, не
тільки школи, а й весь радянський апарат з тим, щоб у
радах діловодство велося українською мовою, а в рай-
виконкомах – і українською, і російською; виголошу-
вати постанови сіль-ських рад там, де є українське
населення, одночасно двома мовами; вжити заходів,
щоб у складі окружного та районного активів робіт-
ників певна частина працівників володіла українською;
протягом найближчого року українізувати ряд установ
і відкрити достатню кількість українських шкіл [13].

Все це призвело до утворення нової комісії, яка
розробила план українізації у 37 районах Північнокав-
казького краю 965 шкіл, 561 лікпункту, 309 хат-чита-
лень і кількох десятків профшкіл. Наприкінці березня
1929 р. пленум комісії крайвиконкому у справах націо-
нальних меншин, поповнений представниками крайо-
вого суду і прокуратури, обговорював доповідь орг-
відділу виконкому про планову українізацію радянсько-
го апарату в краї на 3 роки. 7 липня 1929 р. бюро Ку-
банського окружкому ВКП(б) ухвалило місцевий план
з українізації районів округу: в 1929 р. – Слов’янсько-
го – 90555 українців (69,13 % населення району, відпо-
відно перепису 1926 р.), 1930 р. – Павлівського – 60922
(83,5 %), Краснодарського – 151809 (53,6 %), Брюхо-
вецького – 68352 (82,76 %), Тимашевського і Канівсь-
кого – 46001 (84,54 %); у 1931 р. – Приморсько-Ах-
тарського – 30942 (76,75 %), Тімрюкського – 48267
(72,5 %), Абінського – 43962 (74,58 %), Коренівського –
76201 (64,95 %), Горячеключевського – 18877 (63,77 %)
і Сіверського – 42199 (63,5 %), відповідно [2].
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У цих районах передбачалося українізувати все діло-
водство, включаючи партійну роботу, пропаганду, агіта-
цію, судочинство. Тотальній українізації підлягала сфе-
ра освіти та культури. Показово, що на початку суціль-
ної українізації в 1928 р. кількість українців в окрузі,
згідно з підрахунком місцевих статистів, була 828 тис.
Таким чином, суцільній українізації підлягали райони з
найбільшою питомою вагою українців [2]. Для підго-
товки кадрів планувалося відкрити курси на 2878 слу-
хачів, на що виділялося 378955 крб. [10]. Крім того, пле-
нум комісії зажадав, щоб у 1929 р. були українізовані не
8, а 15 районів. За кілька днів, під час III Крайового з’їзду,
було утворено спеціальну нараду делегатів з’їзду з при-
воду українізації. Розпочалося здійснення практичних
кроків із втілення у життя постанов та резолюцій з’їздів.

Однак уже з кінця 1929 р., тобто з початком колек-
тивізації, місцева преса регулярно реєструвала випадки
відмови працівників освіти послуговуватися українсь-
кою мовою. У станиці Новомишастовській відмовили-
ся поповнювати бібліотеку українськими книгами, у
Краснодарі центральна бібліотека, яка щомісяця безкош-
товно отримувала українські книжки, стала їх прихову-
вати. У хатах-читальнях, ігноруючи бажання відвіду-
вачів, відмовлялися підписувати українські журнали.

З 1930 р. розпочалося неприховане згортання ук-
раїнізації. Вже тоді в практику увійшли нічні виклики
професорів і вчителів-українців, чіпляння жупелів,
інкримінування безглуздих звинувачень. Хоча повних
обертів цей негативний процес набрав у 1932 р., коли
ЦК ВКП(б) і РНК СРСР прийняли постанову «Про
припинення українізації» [2]. Підписаний Й. Сталіним
і В. Молотовим документ вимагав «негайно перевести
на Північному Кавказі діловодство радянських і коопе-
ративних органів «українських» районів, а також всі існу-
ючі газети та журнали з української на російську – як
більш зрозумілої для кубанців мови, підготувати і до
осені перевести викладання в школах на російську
мову [2; 3, 112; 13]. Крайком і крайвиконком зобов’язу-
валися терміново перевірити і поліпшити склад праців-
ників шкіл в «українських» районах. Було припинено
діяльність видавництв «Червоний прапор» та «Радянсь-
кий станичник», Краснодарська філія Державного ви-
давництва України з його представництвами на Кубані
та Північному Кавказі зупинила поширення українсь-
кої літератури та періодики, а в березні 1933 р. було
ліквідовано й крайової український театр [13].

Таким чином, упродовж 1920 – початку 30-х рр. на
Кубані реалізовувалася політика українізації: активно
впроваджувалася у вжиток українська мова й активізу-
валося культурницьке життя. Завдяки позиції українсь-
кої громади та підтримки влади, протягом 1923–
1929 рр. був проведений ряд заходів, спрямованих на
реалізацію планів українізації. В 1930-х рр. розпочало-
ся згортання українізації. Першим кроком у цьому ста-
ли грудневі рішення політбюро ЦК ВКП(б) 1932 р. У
контексті його рішень етнокультурне життя українців
Кубані було згорнуте, а замість коренізації почалася по-
літика формування єдиного радянського народу, що
спричинило русифікацію всіх сфер суспільного життя.
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РІХАРД ДАРРЕ –
ВІД АГРОНОМА-КОЛОНІЗАТОРА ДО

МІНІСТРА ПРОДОВОЛЬСТВА ТА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ТРЕТЬОГО РЕЙХУ:

ШТРИХИ ДО ПОЛІТИЧНОГО ПОРТРЕТУ

Стаття присвячена висвітленню політичного портрету Ріхар-
да Дарре – міністра продовольства та сільського господарства
Третього рейху.
Ключові слова: Третій рейх, НСДАП, селяни, «Кров та ґрунт»,
націонал-соціалізм

Інтерес до проблеми вивчення ґенези німецького
варіанта фашизму виник серед науковців світу відразу
після зародження цього явища. На сьогодні історіо-
графія фашизму вже представлена значною палітрою
досліджень, причому найбільшу увагу істориків за
минулі десятиліття привертали сюжети, пов’язані зі
створенням масової бази, висвітлення політичних пор-
третів нацистської еліти, ідеологічних передумов ме-
ханізму існування тоталітарної диктатури НСДАП
тощо [1]. Кількість наукових розвідок вже давно сяг-
нула позначки 40 тис. позицій.

Період нацистського панування в Німеччині
(1933–1945 рр.) – один з найбільш досліджених на
сьогодні епізодів німецької історії. Порівняно з цим,
не так багато наукових розвідок присвячено періоду
існування націонал-соціалізму у Веймарській Республіці
(1919–1933 рр.) – періоду, який зі слів Г. Герінга, вва-
жається власне «бойовим часом» НСДАП [2]. Саме тому
в цьому дослідженні ми вирішили зупинитися на біо-
графії одного з маловідомих нацистських функціонерів
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веймарської доби – Р. Дарре, політичного діяча, який
обійняв вельми значну посаду в Третьому рейху –
міністра продовольства та сільського господарства.

Річ у тому, що, незважаючи на вагомий обсяг вже
існуючих робіт присвячених нацизму, історики все ще
мають чисельні лакуни з цієї проблематики. Наприклад,
не існує ще загальновизнаного трактування щодо
термінів «фашизм» чи «нацизм», маловивченими «зали-
шаються методи, засоби, прийоми поширення нацистсь-
кої ідеології» [3, 127], також не розкрита «проблема
співвідношення в нацистській системі панування методів
терору, пропаганди й організаційно-політичного впли-
ву, їх взаємозв’язки і взаємодію в різні періоди існуван-
ня режиму» [4, 92]. Однією з таких лакун сучасної вітчиз-
няної історіографії дослідження історії НСДАП є роль
Р. Дарре в розробці аграрної політики НСДАП як за
часів існування Веймарської Німеччини (1919–
1933 рр.), так і в Третьому рейху (1933–1945 рр.).

Стосовно історіографії цієї проблематики слід за-
уважити, що окремі аспекти діяльності безпосередньо
Р. Дарре чи сільськогосподарської політики націонал-
соціалістів частково вже були об’єктом вивчення. Так,
чимало фактичного матеріалу з цього приводу можна
знайти у невеликій за обсягом монографії американсь-
кого дослідника Д. Томсона – «Р.В. Дарре та вчення
щодо крові та ґрунту» [5], надрукована в м. Чикаго ще
1962 р. Беззаперечно важливою, на наш погляд, є й
наукова розвідка британського дослідника Дж. Фарк-
вхарсона – «Плуг та свастика: НСДАП і сільське гос-
подарство Німеччини. 1928–1945 рр.» [6], що вийшла
в Лондоні 1976 р. Досить плідно працюють над цією
тематикою і вчені Німеччини – В. Хайнріх [7], А. Брам-
вель [8], М. Ойгенбенц [9] та ін. 2007 р. в Університеті
Північного Техасу була захищена докторська дисер-
тація С. Де Сантьяго Рамоса на тему: «Від меча до
плуга: селяни та нацистські поселення на окупованих
східних територіях часів Другої світової війни» [10].
Не залишалася поза увагою ця тематика і серед ра-
дянських науковців [11]. Цінними джерелами залиша-
ються і численні праці самого Р. Дарре – «Пробуджен-
ня селянства», «Реорганізація нашого мислення»,
«Нова аристократія крові та ґрунту», «Свиня як кри-
терій у нордичних народів та семітів» [12].

Однак при цьому постать Р. Дарре – міністра про-
довольства та сільського господарства Третього рей-
ху дотепер майже не вивчена. Тобто, окремих ґрун-
товних досліджень його діяльності й у іноземній, й у
вітчизняній історичній науці досі немає. У зв’язку з цим,
мета цієї статті –аналіз життєвого шляху, місця та ролі
Р. Дарре у здійсненні аграрної політики НСДАП і за вей-
марської доби, і за Третього рейху (1919–1945 рр.).

Ріхард Вальтер Оскар Дарре народився 14 червня
1895 р. у м. Бельграно, неподалік Буенос-Айреса (Ар-
гентина) у заможній родині. Батько – Ріхард Оскар
Дарре (1854–1929) був бізнесменом, мати – Емілія
Берта Елеонора (уроджена Лагергрен), напівнімкеня–
напівшведка (1872–1936) – домогосподаркою. Батько
переїхав з Німеччини до Аргентини ще 1888 р. як мо-
лодший партнер великої текстильної кампанії «Енгель-
берт Хардт і Ко» [13, 2], що займалась оптовими екс-
портно-імпортними операціями. За спогадами Ріхарда
цей шлюб не був щасливим, через пияцтво й інтимні
пригоди батька. Однак родина мала значні статки й діти
отримували навіть приватну домашню освіту. В 9-річно-
му віці він вже вільно володів 4 мовами – іспанською,
німецькою, англійською та французькою. У 1904 р. Рі-
харда відправили до Німеччини, де він став учнем шко-
ли у Гейдельберзі. 1911 р. Р. Дарре за обміном на 10
місяців потрапив до Велікобрітанії, де був учнем Коро-

лівського коледжу в Уїмблдоні. Внаслідок погіршен-
ня міжнародних відносин напередодні Першої світо-
вої війни, родина Дарре повернулася до Німеччини,
де осіла у невеличкому містечку Гуммерсбах, неподалік
від Кельна. Там Ріхард ще 2 роки відвідував середню
школу. За волею батька, на початку 1914 р. він вступив
до колоніальної школи у Вітценхаузені (неподалік від
м. Кассель), що готувала кадри агрономів-колоніза-
торів для майбутньої кар’єри на теренах Африки.

Провчившись лише семестр, юний Р. Дарре доб-
ровільно кинув навчання і поїхав на Західний фронт,
де потрапив до складу артилерійської батареї. Під час
Великої війни його декілька разів було легко поране-
но. Після війни його нагородили Залізним Хрестом
ІІ ступеню та демобілізували у званні лейтенанта [14,
189]. Після демобілізації він повернувся до навчання.
Закінчивши школу у Вітценхаузені 1920 р. й отримав-
ши диплом агронома-колонізатора, він продовжив ос-
віту в університетах Гісена та Галле, де спеціалізував-
ся на тваринництві. У 1925 р. Р. Дарре отримав дип-
лом про вищу освіту. Спочатку він працював на фермі
у Померанії, а згодом став службовцем прусського
міністерства сільського господарства. У 1926–1928 рр.
він уже був представником «Східних ярмарок Кенігсбер-
га» на теренах Фінляндії. 1929 р. деякий час перебував
на посаді агронома німецького посольства в Ризі. Внас-
лідок конфлікту з послом, змушений був залишити дер-
жавну службу і зосередився на політичній діяльності.

Ще студентом Р. Дарре вступив до лав місцевого
осередку організації «Артаманів» – молодіжної спілки
з табору «фьолькіше», що виникла 1923 р. та відстою-
вала суто антиурбаністичні ідеї – «життя на землі»,
переселення з міст у сільську місцевість, замість служ-
би в армії – праця на землі як виконання патріотично-
го обов’язку тощо. Представники цього руху були не-
примиренними ворогами слов’янських народів і в май-
бутньому влились до партії А. Гітлера. Серед представ-
ників «Артаманів» були, наприклад, Г. Гіммлер (кері-
вник СС), Р. Гесс (комендант Освенцима) тощо. В ме-
жах цього руху Р. Дарре став ідеологічним наставни-
ком і Гіммлера, і решти молодих націоналістів. Згідно
з розумінням Р. Дарре як прихильника так званого «аг-
рарного романтизму», проблеми німецького сільсько-
го господарства полягають не лише в економічній пло-
щині, а є насамперед «проблемою крові». Селянство,
на його думку, «завжди складало глибинну основу крові
німецької нації» й тому завданням держави має бути
системне сприяння розповсюдженню селянської крові,
шляхом розселення на нових територіях, підвищення
народжуваності та скорочення переселення з сіл до
міст. Саме Гіммлер першим назвав Р. Дарре «ораку-
лом крові та ґрунту». Для руху «Артаманів» ідеї ос-
таннього означали боротьбу з ворожими нордичному
міфу ідеями інтернаціоналізму та гуманізму, почина-
ючи від масонів до комуністів і навіть християн. Зго-
дом більша частина прибічників артаманського руху
перейде до лав НСДАП.

Перші статті на політичну тематику авторства
Р. Дарре з’явилися 1926 р. і були присвячені внутрішній
міграції у Веймарській Німеччині. Впродовж 1928–
1929 рр. надруковані його перші значні праці – «Се-
лянство як джерело життя нордичної раси» і «Кров та
ґрунт». Це призвело до того, що він став провідним
експертом табору «фьолькіше» в аграрному секторі
економіки та одним із головних розроблювачів расо-
вої теорії. Саме ці праці привернули увагу лідера
НСДАП А. Гітлера, оскільки їхній автор відстоював
ідею «селективного розмноження» німецької нації,
обґрунтовував невід’ємну шляхетність походження
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нордичних селян, наполягав на тезі, що майбутня міць
Європи залежить від виживання німецької раси, вис-
тупав за збереження лісів Німеччини, відстоював ідею
«духовної та расової регенерації Німеччини, шляхом
повороту до сільського господарства» тощо. Наприкінці
1929 р. відбулось особисте знайомство Р. Дарре з
А. Гітлером, після чого перший був призначений осо-
бистим радником фюрера з аграрних питань.

У липні 1930 р. Р. Дарре вступив до лав одночасно
НСДАП (квиток № 248256) та СС (квиток № 6882)
[15, 81]. Саме тоді, коли партія А. Гітлера потребувала
розширення електорату, Р. Дарре отримав від фюрера
наказ про створення загальнонімецької нацистської
організації виробників сільськогосподарської продукції
[16, 200]. Ще 6 березня 1930 р., з ініціативи Р. Дарре
була надрукована великим накладом «Прокламація
щодо відношення НСДАП до сільського господар-
ства», яка стала підставою для агітаційно-пропаган-
дистської роботи нацистів серед селян. Ця «Аграрна
прокламація» НСДАП передбачала відновлення біо-
логічних і соціальних основ селянства, створення на
селі «єдиного продовольчого прошарку», зниження
ставки аграрних кредитів, реформу земельного подат-
ку, введення мораторію на іпотечні виплати тощо. Цим
документом націонал-соціалісти проголосили мету своєї
аграрної політики – досягнення самозабезпечення краї-
ни суто німецькими продуктами. Вирішення цієї про-
блеми, на думку Р. Дарре, передбачало, по-перше, «сис-
темну допомогу вітчизняному сільському господарству,
шляхом підвищення мита та державного регулювання
імпорту сільськогосподарських товарів», а по-друге –
«забезпечення німецького народу, який зростав, вели-
ким продовольчим і переселенським простором» [17, 48].

Багатошаровість аграрних установок НСДАП, їх
рафінований підбір та критика урядової політики доз-
волили націонал-соціалістам вже на початку 1930-х рр.
широко вербувати прибічників серед різних прошарків
мешканців німецьких сіл і хуторів. На думку провідно-
го німецького дослідника електоральної бази НСДАП
веймарської доби Ю. Фальтера, в цей час «нові члени
НСДАП найчастіше прибували з сіл, а не з великих
міст» [18, 30]. Тому, під час парламентських виборів,
восени 1930 р. вдало себе виявила нова пропагандис-
тська тактика нацистів на селі, запропонована Р. Дар-
ре, якою НСДАП створювала в населених пунктах так
звані «опорні осередки партії», на базі яких згодом ви-
никали «місцеві групи», селянські спілки, штурмові за-
гони, підрозділи «Гітлерюгенду» тощо. Німецьке село,
яке з часів Листопадової революції 1918–1919 рр. пе-
ребувало майже повністю поза політикою, відтепер
опинилося в полі зору пропагандистів із НСДАП. Так,
у поліцейському рапорті за 1930 р. наводилося спос-
тереження агента, що «навіть звичайні сільські бабусі
носять на власних фартухах значки зі свастикою, не
маючи жодного уявлення щодо мети націонал-соціал-
істичної партії. Однак усі вони впевнені, що лише на-
цисти мають можливість вивести націю зі скрути та
кризового стану» [19, 113]. Успіхи тактики Р. Дарре не
залишилися поза увагою керівництва НСДАП.

У 1931 р. він очолив відділ сільського господарства
Політичної організації НСДАП, який 1933 р. було транс-
формовано на Аграрно-політичне управління НСДАП,
під проводом того ж таки Р. Дарре. Г. Гіммлер надав йому
звання обергрупенфюрера СС і за його пропозицією
останній з 31.12.1931 до 21.6.1935 рр. очолював Голов-
не управління раси та поселень СС. Від 1932 р. Р. Дарре
став ще й головним редактором щомісячного видання
«Odal» (назва скандинавської руни), що спеціалізувало-
ся на поясненні аграрної політики НСДАП. За пропози-

цією А. Гітлера, в листопаді 1932 р. Р. Дарре обрали де-
путатом рейхстагу за списком НСДАП.

З утворенням «Кабінету національної концент-
рації» під проводом фюрера у січні 1933 р., подальша
кар’єра Р. Дарре успішно продовжувалася надалі.
4 квітня 1933 р. рейхсканцлер призначив його голо-
вою «Спілки годувальників рейху» («Reichnahstand»)
й одночасно імперським керівником усіх селян Німеч-
чини – рейхсбауерфюрером («Reichsbauernfuhrer»).
29 квітня, після відставки лідера німецьких націоналістів
А. Гугенберга, Р. Дарре очолив імперське міністерство
продовольства та сільського господарства, а 12 травня
його обрали президентом Німецького сільськогоспо-
дарського товариства та дійсним членом Академії
німецького права. Відтепер він підпорядкував собі всю
аграрну політику НСДАП і розпочав уніфікацію та
нацифікацію сільського господарства Третього рейху.

Особливе місце у цьому процесі відігравала сусп-
ільна аграрна організація «Спілки годувальників рей-
ху» (створена 6 березня 1930 р.) [14, 496]. На її зборах
ще за веймарської доби були сформульовані основні
принципи аграрної програми НСДАП: виключення з
сільського господарства ринкових відносин, створен-
ня станової селянської організації, введення системи
спадкоємності селянських господарств з опорою на
расову теорію, створення станових судів, введення
виняткового права держави на продаж і закупівлю зе-
мель тощо [7,82]. За ініціативи Р. Дарре, від вересня
1933 р. «Спілка» стала складовою частиною держав-
ного апарату через прийняття рейхстагом «Закону про
тимчасову структуру імперського продовольчого ста-
ну». Відтепер, «Імперський міністр продовольства та
сільського господарства має повноваження розроби-
ти тимчасовий регламент щодо структури стану
німецького сільського господарства (імперського про-
довольчого стану). За цим законом німецьке сільське
господарство охоплює також лісове господарство, са-
дівництво, рибальство та охоту. До імперського про-
довольчого стану відносяться також сільськогоспо-
дарська торгівля (гуртова та роздрібна), а також
підприємства, що займаються переробкою сільськогос-
подарської продукції... Імперський міністр продоволь-
ства і сільського господарства має надавати повнова-
ження щодо регулювання виготовлення, збуту а також
цінової політики стосовно сільськогосподарської про-
дукції» [20, 626]. Саме на підставі цього закону, Р. Дар-
ре створив Імперське продовольче управління, яке от-
римало право розпорядження та керування всіма ви-
дами сільськогосподарського виробництва, перероб-
ки та збуту, а також запроваджувало квоти вирощуван-
ня агрокультур для регіонів рейху. Широкого розголо-
су в Німеччині (адже порушував інтереси біля 60 %
існуючих господарств) набув, також ініційований
міністром Р. Дарре, «Закон про спадкування селянсь-
ких садиб» від 29 вересня 1933 р. Мова йшла про те,
що «Імперський уряд бажає, спираючись на давні
німецькі звичаї, зберегти селян як джерело крові
німецького народу. Селянські садиби мають бути за-
хищені від боргової кабали та дроблення через спадок
для того, щоб вони довгий час були у руках вільних
селян як родовий спадок. Саме тому імперський уряд
прийняв нижченаведений закон. Основними принципа-
ми закону є: земельна та лісова власність розміром від
одного селянського наділу – 7,5 га – достатнього щоб
годувати родину, і до 125 га – саме це вважається спад-
ковою садибою; власник спадкової садиби має назву
селянин. Селянином вважається лише той, хто має
німецьке громадянство, німецьку або споріднену кров
(з 1.01.1800 р.) і відрізняється порядністю; спадкова
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садиба неподільно переходить до спадкоємців; права
на спадок обмежуються будь-яким іншим майном се-
лянина. Нащадки, які не отримали спадкову садибу,
отримують відповідно можливостям садиби фахову
освіту та посаг» [20, 685].

У 1934 р. Р. Дарре ввів до обігу систему фіксова-
них цін на продукти сільського господарства та заборо-
нив самостійну торгівлю сільськогосподарською продук-
цією на ринку. Замість цього була створена державна
система закупівельних контор. Вже тоді в аграрному
секторі економіки Німеччини був запроваджений кор-
поративний принцип, коли всі без винятку учасники
сільськогосподарського виробництва входили до
«імперського продовольчого стану», який було розподі-
лено на 20 селянських корпорацій, що своєю чергою
поділялися на 515 окружних і 55 тис. місцевих селянсь-
ких корпорацій. На чолі «стану» був Р. Дарре – імперсь-
кий керівник селян (рейхсбауерфюрер), міністр про-
довольства і сільського господарства та керівник Аг-
рарно-політичного управління НСДАП. На містах ке-
рівництво селянами здійснював аграрно-політичний
апарат, до складу якого входили 20 земельних, 515
окружних і 55 тис. місцевих керівників селян [6,112].

Уніфікація та нацифікація аграрного сектору еко-
номіки Третього рейху під проводом Р. Дарре була ча-
стиною загальної підготовки Німеччини до Другої
світової війни і мала за мету досягнення автаркії у ви-
робництві продуктів харчування. Виконати це завдан-
ня фюрера міністру Р. Дарре зашкодили три поспіль
неврожайні роки. Тому в середині 1930-х рр. у Німеч-
чині виникли серйозні продовольчі проблеми. Керів-
ник Імперського банку Я. Шахт відмовився витрачати
валютні резерви на закупівлю продовольчих товарів за
кордоном. Пропозиція Р. Дарре ввести тимчасові про-
довольчі картки для населення була рішуче відхилена
керівництвом НСДАП. Після цього, незважаючи на
минулі заслуги перед нацистською партією, Р. Дарре
почав поступово втрачати важелі державного впливу.

Частково повноваження його міністерства перей-
няв на себе Г. Геринг – економічний диктатор Третьо-
го Рейху та Генеральний Уповноважений з 4-річного
плану (1936–1940 рр.), який, заради подолання кризи,
розробив наступну систему заходів: знизив ціни на
мінеральні добрива, знизив тарифи на електроенергію,
підвищив закупівельні ціни на харчові продукти, ввів
систему кредитування на сільськогосподарську техні-
ку, провів розширені меліоративні роботи тощо. Втім,
попри всі зусилля, нацистам напередодні Другої світо-
вої війни не вдалося досягти 100 % продовольчої не-
залежності від закордонного постачання. На 1939 р.
німецьке сільське господарство забезпечувало потре-
би внутрішнього ринку країни лише на 83 % [6,218].

З початком Другої світової війни, Р. Дарре оста-
точно відійшов на другий план в уряді Третього рейху.
23 травня 1942 р. А. Гітлер замінив міністра продоволь-
ства та сільського господарства Р. Дарре на статс-секре-
таря цього ж міністерства Г. Бакке. Офіційно – за ста-
ном здоров’я, а неофіційно – через провал завдання
фюрера стосовно забезпечення продовольчої автаркії
Німеччини. 1 квітня 1944 р. Р. Дарре втратив і посаду
імперського керівника селян – рейхсбауерфюрера.
Після цього він замкнувся в мисливському будинку
поблизу Шорвхайде, а 1945 р. потрапив у полон до
американців і був інтернований. Серед пред’явлених
обвинувачень, крім злочинів проти людства та член-
ства в злочинній організації, були й звинувачення щодо
захоплення майна польських і єврейських фермерів.
У 1949 р. на Нюрнберзькому трибуналі його засуджено
до 7 років ув’язнення, але за станом здоров’я, вже у сер-

пні 1950 р. його амністували. Останні роки життя Р. Дар-
ре працював консультантом з агрохімії у курортному
містечку Бад-Гарцбург. Помер 5 вересня 1953 р. у при-
ватній клініці Мюнхена від раку печінки, зумовленого
зловживанням алкоголем. Похований у м. Гослар.

Отже, звернення до біографії та діяльності Р. Дар-
ре дозволяє знову актуалізувати питання стосовно ле-
гального прориву НСДАП до влади та внутрішньої
політики часів Третього рейху – проблем, що потре-
бують ретельного подальшого вивчення.
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О. А. Подобєд

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
УКРАЇНЦЯМИ У НІМЕЦЬКИХ І АВСТРІЙСЬКИХ

ТАБОРАХ ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
(друга половина 1940 – початок 50-х рр.)

У статті з’ясовано причини вивчення іноземних мов українськи-
ми переміщеними особами у Німеччині й Австрії, визначено рівень
професійної компетентності учителів, проаналізовано якість
навчальної літератури.
Ключові слова: табори переміщених осіб, Німеччина, Австрія,
іноземні мови, мовні курси, учителі

Актуальність пропонованої теми зумовлена відсут-
ністю цілісного дослідження проблеми вивчення іно-
земних мов українськими емігрантами, які мешкали
після війни в таборах переміщених осіб на території
Німеччини й Австрії. Розв’язання цієї проблеми запо-
чатковано у праці українського зарубіжного історика
В. Маруняка. Крім цього, джерельну базу досліджен-
ня становлять матеріали архівів, спогади сучасників
подій – М. Верховинця, І. Зельської, С. Іжика, З. Кни-
ша, Д. Нитченка, а також підручники і словники іно-
земних мов. Мета цієї розвідки – з’ясувати причини
вивчення іноземних мов українськими мешканцями
таборів переміщених осіб у Німеччині й Австрії, виз-
начити рівень професійної компетентності учителів,
з’ясувати форми та методи навчання, дослідити рівень
та якість навчально-методичного забезпечення.

По завершенні Другої світової війни у Німеччині
та Австрії опинилися близько 200 тис. українців [1,
86]. Це були політичні емігранти, військовополонені,
остарбайтери, більшість яких мешкала у таборах Ді-Пі
(від. англ. displaced persons – переміщені особи, скоро-
чено – D. P.), решта – приватно винаймали помешкання.
Опинившись в іномовному середовищі, перед українсь-
кими емігрантами однією із перших постала проблема
мовної адаптації. З власної ініціативи, продиктованої
життєвою необхідністю, та з ініціативи таборових уп-
рав упродовж 1945 – початку 1950-х рр. частина ук-
раїнців розпочала вивчення іноземних мов.

Можна виділити три причини вивчення іноземних
мов українськими емігрантами. По-перше, оволодін-
ня німецькою мовою – мовою країни перебування (Ав-
стрія й Німеччина). Спочатку елементарне знання
німецької мови переміщеними особами, які під час
Другої світової війни опинилися у Німеччині й Австрії,
було продиктоване потребою комунікації. Згодом, коли
менша частина переселенців з різних причин не емігру-
вала на американський континент, а залишилася меш-
кати у зазначених країнах, постало питання вивчення
німецької як державної мови. Зрозуміло, що без її знан-
ня було неможливо здобути освіту, знайти роботу тощо.

По-друге, оволодіння мовою окупантів. Як відомо,
Німеччина й Австрія знаходилися під окупацією чоти-
рьох країн – США, Великої Британії, Франції та Радянсь-
кого Союзу. Елементарне знання англійської та фран-
цузької мов давало можливість українським емігран-
там самостійно вести переговори з окупаційною вла-
дою, читати газети, слухати новини по радіо тощо.

По-третє, оволодіння мовою країни, до якої плану-
валася еміграція (англійська, іспанська, португальська,

французька та ін.). Незнання переселенцями іноземної
мови створювало значні перешкоди у комунікації. Ук-
раїнці, які в другій половині 1940 – на початку 50-х рр.
виїхали з Німеччини та Австрії до інших країн Євро-
пи, а також Америки, Канади й Австралії, найдошкуль-
ніше, перш за все, відчули мовний бар’єр. Незнання
мови приймаючої держави викликало у переселенців
почуття безпорадності й гіркого розчарування [2, 16].

Навчені гірким досвідом, нетяги, за допомогою лис-
тів і звернень у пресі, закликали земляків, які ще зали-
шалися у Німеччині та Австрії, вивчати певну іноземну
мову. Так, М. Верховинець, який на початку 1947 р. пе-
ребрався з Німеччини до США, акцентував увагу меш-
канців таборів переміщених осіб у Німеччині й Австрії:
«Учіться англійської мови! Пильно її учіться. А, го-
ловно, учіться її днем і ніччю, ті вибранці з поміж вас,
що від року або й більше маєте готові афідевіти до
Америки» [2, 18].

У великих таборах переміщених осіб на території
Німеччини й Австрії таборова управа піклувалася не
лише про сьогодення своїх підопічних, а думала «як
допомогти людям пристосуватися до заморської дале-
кої еміграції» [3, 92]. З цією метою, управи організу-
вали курси вивчення англійської, іспанської, порту-
гальської та інших мов, а також курси, на яких таборя-
ни могли здобути певну кваліфікацію. Так, 1947 р. в
американській та британській окупаційних зонах Німеч-
чини діяли 82 і 32 курсів іноземних мов, із загальною
кількістю 1955 і 948 осіб, відповідно [1, 326]. Водночас
у німецькому Ганновері, що перебував під окупацією
Великої Британії, 1947 р., коли стала реальною еміг-
рація, були організовані географічні курси. На них
переміщені особи вивчали історію, клімат, економіку,
звичаї і традиції, а також мови країн, до яких була мож-
лива еміграція. Отець С. Іжик у спогадах відзначав,
що «таборяни радо брали участь в тих курсах» [4, 192].

Рівень професійної компетентності учителів, які
навчали іноземних мов був різним. Так, серед учителів
іноземних мов можна виокремити, по-перше, учителів-
переселенців, з відповідною філологічною освітою та
досвідом роботи. Слід зазначити, що, серед осіб із
вищою освітою з українських емігрантів, найчисель-
нішою була саме професійна група учителів [1, 119].
Так, політичний діяч З. Книш згадував, що, мешкаю-
чи в Австрії, серед французької зони окупації «ми знай-
шли дуже добру вчительку, бабуню-польку, уроджену
й виховану в Україні, яка вчила французької мови ще
за царського режиму й потім за ввесь час совєтської
влади. Вона справді вчила дуже добре й дуже цікаво»
[5, 136]. Крім цього, з-поміж учителів іноземних мов
були особи, які не мали спеціальної філологічної ос-
віти, проте, трохи знали певну іноземну мову. Наприк-
лад, той же З. Книш (який сам студіював французьку)
викладав на курсах англійську мову, яку вчив, імовір-
но, у Львівському університеті.

Навчання іноземної мови ускладнювалося, коли учи-
телем була особа, яка не володіла українською. За таких
умов, переселенці хотіли того чи ні, мали вивчати одно-
часно дві мови. Так, письменники Д. Нитченко (псев-
донім – Дмитро Чуб) та І. Антипенко (псевдонім – Ана-
толь Гак), працюючи на підприємстві у німецькому
м. Форст, потрапили саме до такого вчителя англійської
мови. Мешкаючи вже в Австралії, Д. Нитченко згадував
про те навчання: «Навчав нас з Анатолем Гаком один
німець. Мені вона давалась тяжкувато, а Анатолієві Яко-
вичу ще гірше, бо він гірше знав німецьку мову. Навчав
нас німець, який знав англійську мову. Тож нам доводи-
лося мати справу разом і з німецькою, і з англійською»
[6, 337–338]. Вивчення іноземних мов відбувалося як
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на мовних курсах, так і приватно. Практикувалося і са-
монавчання, за підручниками та словниками.

В Австрії спочатку для навчання іноземної мови
не потрібно було мати спеціального дозволу. Проте,
згодом австрійська влада заборонила викладання, у
тому числі й приватне, без спеціального дозволу. Осо-
би, які бажали провадити педагогічну діяльність муси-
ли скласти іспит з відповідної дисципліни у відділі
шкільництва і за його результатами приймалося рішен-
ня щодо рівня кваліфікації учителя. Як згадував З. Книш,
іспит носив формальний характер: «Смішний це був
іспит. Мій екзамінатор знав не набагато більше за мене,
але після перечитання якогось уступу зо шкільної чи-
танки й короткого диктанту, видав мені письмовий
дозвіл навчання, одначе тільки для українців» [5, 137].

Найбільше серед українських переселенців було
бажаючих вивчати англійську мову. Це зумовлювало-
ся тим, що саме Велика Британія у середині 1947 р.
стала першою країною, яка відкрила свої кордони для
масового переселення Ді-Пі. Однак першість серед
приймаючих країн посіли США. Окрім того, значний
інтерес в українських переселенців викликала екзотич-
на Австралія. Загалом, до згаданих країн протягом
1947–1950 рр. з Німеччини й Австрії перебралися
75448 тис. осіб, тобто, 66,8 % від загальної кількості
переселенців [1, 332].

Втім, як вказував український зарубіжний дослід-
ник В. Маруняк, «відвідування курсів керувалося не
тільки практичними міркуваннями курсантів, але й
переселенчими умовами та тим, яка переселенча схе-
ма “була в моді”» [1, 327]. Тобто, коли з’явилася мож-
ливість виїзду до країн Південної Америки, зросла
кількість бажаючих опанувати іспанську мову. Так,
протягом 1947–1950 рр. до Аргентини, Венесуели і
Парагваю виїхали 2191 тис. осіб (0,78 %) [1, 332]. Ко-
ристувалася попитом португальська і французька мови,
а до Бразилії і Франції протягом цих же років емігру-
вали 3534 тис. осіб (3,1 %) та 3516 тис. осіб (3,1 %),
відповідно [1, 332].

Навчання на курсах іноземних мов тривало декіль-
ка місяців і відбувалося, зазвичай, увечері. Так, З. Книш
викладав на курсах щодня дві години (із 18:00 до
20:00). Переселенці здобували початкові знання з тієї
чи іншої іноземної мови, у першу чергу вивчали лек-
сику. Потрапивши у відповідне мовне середовище,
вони на практиці удосконалювали отримані знання.
Незважаючи на те, що рівень оволодіння мовою під
час навчання на курсах був елементарним, цього
цілком було достатньо для старту. Згодом учні із вдяч-
ністю згадували своїх учителів.

Однак не всі переміщені особи, які навчалися на
мовних курсах змогли емігрувати. Це пояснювалося
тим, що переселенські комісії приймаючих країн ви-
сували суворі вимоги для потенційних емігрантів. Так,
США проводили ретельну політичну перевірку пере-
міщених осіб, натомість Канада висувала суворі ви-
моги до стану здоров’я. Наприклад, дружина лідера
Української революційно-демократичної партії І. Баг-
ряного Галина 1949 р. навчалася на мовних курсах у
Новому Ульмі, вивчала англійську [7, 4]. Однак еміг-
рувати до Канади, звідки родина Багряних отримала
афідавіт-запрошення [8, 1], не судилося, оскільки Іван
Павлович хворів на туберкульоз і цукровий діабет.

Яким було навчально-методичне забезпечення вив-
чення іноземних мов у таборах переміщених осіб? З
ініціативи та за сприяння міжнародних організацій, у
першу чергу Злученого українського американського
допомогового комітету (ЗУАДК) та Адміністрації до-
помоги і відбудови Організації Об’єднаних Націй (англ.

United Nations Relief and Rehabilitation Administration,
скорочено – UNRRA, укр. – УНРРА), у другій поло-
вині 1940-х рр. у Німеччині були видані перекладні
словники та підручники англійської, іспанської [9],
німецької [10] та інших мов.

Слід зазначити, що навчальна література віддзер-
калювала соціально-економічні та суспільно-політичні
реалії тих років. Так, автор німецько-українського са-
мовчителя пропонував до вивчення, поряд із класич-
ними фразами, на зразок: «Батько, мати, діти і родичі
творять родину» [10, 19] або «Наше подружжя є щас-
ливе» [10, 20] й фрази, які ілюстрували трагічні обста-
вини життя українських родин у роки Другої світової
війни. Наприклад, «Моя мати має двох братів і дві се-
стри. Один брат є мертвий. Він упав у бою за Україну»,
«Мій дід залишився в Україні», «Моя бабка померла в
німецькому таборі», «Ми були примусово вивезені і му-
сіли два роки працювати як звичайні робітники» [10, 19–
20] тощо. Крім того, у згадуваному самовчителеві
йдеться і про продуктові картки, які отримували еміг-
ранти [10, 31,72] у Німеччині й Австрії тощо.

Таким чином, у другій половині 1940 – на початку
50-х рр. українські емігранти, які мешкали в Німеч-
чині й Австрії вивчали різні іноземні мови. Навчання
носило вимушений характер, оскільки переміщені осо-
би мали елементарно оволодіти мовою приймаючих
країн (німецька), мовою окупантів (англійська та фран-
цузька), а також мовою країни, до якої планувалася
подальша еміграція (англійська, іспанська, порту-
гальська, французька та ін.). Рівень професійної ком-
петентності учителів іноземних мов був різним. Це були
і професійні вчителі-філологи, і особи, які не мали спец-
іальної філологічної освіти, проте, знали певну інозем-
ну мову. Вивчення іноземних мов відбувалося на мов-
них курсах, приватно, також мало місце і самонавчан-
ня. Відповідною навчально-методичною літературою
(підручники, перекладні словники, самовчителі) забез-
печували міжнародні організації ЗУАДК та УНРРА. В
перспективі подальших розвідок з проблеми – з’ясу-
вання кількості українських емігрантів, які вивчали
іноземні мови у таборах переміщених осіб Німеччині
й Австрії у другій половині 1940 – на початку 50-х рр.
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ГАЛО ПЛАСА: ПОЛІТИЧНИЙ
ПОРТРЕТ МИРОТВОРЦЯ

Стаття присвячена біографії еквадорського політика Г. Пласи.
Проаналізована його національна та міжнародна кар’єра.
Особлива увага приділена миротворчим ініціативам Г. Пласи.
Ключові слова: Еквадор, Г. Пласа, «бананова республіка»,
миротворчість ООН, Організація Американських Держав,
панамериканізм

Персоніфікація миротворчого процесу дозволяє
проаналізувати суб’єктивні фактори роботи ООН.
Миротворчість – це не тільки формалізована робота
міжнародної організації, але й сукупність біографій та
психологічних якостей людей, які приймають безпо-
середні рішення при проведенні операцій із припинен-
ня конфлікту, розробляють стратегії примирення чи
проводять переговори. В класичному системному
підході Г. Моргентау до вивчення міжнародних відно-
син рівень осіб, які приймають рішення, посідає одне
з головних місць і являє перший рівень аналізу. Тому
для всебічного дослідження таких важливих міжнарод-
них процесів, як миротворчість, необхідно залучати
біографічний принцип на одному рівні з суто політо-
логічним і міжнародно-правовим. У цьому сенсі жит-
тєвий шлях еквадорського політика Г. Пласи найбільш
показовий, адже це приклад нетипового виконавця з
високим рівнем ініціативи. Принципи та практичні
прийоми, розроблені ним, широко застосовуються й у
сучасних миротворчих місіях ООН.

Біографія Г. Пласи поділяється на кілька етапів осо-
бистого та професійного становлення. Ранній період його
політичної й адміністративної діяльності можна охарак-
теризувати як етап національної кар’єри. Другий період
був повністю присвячений миротворчості. Третій – етап
зрілості – полягав у керуванні регіональною амери-
канською організацією (панамериканський етап).

Народився майбутній політик 1906 р. у Нью-Йорку,
де його батько, колишній генерал та президент Еквадо-
ру, перебував у засланні. В США Г. Пласа отримав
відмінну освіту, закінчивши три американські універси-
тети. Його головна спеціалізація – економічний профіль
і сільське господарство. Родина Г. Пласи повернулася
до Еквадору в 1932 р. З перших років перебування на
Батьківщині майбутній президент почав упроваджу-
вати свої знання для модернізації сімейних плантацій-
них угідь, у чому досяг значних результатів [1]. З кінця
1930-х рр. почалася його стрімка політична кар’єра.
1938 р. він отримав посаду військового міністра, а в
1944–1946 рр. він повернувся до США як посол. За оц-
інками еквадорських консервативних істориків, Г. Пласі
належала заслуга налагодження дружніх відносин з Аме-
рикою [2, 142]. І це незважаючи на те, що він іноді ви-
являв несподівану жорсткість, коли мова заходила про
інтереси Еквадору, як, скажімо, в 1945–1946 рр. при
обговоренні договору про оренду військово-морської
бази на Галапагоських островах [2, 126–128]. 1945 р.
він у складі еквадорської делегації взяв участь у роботі
Всеамериканської конференції з питань миру та війни у
Мексиці та Сан-Франциській конференції, де обгово-
рювалося створення Організації Об’єднаних Націй.

У 1948 р. Г. Пласа балотувався на посаду прези-
дента Еквадору від, організованого ним, Національ-
ного демократичного громадянського руху, який пред-
ставляв інтереси великих аграріїв. Отримавши впев-
нену перемогу на виборах, він перебував на найвищій
урядовій посаді весь термін до 1952 р., після чого доб-

ровільно зняв свою кандидатуру з наступних виборів.
Загалом його президентство оцінювалося позитивно,
адже в країні спостерігалися політична стабільність і
економічне зростання. Слід зазначити, що в практиці
еквадорської політики Г. Пласа став першим президен-
том, хто за останні 28 років пробув на посаді весь
строк. З його приходом до влади 1948 р. почалася
12-річна стабільність, яку навіть історики-соціалісти,
зокрема М. Бекер, називають «визначним періодом “де-
мократичної інтермедії”» [3, 106].

В економічній сфері Г. Пласа проводив розумну
та зважену політику, враховуючи як національні особ-
ливості Еквадору, так і загальносвітові тенденції, що
склалися наприкінці 1940-х рр. Президент зробив став-
ку на орієнтацію еквадорської економіки на експорт
сільськогосподарської продукції та сировини, що по-
вністю себе виправдало. Акцент був зроблений на екс-
порт бананів. Загальна площа угідь під їх вирощування
була вдвічі більшою, ніж у всіх країнах Центральної
та Південної Америки разом [4, 169]. Ця обставина
надала Еквадору статус так званої «бананової респуб-
ліки». За президентства Г. Пласи ця експортна строч-
ка стала головною рисою національного доходу. З 1948
до 1952 рр. експорт бананів збільшився вдесятеро,
перевищивши прибуток у 20 млн. дол., склавши 3/5
національного експорту Еквадору [4, 169–170]. Зав-
дяки ці1 галузі, щорічний приріст економіки сягнув
5,3 % [5, 30]. Голова держави правильно прорахував
світові обставини, за якими, через військово-політич-
ну нестабільність в південно-східній Азії, суттєво змен-
шилися поставки низки товарів до Європи та США,
зокрема й екзотичної сільськогосподарської продукції.

Сам Г. Пласа виступив в ролі ідеолога та теорети-
ка «бананової республіки» для своєї країни та лати-
ноамериканського регіону загалом. Після завершення
президентської кар’єри, 1958 р. він, у співавторстві зі
С. Мeй, опублікував наукову роботу – «Об’єднана фрук-
това компанія в Латинській Америці» [4, 168]. Праця при-
свячена аналізу сучасного на той момент стану та перс-
пективам розвитку аграрної сфери в шести країнах
Латинської Америки. Надавався детальний опис історії
зародження бананової галузі, визначалось її місце в
економіці регіону та міжнародній торгівлі. Робота
містить велику кількість економічних та статистичних
розрахунків. Г. Пласа доводив, що вирощування ба-
нанів та їх експорт підтримали національну економіку
як Еквадору, так і всього регіону [4, 169].

Під час президентства, Г. Пласа заснував Інститут
кави в Еквадорі, головною метою якого стала розроб-
ка та впровадження нових технологій для збільшення
експорту кави та поновлення вирощування какао. Крім
того, за його ініціативи, створено й Інститут розвитку
та виробництва, завдання якого полягало в інтенсифі-
кації сільського господарства. Наприкінці 1940-х рр.
в Еквадорі існували проекти, спрямовані на розвиток
інфраструктури країни, що також відповідало вимо-
гам розвитку бананової торгівлі. На той момент побу-
дували чимало сучасних автошляхів, які пов’язували
центр країни з портовими містами, наприклад траса
Есмеральда–Кіто [4, 169].

Президент Еквадору намагався також проводити
й більш сміливі проекти. Сформована ним спеціальна
комісія розробляла національні нафтові проекти. Цей
крок зумовив серйозні конфлікти з американськими
корпораціями, передусім із «Шелл», тому діяльність
комісії була припинена. Однак відомо, що спроби знай-
ти багаті родовища нафти на території Еквадору в той
час не мали успіху. Сам Г. Пласа 1949 р. був змушений
визнати, що нафти в Амазонії не має [5, 33]. Як відо-
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мо, нафту знайшли тільки через 10 років після його
президентства, що повністю змінило господарську й
експортну орієнтацію країни.

Г. Пласа також не оминув увагою проблеми со-
ціального й етнічного характеру. 1950 р. він провів пер-
ший в Еквадорі перепис населення. Ця подія виклика-
ла несподіваний протест індіанців: їх злякала увага
влади до сільських громад. Представники корінних
народів висловили стурбованість можливими спроба-
ми влади збільшити податки чи відібрати у них зем-
лю. Задля запобігання конфлікту, влада провела екст-
рений конгрес, на який запросила 300 індіанських
лідерів. На всееквадорському зборі обговорювалася
позиція влади й її офіційна політика. Такий демокра-
тичний крок, замість військового придушення незадо-
волених, суттєво підняв престиж влади та особисто Г.
Пласи [3, 106]. Відносно національного питання він
досить влучно висловився в інтерв’ю 1978 р.: «Усі ми
кава з молоком, хтось більше кава, аніж молоко, хтось
більше молоко, аніж кава, але не більше того» [5, 12].
Ці слова добре демонструють світогляд справжнього
панлатиноамериканського політика.

У політичній сфері також проводилася достатньо
прогресивна політика, спрямована на стимулювання
розвитку демократичних тенденцій в країні. Був прий-
нятий Адміністративний кар’єрний закон, що гаран-
тував стабільність державним службовцям. З 1948 р.
спостерігалося істотне послаблення для робітничих
організацій та профспілок, таких як конфедерація праці
та католицька робітнича організація [6, 181–184]. Усім
політичним силам, зокрема й лівим, була запропоно-
вана співпраця. Так, Соціалістична партія офіційно
підтримала Г. Пласу [7, 44].

Своє бачення процесу демократизації та стимулю-
вання конституційних свобод він висловив у трьох лек-
ціях, прочитаних 1954 р. з кафедри університету
Північної Кароліни. Його публічні лекції видані під за-
гальною назвою «Проблеми демократії в Латинській
Америці» [8]. Слід зауважити, що політик критично про-
аналізував стан демократії в Латинській Америці і, не-
зважаючи на провашингтонські позиції, вже в цей пері-
од простежувалися його панлатиноамериканські ідеї.

Політика Г. Пласи, незважаючи на прогресивні
риси, була зорієнтована на економічну верхівку Еква-
дору, передусім на аграріїв-монополістів, до прошарку
яких належав і він сам. Тому і президент, і його діяльність
підпадали під критику різних прошарків населення. В
1950 р. соціальна криза навіть призвела до спроби
військового заколоту, на чолі з Г. Морено. Проте, за-
гальний результат діяльності Г. Пласи можна охарак-
теризувати як позитивний. На це вказує і той факт, що
після стихійного лиха 1949–1950 рр. у країні не ста-
лись гуманітарна катастрофа й економічна криза.

В період з 1952 до 1958 рр. Г. Пласа продовжував
займатися національною та загальноамериканською
політикою. Головною подією стало його головування
на зустрічі Спеціального комітету Економічної комісії
Латинської Америки, на засіданні якого прийняли
рішення створити єдиний латиноамериканський ринок,
принципи якого він втілював через 20 років. Після
цього Г. Пласа змінив спрямованість своєї кар’єри,
перейшовши працювати в ООН. За його спогадами,
перше знайомство з Генеральним Секретарем відбу-
лося 1956 р. Тоді розглядалася можливість відправки
місії до Угорщини, а Г. Пласа мав увійти до складу
миротворчої групи [9, 1]. Проте, операція так і не відбу-
лась. Тільки в 1958 р. Д. Хаммаршельд включив еква-
дорського політика до групи спостерігачів в Лівані, яку
очолив норвезький генерал О. Булль. Група прибула в

Бейрут 17 червня 1958 р. і через три дні Г. Пласа був
призначений керівником цивільної комісії. Своє бачен-
ня ситуації він виклав у спеціальній доповіді, де, на
підставі глибокого аналізу фактів та власних спосте-
режень, запропонував схеми вирішення проблеми [10].
Пропонувалось звернути увагу миротворців на трай-
балізм Лівану, на народи, що мешкали в прикордон-
них територіях, та на інші проблеми не менш актуальні
там і у сучасній ситуації.

Г. Пласа мав сміливість кваліфікувати події в Лівані
як «громадянську війну» [11, 8]. Таке формулювання
військово-політичної ситуації зумовило незадоволен-
ня президента Лівану і миротворець змушений був
надавати додаткові пояснення. За його словами, він мав
на увазі «інтервенцію іноземної армії», а не грома-
дянську війну, що й спричинило плутанину. В період
висадки американських військових у Лівані, Г. Пласа
проводив переговорний процес із виведення інозем-
них військ з країни [9, 2].

У 1960 р. Г. Пласа очолив групу спостерігачів до
Конго, де з 29 серпня до 15 вересня перебував з робо-
чою групою [12, 30]. Мета цієї миротворчої місії по-
лягала у підготовці звіту про стан в країні та напрацю-
ванні схеми переговорів з конголезьким урядом. Місія
забезпечувала сприятливі умови для евакуації бельг-
ійських військ з колишньої колонії. Операція прово-
дилась у складних військово-політичних умовах та
вимагала делікатного підходу до кожної зі сторін. Мож-
на констатувати, що Г. Пласа зі своєї задачею впорав-
ся як справжній дипломат та миротворець.

Після цієї місії він зробив спробу повернутися до
національної політики, висунувши свою кандидатуру
на президентський пост. Проте, в Еквадорі він не от-
римав широкої соціальної підтримки й повернувся до
роботи в міжнародних організаціях. Упродовж 1964–
1965 рр. працював у миротворчій місії на Кіпрі як по-
середник і спеціальний представник Генерального Сек-
ретаря на острові. З 28 вересня 1964 р. – до 26 березня
1965 р. Г. Пласа провів 3 серії консультацій з представ-
никами конфліктуючих та зацікавлених сторін. Він
відвідав Грецію, Туреччину, Велику Британію і Кіпр,
особисто осягнув усі деталі проблеми. Результатом цієї
роботи стала доповідь Генеральному Секретарю 26 бе-
резня 1965 р., якою миротворець у всіх подробицях
описав динаміку конфлікту останнього року, виклавши
аналіз поглядів і позицій конфліктуючих сторін, та ви-
сунув власну модель вирішення проблеми. Він підкрес-
лював необхідність подолання двох «заборонних кор-
донів»: фізичного та психологічного. Причому ос-
танній, на його думку, був більш небезпечний і для його
подолання були необхідні зусилля всіх учасників кон-
флікту та можливість усім визнати свою вину [13].

Від Г. Пласи очікували, що він прийме одну зі
сторін та буде лобіювати її інтереси в Раді Безпеки.
Представник Генерального Секретаря не піддався пол-
ітичній кон’юнктурі, яку йому нав’язували зацікавлені
сторони, та не став виправдовувати ні офіційний Кіпр,
ні «країни-гаранти». Проте, матеріали доповіді мирот-
ворця та загальні висновки містили незаангажовану
інформацію, яка викривала порушення кожної зі
сторін. Така жорстка та принципова позиція нікого не
задовольнила. Це зумовило нападки на Г. Пласу з боку
Греції та Кіпру за те, що він пропонував надати тур-
кам-кіпріотам більше місць у керівних структурах і
скасувати конституційний поділ країни за етнічною
ознакою [9, 6]. Туреччина та представники турецької
громади Кіпру також розкритикували його за неприй-
няття ідеї розподілу острова. За таких умовах він зму-
шений був піти у відставку, про що заявив листом Ге-
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неральному Секретарю 22 грудня 1965 р. [14, 355].
Останній відзначив величезний внесок Г. Пласи в роз-
робку миротворчої концепції на Кіпрі й наступного
року неодноразово звертався до нього як консультан-
та за порадами щодо кіпрської проблеми [15, 36–37].

Після 1974 р., коли кіпрське питання загострило-
ся та призвело до турецького вторгнення та розколу
держави, діяльність Г. Пласи 10-річної давнини підпа-
дала під критику представників різних держав: СРСР,
Китаю, Туреччини. Кожен з критиків не лінувався зга-
дувати різкий тон, яким миротворець охарактеризував
ситуацію на острові, називали його пропозиції «непро-
фесійними», «упередженими» та «занадто м’якими».
Проте, жоден з опонентів не згадав, що 1974 р. відбув-
ся сценарій, від якого намагався застерегти еквадорсь-
кий дипломат, і який він описав у своїй доповіді.

З кінця 1960-х рр. Г. Пласа змінив кар’єру, присвя-
тивши себе діяльності в Організації Американських
Держав (далі – ОАД). Як представник латиноамери-
канських політичних кіл і як спеціаліст з інтерамери-
канської та міжнародної торгівлі, і як людина з великим
досвідом роботи в міжнародних організаціях, він зро-
бив блискучу кар’єру в ОАД. Своєю роботою в ній він
приніс користь як розвитку Батьківщини, так і інтег-
рації латиноамериканських держав. 13 лютого 1968 р.
його було обрано Генеральним Секретарем ОАД, яку
він очолював до 1975 р. Під його керівництвом, Сек-
ретаріат організації зазнав повної реорганізації й ОАД
перетворилася на ефективну та працездатну структуру.
З доповідей і статей Г. Пласи можна зробити висновок,
що, під час головування в ОАД, він займався питаннями
розвитку сільського господарства в латиноамерикансь-
ких країнах і соціальними проблемами [16, 2]. Крім того,
він зберіг зв’язки з ООН і активно залучався до її про-
ектів в Латинській Америці. Наприклад, він головував
в Економічній Комісії Латинської Америки ООН, на-
магаючись втілити свою головну мету – створення
єдиного латиноамериканського ринку [9, 12].

У 1975 р. Г. Пласа повернувся на Батьківщину й
наступні 12 років виконував добровільну місію посеред-
ника у вирішенні конфліктів в еквадорському суспільстві,
присвятивши цьому завданню весь досвід і талант.

Отже, Г. Пласу по праву можна назвати «людиною
світу». Його професійна кар’єра поділяється на три ета-
пи: національний, міжнародний та панамериканський.
Він виявив справжні таланти економіста практика та
теоретика. Крім того, він був сильним стратегом і анал-
ітиком. Зробивши блискучу кар’єру в національній
політиці, він перейшов на служіння всьому світу, зро-
бивши суттєвий внесок у розвиток миротворчості. Цим
еквадорський політик довів, що миротворець – це
особливий психологічний тип людини та рідкий талант.

1. Galo Plaza Lasso // Gale Encyclopedia of Biography. –
Mode of Access: http://www.answers.com.

2. Pineo F.R. Ecuador and the United States: Useful Strangers.
– Athens (Georgia), 2007.

3. Becker M. Indians and Leftists in the Making of Ecuador’s
Modern Indigenous Movements. – W. p., 2008.

4. May S., Plaza G. The United Fruit Company in Latin
America. – W. p., 1958.

5. Gerlach A. Indians, Oil and Politics: A Recent History of
Ecuador. – Wilmington, 2003.

6. Alexander R.J. A History of Organized Labor in Peru and
Ecuador. – Westport, 2006.

7. Cueva A. The Process of Political Domination in Ecuador.
– Rutgers, 1982.

8. Plaza G. Problems of Democracy in Latin America. – W.
p., 1981.

9. Radio Interview with President Galo Plaza, 28 March, 1984.
– W. p., 1984. – Mode of Access: www.un.org/ru/documents.

10. Документ S/4040. Первый доклад группы наблюдате-
лей Организации Объединенных Наций в Ливане // Со-
вет Безопасности. Официальные отчёты. 14 год. До-
полнения за июль, август и сентябрь. – Нью-Йорк, 1958
[Електронний ресурс]. – Режим доступа: www.un.org.

11. Документ S/4007. Письмо представителя Ливана от
22 мая 1958 года на имя Председателя Совета Безо-
пасности. Совет Безопасности. Официальные отчё-
ты. 828-е заседание15 июля 1958. – Нью-Йорк, 1958
[Електронний ресурс]. – Режим доступа: www.un.org.

12. Document S/4557. Second Progress Report to the Secretary-
General from his Special Representative in the Congo and
exchange of messages between the Secretary-General and
the representative of Belgium, and between the Secretary-
General and the President of the provincial government of
Katanga. – Mode of Access: www.un.org/ru/documents

13. Документ S/6253. Доклад посредника Организации
Объединенных Наций на Кипре генеральному секрета-
рю от 26 марта 1965 г. // Совет Безопасности. Офи-
циальные отчёты. 21 год. Дополнения за январь, фев-
раль, март. – Нью-Йорк, 1965 [Електронний ресурс].
– Режим доступа: www.un.org/ru/documents.

14. Letter from Dr. Galo Plaza to U. N. Secretary-General, U
Thant. 22 December, 1965 // Cyprus. The Problem in
Perspective. – Nicosia, 1968.

15. Letter from U. N. Secretary-General U Tan to Mr. Plaza.
30 December, 1966 // Cyprus. The Problem in Perspective...

16. Excert of Remarks of Galo Plaza, Secretary General of the
Organization of American States, in the Symposium of the
International Center for Tropical Agriculture on «the Potential
of the Lowlands» Given in Cali, Colombia on October 13,
1973 // Third year of operation of the grant to demonstrate
the significant contribution that rural young people can make
to rural development in Latin America. – San Jose, 1974.

Kovalskyi S. Galo Plaza: political portrait of the peacemaker. In
this article the biography of Ecuadorian politician G. Plaza was studied.
His national and international policy was analyzed. The special
attention was paid to the G. Plaza’s peacekeeping initiatives.
Key words: Ecuador, G. Plaza, banana republic, UN’s peacekeeping,
Organization of American States, Pan-Americanism.

Я. І. Золотарьова

ПОЛІТИКА США ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ
ЛЮДИНИ ЩОДО СРСР У 1977–1980 рр.:

МЕТОДИ ТА ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ

У статті досліджено формування доктрини захисту прав лю-
дини у зовнішній політиці США років президентства демокра-
та Дж. Картера та механізм її втілення щодо СРСР.
Ключові слова: доктрина зовнішньої політики США, захист прав
людини, адміністрація президента, Дж. Картер, американсько-
радянські відносини

З формуванням у Сполучених Штатах Америки
впродовж першої половини 1970-х рр. кількох концепцій
захисту прав людини, утворилася ідейно-теоретична
основа для продовження правозахисних ініціатив, роз-
початих Конгресом у 1973–1976 рр. 39-й президент
Дж. Картер офіційно включив вектор захисту прав
людини до пріоритетів зовнішньої політики США.

Проблему правозахисного дискурсу зовнішньої
політики США ґрунтовно досліджували американські
автори, серед яких виділяються роботи прихильників
ідеї «політичного моралізму» – І. Донелі, З. Бжезинсь-
кого, Д. Хіпса, Р. Лілліча, Дж. Льюіса. Серед аполо-
гетів «політичного реалізму» правозахисній тематиці
зовнішньої політики приділяють увагу А. Шлезінгер-
молодший, Г. Віард, Г. Кісссінджер, С. Браун. Це ж пи-
тання піднімається і в роботах критичного напряму аме-
риканської історіографії (Р. Фолк, Л. Шульц, Н. Хомскі).
У радянській та російській історіографії з-поміж робіт
агітаційного характеру проблематика прав людини у
формуванні зовнішньої політики США отримала на-
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укову оцінку в роботах Г. Арбатова, В. Журкіна, Е. Іва-
няна, А. Кокошина, О. Колобова, Р. Овіннікова, О. По-
пової, А. Тихонова, О. Широкова. В українській істо-
ріографії наразі не існує комплексних праць, які б дос-
ліджували питання формування доктрини прав люди-
ни у зовнішній політиці США та її реалізації щодо
окремих країн.

Мета цієї статті – аналіз втілення політики США з
захисту прав людини щодо СРСР за президентської
каденції Дж. Картера. Документальною базою дослі-
дження є промови останнього, папери його адмініст-
рації: меморандуми, звіти за результатами переговорів
з офіційними представниками Радянського Союзу,
листування з дисидентами, щотижневі огляди проблем
національної безпеки, а також матеріали слухань та
постанови Конгресу США. Ці джерела дають мож-
ливість дізнатися, як відбувалася координація зусиль
з просування прав людини у світі між різними підроз-
ділами адміністрації США, побачити роботу аналітич-
них служб, технологію прийняття й опрацювання зов-
нішньополітичних рішень.

Єдиного доктринального документу, який би містив
визначення поняття «права людини», означення прин-
ципів і методів цієї політики, в адміністрації Дж. Карте-
ра не було. У той же час аналіз чисельних виступів Пре-
зидента та головних чиновників дозволяє виділити деякі
елементи доктрини та прослідкувати її трансформа-
цію. Так, в інаугураційній промові 20 січня 1977 р.
Дж. Картер декларував абсолютний характер прихиль-
ності американців до ідеї «захисту прав людини»: «Ос-
кільки ми вільні, ми ніколи не зможемо лишатися бай-
дужими до долі свободи повсюди, – сказав він. – Наше
почуття моральності спонукає нас надавати перевагу
тим країнам, які розділяють нашу незмінну повагу до
прав людини» [1, 121–122]. Промова Президента Кар-
тера на ГА ООН 17 березня 1977 р. під назвою «Ідеали
ООН та зобов’язання США» була першим офіційним
виступом, де новий президент означив підходи Вашинг-
тона до проблеми прав людини. Згідно цієї промови, пра-
ва людини – універсальні, засновані на міжнародних до-
мовленостях з прав людини [2, 2–6].

Концептуальне обґрунтування нового зовнішньопо-
літичного курсу Вашингтона також прозвучало під час
виступу Президента в університеті Нотр-Дам 22 травня
1977 р. Серед 5 напрямів зовнішньої політики першу
позицію отримало «зобов’язання Америки з захисту
прав людини як фундаментального принципу зовніш-
ньої політики» [3, 8]. У цій промові Дж. Картер також
пропонував певні заходи втілення кампанії захисту
прав людини: публічна дипломатія, зміни програм еко-
номічної допомоги, нагадування офіційним особам
інших країн про ситуацію з дотримання прав людини
в їх країнах під час особистих зустрічей. Однак цей
виступ також не вніс ясності у важливе питання щодо
сутності поняття «права людини» в розумінні прези-
дентської адміністрації.

Офіційним визначенням «прав людини» стало фор-
мулювання державного секретаря С. Венса. У квітні
1977 р. він виступив з доповіддю в університеті Джор-
джії на тему прав людини у зовнішній політиці, виді-
ляючи три категорії прав: 1. Право бути вільним від
порушення урядом суверенітету особистості. 2. Пра-
во на задоволення першочергових потреб у харчуванні,
житлі, охороні здоров’я й освіті. 3. Право на політичні
та громадянські свободи [2, 407–409]. Однак у прак-
тичному втіленні американська політика фокусувала-
ся винятково на громадянських і політичних правах.

Робота механізму реалізації політики захисту прав
людини у роки картерівської адміністрації не стала
ідеальною системою, хоча і були створені нові важ-
ливі структури. Ефективність більшості цих органів
була порівняно невисокою [4, 35–45]. Крім того, було
помітне неузгодження і протистояння різних відомств.
Найбільш гострі розбіжності виникли через появу та
функціонування Бюро з прав людини і гуманітарних
питань – основного органу, на який було покладене
втілення правозахисного напряму зовнішньополітичного
курсу Держдепартаменту. Діяльність Бюро суперечи-
ла традиційним уявленням дипломатичної думки про
невтручання у внутрішні справи інших країн [5, 103].

Значну роль у неузгодженості політики захисту
прав людини мало протистояння президентської ад-
міністрації з Конгресом США, де вирішенням завдан-
ня «відновлення моральних цінностей» політики США
займався блок впливових ідеологів, політичних діячів
та угрупувань. До цього чисельного, але нестійкого
блоку входили не лише ліберали, але і консерватори
та неоконсерватори [6, 189–192], котрим часто було
складно знайти консенсус з ряду правозахисних ініціа-
тив виконавчої влади. Тому її успішної діяльності в
Конгресі впродовж 1977–1978 рр. не спостерігалося.
Належною ілюстрацією такої ситуації була проблема
ратифікації, підписаних 1977 р. Дж. Картером, ряду до-
кументів – Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх
форм расової дисткримінації, Міжнародного пакту про
громадянські та економічні права, Міжнародного пакту
про економічні, соціальні та культурні права. Протисто-
яння виконавчої та законодавчої влад зумовило також
створення спеціалізованого інституту прав і свобод
людини. Акцент у формуванні його особового складу
робився на неурядові канали, а сам інститут мав узяти
на себе ті функції, які до цього часу виконував Держ-
департамент. Однією з них мала стати підготовка що-
річних звітів із дотримання прав людини у різних краї-
нах. Однак законопроект про створення інституту (як
і наступний 1979 р.) так і не був прийнятий.

Після приходу Дж. Картера до Білого дому, вийш-
ла відповідна президентська директива про розгортан-
ня кампанії з моніторингу випадків порушення прав
людини у СРСР та соціалістичних країнах (таких ди-
ректив було декілька № 18, 59 та ін.). Щодо Радянсь-
кого Союзу та соціалістичних країн Вашингтон вико-
ристовував методи «публічної демократії»: заяви, осо-
бисті бесіди з радянським високопосадовцями, зустрічі
з дисидентами. Значний міжнародний резонанс вик-
ликав той факт, що Дж. Картер особисто проводив
зустрічі та листувався з радянськими дисидентами. За
підрахунками архівіста російсько-американського про-
екту «Електронний історичний ресурс “Меморіал”»
Дж. Картер отримав з СРСР кілька десятків листів, з
них 15 послань від політичних в’язнів радянських та-
борів. У фондах також зберігається значна кількість
листів від незалежних громад п’ятидесятників, адвен-
тистів, баптистів, з проханням допомогти виїхати з
соціалістичної держави. Їх зміст: сподівання, що аме-
риканський президент зможе вплинути на владу СРСР,
аби вона перестала переслідувати інакодумців, закли-
ки не відступати від проголошеного курсу зовнішньої
політики. У лютому 1977 р. Дж. Картер прийняв у Біло-
му Домі дисидента В. Буковського. У листі до радянсь-
кого правозахисника А. Сахарова Президент заявив
про заступництво всім затриманим та переслідуваним
дисидентам у СРСР та Східній Європі [7, 18]
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Проблема дотримання прав людини в СРСР зумо-
вила значний резонанс у американському суспільстві,
що простежується на основі аналізу контенту про-
відних політичних видань країни. За перший квартал
1977 р. у щоденній газеті «Нью-Йорк таймс» містили-
ся 143 матеріали, де фігурувала тема радянських ди-
сидентів. За той же проміжок часу газета «Вашингтон
пост» розмістила 87 статей на цю тему, «Лос-Андже-
лес таймс» – 54 [8, 136]. Серед них значну частку скла-
дали матеріали, що висвітлювали порушення прав ра-
дянського єврейства. Про вплив нової політики США
у радянському дисидентському русі свідчить статис-
тика опозиційного до режиму видання «Хроніка по-
точних подій». Дж. Картер – єдиний закордонний полі-
тик, хто потрапив до списку топ-100, сформованого
на основі частоти згадувань. Ім’я президента названо
у бюлетені московських правозахисників 74 рази, для
порівняння, Р. Ніксон і Дж. Форд – 20 і 10, Р. Рейган –
9 (підрахунки проведені за допомогою бази даних
«Індекс імен», створеної в рамках підготовки науково-
го видання «Хроніки») [9].

Проголошена Дж. Картером доктрина захисту прав
людини на міжнародній арені, зокрема у СРСР, нелег-
ко втілювалася в реальні дії як у середині самої адміні-
страції, так і, наприклад, на рівні посольств. Заклик до
державних структур щодо злагодженої взаємодії містив-
ся в ряді меморандумів. В одному з них повідомлялося
про спеціально створене відділення з прав людини у Дер-
ждепартаменті, яке очолила П. Деріан, і про Дж. Tакман,
яка стала відповідальною особою перед Радою Націо-
нальної Безпеки (РНБ) за питання, пов’язані з права-
ми людини: «Ми хотіли б закликати всіх, хто планує
зустрічі з дисидентами, або готує листи з цих питань,
або зустрічається з групами, які займаються цими пи-
таннями, або виступає з промовами, обов’язково попе-
редньо зв’язатися з Дж. Такман, яка буде координувати
з П. Деріан і отримувати від неї поради та вказівки» [10].

Від середини 1970-х рр. у Конгресі США виникла
комісія з нагляду за виконанням положень Гельсінсь-
ких домовленостей з прав людини. Її метою був збір
інформації про права людини та «проведення» інспек-
цій у соціалістичних країнах. Офіційний Вашингтон
намагався використати метод міжнародного тиску на
Москву через участь у Бєлградській зустрічі (1978 р.)
представників 35 держав, які раніше підписали у
Гельсінкі Заключний акт загальноєвропейської наради.
Під час зустрічі піднімалося питання порушення гро-
мадянських прав в СРСР і гонінь на радянських євреїв
[11, 13]. Тема дисидентів активно розроблялася й у
апараті РНБ. Радник з національної безпеки З. Бже-
зинський вважав її головним напрямом впливу на
СРСР з далекоглядною метою: «Поставити Радянсь-
кий Союз ідеологічно у позицію оборони» [12, 386].

Важливим методом реалізації політики США з
захисту прав людини були щорічні звіти про порушен-
ня прав людини, так звані «чорні списки». У 1979 р.
було вироблено новий критерій виділення країн-по-
рушників. Якщо в 1976–1978 рр. Конгрес дотримував-
ся критерію двосторонніх контактів, то після приходу
до влади нової адміністрації прижився критерій – член-
ство в ООН. Тому СРСР не було у списках порушників
1976–1979 рр. Вперше Радянський Союз потрапив до
цих списків у 1980 р. Звіт складався на основі матеріалу,
який підготували радянські правозахисники, а також
офіційні американські та неофіційні особи в СРСР. Най-
більше уваги в матеріалах приділялося порушенню гро-
мадянських та політичних прав, а також прав особис-

тості [13]. У наступних звітах СРСР незмінно входив до
списків порушників прав людини. Однак з 1980 р. тема
кампанії з захисту прав людини в СРСР втрачає по-
зиції на порядку денному американської зовнішньої
політики. Про це можна говорити на основі аналізу
послань Конгресу за 1980 р. За підрахунками амери-
канського політолога Ф. Клінберга темі прав людини
президент присвятив 3 % обсягу послань, тоді як
1977 р. у своїй інавгураційній промові – 23 % [14, 147].

Таким чином, протягом 1978–1980 рр. проблема
прав людини увійшла до визначальних факторів роз-
витку взаємовідносин між двома наддержавами. За
президента Дж. Картера ця проблема перетворилася на
одне з вузлових протиріч американсько-радянських
відносин, тому впливала і на інші напрями переговор-
ного процесу: дебати навколо договору ОСО-2 і військо-
вої допомоги третім країнам. Все ж таки кампанія США
на захист прав людини протягом 1977–1980 рр. частко-
во досягла мети всередині СРСР – активізувалася внут-
рішня опозиція режиму КПРС, яка була досить стро-
катою. Проте, незважаючи на конфронтацію в умовах
біполярності світу, варто констатувати й існування діа-
логу між Вашингтоном та Москвою.

1. Department State Bulletin, 1977, Febr. 14 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://archive.org/details.

2. American Foreign Policy Basic Documents, 1977–1980.
Department of State. Bureau of Public Affairs. Office of
the Historian – Washington, 1983.

3. Newsweek. – 1977. – March 14.
4. U.S. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations.

Human Rights and US Foreign Assistance. Experiences and
Issues in Policy Implementation (1977–1978): a Report. –
Washington, 1979.

5. U.S. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations.
Subcommittee on Foreign Assistance. Human Rights Issues
and their Relationship to Foreign Assistance Programs. –
Washington, 1977 [Електронний ресурс]. – Режим дос-
тупу: http://books.google.com.ua/books/about.

6. Apodaca C. Understanding U.S. Human Rights Policy: A
Paradoxical Legacy. – Routledge, 2013.

7. American Foreign Relations. Adoc. Record, 1977. – N.Y, 1979.
8. Баталов Э.Я., Малашенко И.Е., Мельвиль А.Ю. Идеоло-

гическая стратегия США на мировой арене. – М., 1985.
9. Президент США Дж. Картер и права человека в СССР

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
memo.ru/history/diss.

10. Lipshutz В., Brzezinski Z. White House Memorandum re:
Meetings with Representatives of Citizens of Foreign
Countries Relating to Human Rights Matters and Similar
Situations, demanding coordination on Human Rights
actions and statements [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.memo.ru/history/diss/carter.

11. Hofman S. Requiem // Foreign Policy. – 1979. – Spring.
12. Цит. за: Добрынин А. Сугубо доверительно: посол в

Вашингтоне при шести президентах США (1962–
1986 гг.). – М., 1996.

13. Country Reports on Human Rights Practices. Report
Subcommittee on Foreign Relations, U.S. Senate, and
Committee on Foreign Affairs, House of Representatives,
by the Department of State. – Washington, 1981 [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.org.

14. Klinberg F.L. Cyclycal Trends in American Foreign Policy
Moods: The Unfolding of America’s World Role. – N.Y., 1983.

Zolotariova Y.І. U. S. The USA Human rights policy regarding the
Soviet Union in the 1977th –1980th: methods and institutionalization.
In the article is researched the formation of the human rights’ doctrine
in the U.S. foreign policy during the presidency of the democrat
J. Сarter and the mechanism of its implementation regarding the USSR.
Key words: doctrine of U.S. foreign policy, human rights, J. Carter,
administration, US-Soviet relations



ГУРЖІЇВСЬКІ ІСТОРИЧНІ ЧИТАННЯ        Випуск 7 – 2014374

Ю. А. Дем’янчук

ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПРОСТІР: ЧЕРЕЗ
ІНТЕГРАЦІЮ ДО ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті зроблена спроба розглянути протиріччя пострадянсь-
кого простору, які з одного боку викликані розпадом СРСР та
утворенням пострадянського простору, а з іншого – сприяють
новим інтеграційним процесам на цій території. Зроблено аналіз
природи тих інтеграційних процесів, які з’явились на постра-
дянському просторі. Автором було відмічено, що лідерами інтег-
рації можна вважати Росію, Казахстан, Білорусь. Названо ряд
причин низької ефективності поточного інтеграційного проце-
су пострадянського простору, серед яких чималу роль відіграє
боротьба за радянську спадщину. З одного боку, США та їх со-
юзники в Європі, на Близькому і Середньому Сході прагнуть за-
лучити держави СНД у сферу свого впливу, з іншого – Росія на-
магається зберегти традиційну присутність у колишніх союз-
них республіках. Автор дійшов висновку, що Україна, Росія і Біло-
русь можуть активно і повинні взаємовигідно розвиватися.
Ключові слова: глобалізація, інтеграційний процес, пострадянсь-
кий простір

Глобалізація у світовій економіці протікає пара-
лельно з регіоналізацією шляхом створення різнома-
нітних за формою інтеграційних утворень. Досвід інте-
граційних взаємодій на пострадянському просторі
свідчить про нестабільний та різнорівневий характер
цих об’єднань, які є результатом слабкого макроеко-
номічного управління національних економік у взає-
модії з світовою економікою та потребує деталь-ного
вивчення, а також розробки алгоритму подальшої взає-
модії економік цих держав.

Вчені зверталися до різних аспектів означеної про-
блеми. Вагомий внесок в обґрунтування необхідності
введення терміну «пострадянський простір» внесли
праці таких науковців, як В. Єгоров, А. Єрмолаєв і
А. Празаускас. У працях В. Дергачова, Л. Ночевкіної та
С. Ознобищева розглянуті основні проблеми глобалізації
пострадянського простору. А. Гусєв, А. Петров, С. Юр-
ченко обґрунтували напрям та проблеми протікання
інтеграційних процесів пострадянського простору.

В економічній науці проведено чимало досліджень
з проблем світового господарства, зовнішньоекономі-
чних зв’язків, регіональних об’єднань. Однак нові на-
прями інтеграційних процесів на пострадянському
просторі висунули і нові проблеми, які потребують
вивчення та вирішення в умовах швидкоплинної гео-
політичної ситуації. Перехід національних економік до
ринкових відносин господарювання потребує і пере-
гляду підходів до системи їхнього управління на мак-
рорівні. Метою цієї статті є аналіз економічних тенденцій
інтеграційних процесів, що відбуваються на території
колишнього СРСР, як одного зі способів глобалізації
пострадянського простору у світову економіку.

Нами зокрема залучено джерела, які знаходяться
у відкритому доступу. Треба відмітити, що в офіцій-
них документах сьогодні надається перевага оцінці
високої закритості інтеграційного процесу постра-
дянського простору, доказом чого є відсутність систе-
матичного моніторингу інтеграційного процесу, не-
можливість відшукати у вільному доступі інформацію
з цієї тематики й якій можна довіряти. Можна згадати
також недостатню інформативність сайтів багатьох
інтеграційних організацій, де міститься нормативна
документація, але відсутня оперативна інформація, що
пояснюється низькою ефективністю роботи цих орган-
ізацій, недостачею обґрунтованого та зваженого анал-
ізу й економічних розрахунків доцільності тих чи
інших інтеграційних процесів.

Економічний розвиток країн в період глобалізації
супроводжується створенням інтеграційних об’єднань

держав, результатом діяльності яких є поступова уз-
годженість національно-державних та загальнорегіо-
нальних цілей країн, які входять до їхнього складу. Все
це сприяє підвищенню конкурентоспроможності цих
держав та поступової глобалізації в світову економіку.

Глобалізація – об’єктивний процес у сучасних
міжнародних відносинах, вища стадія інтернаціоналі-
зації або взаємодії національних господарств на світо-
вому ринку. Погляди на виникнення глобалізації є дис-
кусійними: 1) історики розглядають цей процес як один
з етапів розвитку капіталізму; 2) економісти ведуть
відлік від транснаціоналізації фінансових ринків; 3)
політологи роблять натиск на розповсюдження демок-
ратичних інститутів; 4) культурологи зв’язують про-
яву глобалізації з вестернацією культури, включаючи
американську експансію [1, 64].

В якості суб’єкта глобалізації виступає регіоналі-
зація, що має потужний кумулятивний ефект форму-
вання світових геоекономічних полюсів. Прослідкува-
ти взаємодію цих процесів можна на прикладі постра-
дянського простору.

Пострадянський простір – це сукупність незалеж-
них держав, які з’явилися в результаті розпаду Радянсь-
кого Союзу у 1991 р. і розпочали суверенний політич-
ний курс. Аналізуючи природу терміна «пострадянсь-
кий простір» слід відзначити, що він був запропоно-
ваний А. Празаускасом у статті «СНГ как постколони-
альное пространство», опублікованій 7 лютого 1992 р. в
«Независимой газете» [2]. Інший вчений, доктор істо-
ричних наук, заступник директора інституту держав
СНД В. Єгоров, вважав необхідність введення такого
терміну «в связи с необходимостью осмысления про-
тиворечивой, меняющейся реальности, потенциально
способной приобрести свойства аттрактора или, на-
оборот, раствориться в глобальном «цивилизационном
котле» [3]. Протилежну думку висловив один з бри-
танських політиків – Д. Мілібанд, заявивши, що «Со-
ветский Союз больше не существует, постсоветского
пространства больше нет. Существует новая карта
Восточной Европы, с новыми границами» [4].

Узагальнюючи висновки вчених та політиків, мож-
на відмітити, що сьогодні діють два протилежні по-
гляди щодо цивілізаційного єднання пострадянського
простору та впливу цього фактору на ефективність
інтеграційних процесів. Перший визнає той факт, що
історично склалася цивілізаційна та культурна спільно-
та усіх народів, які населяли територію Російської
імперії, а потім Радянського Союзу; інший – що вся
територія СРСР в цивілізаційному контексті була вкрай
неоднорідна, адже існували різні економіко-гео-
графічні центри приваблювання [5, 229–235].

На наш погляд, сьогодні пострадянський простір
існує як певна спілка економічних, торгових, соціаль-
них, політичних, культурних та інших зв’язків між краї-
нами, що входили до складу СРСР. Не можна не пого-
дитися з думкою директора Національного інституту
стратегічних досліджень А. Єрмолаєва, який досить
точно визначив сутність проблеми пострадянського
простору: «Советский Союз – это не просто государ-
ственное образование, а государственно-цивилизацион-
ное образование. Осколки общей цивилизации не в со-
стоянии отделиться или изолироваться друг от друга за
столь короткий с исторической точки зрения срок» [6].

Процес розпаду СРСР став результатом глобалі-
зації, доказом чого є той факт, що раніше економіка
функціонувала у замкненому просторі, за правилами
внутрішнього ринку, незалежно від того, що відбу-
вається в інших державах, але в певний момент це ста-
ло неможливим. Кордони, які були штучно створені
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на території пострадянського простору, не витримали
тиску ззовні.

Існування міжнародно-політичних складових про-
цесу глобалізації, пов’язані з різною швидкістю роз-
витку країн та з наявністю різних акцентів такого роз-
витку. Ці фактори важко упорядкувати, оскільки вони
вкрай різнопланові, хоча можна виділити ті з них, які
сприяють нерівномірності розвитку країн пострадянсь-
кого простору:
– різниця в рівні забезпеченості власними паливно-

енергетичними та іншими видами стратегічних
ресурсів;

– різна адаптація національних економік до вимог
світового ринку;

– відмінність у напрямках реформування економік,
що обумовлено особливостями державної політики
країн;

– різниця у соціально-економічному розвитку країн.
Усередині держав, найбільш підлеглих впливу гло-

балізації, відбуваються процеси трансформації політич-
них структур. Слабшають традиційні партії. Населення
стає відкритішим до зовнішнього інформаційного та
політичного впливу, з’являється більше можливостей до
самовираження, в т. ч. культурно-національного. Одно-
часно суспільства стають уразливішими для зовнішніх
ідеологічних маніпуляцій, виникаючих ірраціональних
політичних мод. Сукупність цих факторів призвела до
того, що важко відчути нові негативні наслідки неза-
лежності економік після розпаду Радянського Союзу,
а у свідомості колишніх країн, які входили до його скла-
ду, закріпилася думка, що альтернативою інтеграції
може бути тільки втрата політичного суверенітету.

Міжнародно-політична складова процесу глобал-
ізації цілком очевидно сприяє прагненню до утворен-
ня декількох світових центрів. Так, за останні роки
«боротьба за радянську спадщину» набула характеру
жорсткого протиборства. Провідними центрами інтег-
рації, навколо яких зосереджені зусилля держав пост-
радянського простору, виступають Росія, прагнучи
зберегти традиційну присутність в колишніх союзних
республіках [7], ЄС, США та їх союзники на Близько-
му та Середньому Сході, які прагнуть залучити дер-
жави СНД до сфер свого впливу. Між ними розгорну-
лася досить активна конкурентна боротьба за масшта-
би інтеграції [10]. Тому інтеграційні процеси в пост-
радянському просторі протікають своєрідно та мають
подвійний характер з різними (навіть протилежними)
векторами напрямку. Один із цих векторів спрямова-
ний на об’єднання з Росією, створені нею або нео-
фіційно направлені на неї. Серед таких об’єднань Союз
Росії і Білорусі, ЄврАзЕС, ЄЕП, ОДКБ. Інший спря-
мований, образно кажучи, на «дружбу держав» проти
Росії. Такі організації створюються без участі Росії і
серед них можна виділити на сьогодні тільки одну
більш помітну – ГУАМ.

На теперішній час двигуном інтеграційних про-
цесів пострадянського простору експерти вважають
економічну складову (зона вільної торгівлі, митний
союз, тарифи, ринок праці), але у структурі інтеграц-
ійного процесу країн пострадянського простору є й
інші складові: політична – узгодження стратегічних
інтересів, законотворча діяльність; соціальна – сімейні
відносини, трудова міграція тощо; виробнича – про-
мислові, транспортні, енергетичні аспекти; фінансова
– інвестиційний клімат, ринок капіталу; колективна
безпека – боротьба з організованою злочинністю, нар-
котрафіком, військово-технічна співпраця, боротьба з
тероризмом, спільна охорона кордонів; культурна –
мовний простір, культурний обмін; наука і освіта [8].

Сьогодні в інтеграційний процес залучені всі дер-
жави, які розташовані на пострадянському просторі.
Першим масштабним об’єднанням, яке виникло відра-
зу після розпаду СРСР, стала Співдружність Незалеж-
них Держав – регіональна міжнародна організація
(міжнародний договір), функції якої – регулювати
відносини співпраці між державами, які раніше вхо-
дили до складу СРСР. СНД не являє собою наддер-
жавну будову, функціонує на добровільній основі [9]
та має переважно формальний характер.

Аналізуючи інші інтеграційні об’єднання постра-
дянського простору, можна відмітити, що теперішній
стан інтеграційних процесів на пострадянському про-
сторі не відповідає національним інтересам держав –
учасників Співдружності Незалежних Держав, Євра-
зійської Економічної Спілки (ЄврАзЕС), Союзної Дер-
жави (СД), Єдиного економічного простору (ЄЕП),
Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ),
Центрально-азіатської співпраці (ЦАС).

Даючи оцінку ефективності інтеграційних про-
цесів пострадянського простору можна відмітити й
відсутність значущих результатів, а також їх формаль-
ний характер, що сприяє появі напрямів інтеграції на
папері та відсутності їх практичної реалізації. Якщо
кілька років тому мали перевагу багатосторонні уго-
ди, то нині спостерігається зсув інтеграційної актив-
ності до двосторонньої основи. Ступінь затягування в
інтеграційний процес різна. Так, лідерами інтеграції
експерти вважають Росію, Казахстан та Білорусь. В
опозиції до інтеграційного процесу (блокування ство-
рення наддержавних структур) часто виступає Украї-
на, надаючи особливої уваги своєму суверенітету.

Лідером з інтеграційних ініціатив на пострадянсь-
кому просторі є Росія. Однак, аналізуючи російські
універсальні інтеграційні підходи, можна відзначити,
що вони припустимі не для усіх країн пострадянсько-
го простору. Прикладом цього є протилежне відношен-
ня до інтеграції з Росією, України і Білорусі. Так, ро-
сійський формат інтеграції у сучасному політичному
статусі цих країн прийнятий (а можливо необхідний)
для Білорусі, але не може бути прийнятий Україною.
Відносини Білорусі та Росії є найбільш стабільними з
усіх країн пострадянського простору. Це зокрема втіли-
лося у створенні Союзної Держави, з поетапно органі-
зованим єдиним політичним, економічним, військо-
вим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним,
культурним простором [11]. Хоча й тут виникають
певні розбіжності.

Аналіз рівня інтегрованості пострадянського про-
стору свідчить, що в нормативних документах він знач-
но вище, ніж у дійсності. Так, аналізуючи «Аналити-
ческий доклад “Итоги деятельности СНГ за 20 лет и
задачи на перспективу”» [12], можна відмітити, що
слова з доповіді: «За два десятилетия в Содружестве
пройден путь от единого народнохозяйственного ком-
плекса к совокупности взаимосвязанных экономик
независимых государств», насправді не відповідає
дійсності. Доказом цього є той факт, що навіть у таких
близьких між собою економіках Росії, Білорусі й Ук-
раїни, не можуть знайти компромісу, який стане про-
довженням інтеграційного процесу між ними, розпо-
чатого ще після розпаду СРСР. З економічного погля-
ду, на території цих країн історично склалися госпо-
дарські комплекси, які взаємодоповнюють один одно-
го, тому інтеграційні процеси є найбільш сприятливі
для них, які в подальшому приведуть до успішного
шляху глобалізації цих держав до світової економіки.
Хоча ці взаємовідносини на протязі останніх 22 років
не такі вже й стабільні.
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Низька ефективність поточного інтеграційного
процесу пострадянського простору обумовлена таки-
ми причинами:1) відсутність власних інтеграційних
інтересів та результатів; 2) неузгодженість дій країн-
учасниць та їхня безкомпромісність в прийнятті
рішень; 3) відсутність чіткого плану реалізації інтег-
раційних процесів; 4) вплив на країни-учасниці інтег-
раційних процесів інших структур та утворень; 5) не-
можливість реалізації прийнятих інтеграційних
рішень. Відсутність же скоординованої внутрішньої
політики країн колишнього СРСР призвела до виник-
нення внутрішніх суперечок між ними, чому сприяє
політика провідних світових сил. Відтак, функціону-
вання економік цих країн поза інтеграцією не сприяє
їх глобалізації у світову економіку.

Взаємозв’язок ефективності інтеграційних про-
цесів та процесу глобалізації пострадянського просто-
ру у світову економіку підтверджує факт відсутності
видимих результатів цих двох процесів сьогодні. Так,
економіки більшості держав пострадянського просто-
ру, сьогодні не є конкурентоспроможними на світово-
му ринку. Лише завдяки істотному ресурсному потен-
ціалу, який, втім, носить вичерпний характер, Російська
Федерація сьогодні є більш-менш помітним суб’єктом
на світовому ринку. Відносно конкурентоспромож-
ності іншої її продукції, то вона значно поступається
багатьом західним країнам.

Таким чином, відсутність результатів інтеграцій-
них процесів на пострадянському просторі гальмує
його глобалізацію у світовому господарстві. Процесу
глобалізації сприяє, з одного боку, регіоналізація, яка
дає міцний кумулятивний ефект формування світових
геоекономічних полюсів, а з іншого – інтеграція, що
сприяє об’єднанню зусиль для досягнення поставле-
них цілей.

Глобалізація пострадянського простору почалася
з розпадом СРСР у 1991 р., але її міжнародно-політичні
і соціально-економічні наслідки призвели до зростан-
ня протиріч між ними. Національні економіки цих
країн виявились не готовими через низьку конкурен-
тоспроможність до боротьби за нові ринки. Тому інтег-
рація пострадянського простору стала головною скла-
довою їх глобалізації. Однак низька ефективність по-
точного інтеграційного процесу пострадянського про-
стору, в силу неузгодження дій країн-учасниць, їх без-
компромісності в прийнятті рішень, а також ряду інших
проблем на сьогодні теж не сприяє їх глобалізації.
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Demianchuk Y.A. Post-soviet space: through the integration to the
globalization. In the article the attempt to examine the contradictions
of the post-Soviet space, which on the one hand, are caused by the
collapse of the Soviet Union and the post-Soviet space forming, on
the other hand, support new integration processes in the area. The
analysis of the nature of that integration processes emerged in the
post-Soviet space is made. The author noted that the leaders of the
integration can be regarded Russia, Kazakhstan, Belarus. The author
made the conclusion that Ukraine, Russia and Belarus can and have
to develop and cooperate mutually beneficial.
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О. І. Кожухар

ІСЛАМ І ВЛАДА В ПОСТРАДЯНСЬКИХ
КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ

Розкриваються причини ісламського відродження і виникнення
політичного ісламу в пострадянських країнах Центральної Азії,
аналізуються основні напрями взаємовідносин ісламу і влади.
Ключові слова: іслам, політичний іслам, радикалізм, релігійний
екстремізм, тероризм

З розпадом СРСР, на політичній карті світу з’яви-
лися п’ятнадцять незалежних держав, зокрема такі
республіки, як Казахстан, Киргизстан, Туркменістан
та Узбекистан. Проголошення незалежності централь-
ноазіатськими країнами зумовило початок постсоціа-
лістичної трансформації, розбудови нової політичної
системи, створення ринкової економіки, формування
національної ідеології й ідентичності. Процес станов-
лення державності в країнах Центральної Азії за по-
страдянської доби відбувався за умов відродження ісла-
му як всеохоплюючої ідеології широких мас населен-
ня, що був спроможний заповнити ідеологічний ваку-
ум. Сьогодні іслам у контексті загального ісламського
відродження все активніше впливає на політичні про-
цеси у світі, що наочно продемонстрували революційні
події 2010–2011 рр. в арабських країнах Північної
Африки, Близького Сходу і Перської затоки.

Вивчення проблем впливу ісламу на політичні та
соціокультурні аспекти розвитку пострадянських країн
є досить актуальним. Відродження ісламу спричини-
ло неоднозначні наслідки в країнах Центральної Азії,
а також у Криму і на півдні України, де відбуваються
складні процеси, пов’язані з ісламським відродженням,
що тільки посилює науковий інтерес до проблеми. Іслам-
ське відродження в пострадянських країнах Централь-
ної Азії стало зокрема предметом дослідження як ук-
раїнських (Д. Білозір, В. Гусаков, В. Климов, С. Крав-
ченко та ін.), так і зарубіжних дослідників (Ш. Анікер,
А. Балапанова, А. Асан, А. Белоглазов, Р. Бобохонов,
Е. Каніметов, Е. Карагіяніс, А. Князев, Д. Малишева,
В. Наумкін, Р. Хайдаров та ін.).
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Усі центральноазіатські республіки у Конституці-
ях проголосили себе світськими державами і намага-
лися відокремити релігію від держави. Іслам, таким
чином, був позбавлений можливості офіційно втруча-
тися в політичне життя суспільства. Разом з тим, кер-
івництво держав намагалося активно його застосову-
вати як один з інструментів створення нової ідентич-
ності та побудови суверенної держави. Президенти
майже всіх центральноазіатських республік принесли
клятву на Корані, здійснили хадж, ввели ісламські еле-
менти в державну символіку. Так, на гербах Узбекис-
тану і Туркменістану зображено півмісяць. Правлячі
еліти визнали іслам частиною культурної спадщини та
національної ідентичності, сприяли вивченню його ос-
нов, будівництву мечетей та інших культових закладів,
відродженню мусульманських традицій. Відродження
мало загалом комплексний характер і пройшло кілька
етапів. Першому, що тривав до середини 1990-х рр.,
були притаманні наступні особливості: конституції цен-
тральноазіатських країн закріпили і гарантували основні
права і свободи громадян, зокрема на свободу світогля-
ду та віросповідання; порівняно ліберальне законодав-
ство, що регламентує діяльність релігійних організацій;
створення автономних духовних управлінь мусульман;
сприяння органів нової влади в розробці та реалізації
програм відродження ісламу, встановлення ними кон-
тактів з мусульманськими країнами; підготовка в за-
рубіжних центрах спеціалістів з ісламу, будівництво
мечетей, відкриття духовних навчальних закладів.

Важливим напрямом ісламського відродження ста-
ло відкриття шкіл, медресе, інших закладів, де населен-
ня отримувало духовну освіту. При багатьох мечетях
почали працювати постійно діючі курси для бажаючих
отримати початкову духовну освіту і оволодіти арабсь-
кою мовою. Середню мусульманську освіту дає навчан-
ня в медресе, значну кількість яких було відкрито в
1990-х рр., за допомогою зарубіжних ісламських дер-
жав. Так, ісламський рух Гюлем (ІРГ), що зародився в
Туреччині наприкінці 70-х рр. ХХ ст., відкрив у Казах-
стані 29 шкіл, Туркменістані – 13, Киргизстані – 12.
Навчання в таких школах – світське, викладання – англ-
ійською, турецькою і національною мовами, але основ-
на увага приділяється моральному вихованню на заса-
дах ісламу. В Туркменістані турецька неурядова органі-
зація ВЕС відкрила й укомплектувала літературою та
кадрами вчителів більше 20 початкових і середніх шкіл,
де навчалися біля 3 тис. учнів [1, 167,185–186].

Вищу духовну освіту мусульмани Центральної Азії
можуть отримувати у спеціальних закладах. Так, 3 ве-
ресня 1999 р. відкрився Ташкентський ісламський
інститут ім. Імама аль-Бухарі, а з 2000 р. при ньому
почав працювати академічний ліцей. 2007 р. в Алмати
відкрито Єгипетський університет культури. Каїрсь-
кий ісламський університет «Аль-Азхар» надав
найбільш підготовленим казахським студентам мож-
ливість стажування, а також почав підготовку магістрів
та докторів ісламських наук [2–4].

Одночасно в країнах регіону почалося інтенсивне
будівництво мечетей. Так, у Киргизії 1991 р. налічува-
лося 39 мечетей, 1997 р. – 160, 2000 р. – 857, а 2001 р.
– уже біля 3 тис. [4]. У Туркменістані на 1995 р. діяли
30 мечетей, а 1999 р. – 223, з них 9 – у столиці країни.
В Узбекистані за перші роки незалежності були
відкриті близько 5 тис. мечетей [1, 78,166]. За перші
15 років, після проголошення незалежності, в Казах-
стані збудували більше тисячі храмів, а на 2012 р. їх
тут налічувалося вже 2700 [3]. Будівництво нових ме-
четей здійснювалося урядами центральноазіатських
країн, а також за допомоги ісламських фондів зарубі-

жних країн (Арабських Еміратів, Туреччини, Саудівсь-
кої Аравії, Пакистану).

За перші роки незалежності в пострадянських краї-
нах Центральної Азії істотно збільшився і випуск релі-
гійної літератури, газет і журналів, які видають як
духовні управління мусульман, так і мусульманські
центри зарубіжних держав. Всі ці фактори сприяли зро-
станню релігійної свідомості населення центральноа-
зіатських країн. Як показали соціологічні досліджен-
ня, в Узбекистані впродовж 1998–2000 рр. вважали
себе мусульманами близько 95 % опитаних, 2001 р. –
98 %, а 2004 р. – 99 %. У Казахстані на 1995 р. мусуль-
мани складали 40 % населення, а за переписом 2009 р.
– уже майже 70 % [3; 1, 195]. У Таджикистані іслам
сповідують 99 % населення. Також мусульманами вва-
жають себе 80 % киргизів, які становлять майже 75 %
населення країни [5]. Таким чином, процес відроджен-
ня ісламу в центральноазіатському регіоні, за умов
краху системи колишніх догм та ідеологічного вакуу-
му, сприяв відродженню релігійної свідомості населен-
ня, інтересу до мусульманських цінностей, які сприя-
ють вирішенню життєвих проблем і моральному оз-
доровленню суспільства.

З другої половини 90-х рр. ХХ ст. розпочався дру-
гий етап ісламського відродження, який характеризу-
вався виникненням політичного ісламу, що часто на-
зивають фундаменталізмом, екстремізмом, ваххабіз-
мом. Це привело до нових взаємовідносин між держа-
вою та віруючими. Політичний іслам, з нашого погля-
ду, слід розуміти як керівництво до політичних дій,
створення політичних організацій і боротьби за іс-
ламську державу. Це досить суперечливе явище світо-
вого масштабу, учасники якого застосовують як мирні,
так і радикальні, екстремістські, терористичні форми
і методи боротьби для досягнення своїх цілей. Серед
причин появи політичного ісламу в Центральній Азії
необхідно виділити такі, як відсутність демократії,
панування авторитарних режимів, придушення будь-
якої опозиції, погіршення економічного становища,
корупція, інфляція, безробіття, бідність населення і
глибока соціальна нерівність. Відтак, держави зіткну-
лися з рядом серйозних проблем, багато з яких вони
так і не зуміли вирішити.

В країни регіону почали повертатися випускники
навчальних закладів і релігійних освітніх центрів Близь-
кого і Середнього Сходу, які принесли не тільки релігійні
знання, а й ісламську політичну ідеологію, яка в багать-
ох випадках відрізнялася радикалізмом в методах і за-
собах досягнення поставленої мети. Крім того, в краї-
нах Центральної Азії легально діяли місіонери і про-
повідники, емісари різних міжнародних мусульмансь-
ких фондів та організацій, які активно розповсюджу-
вали ідеологію політичного ісламу, ідею заміни світської
держави теократичною. Іншим важливим елементом
політизації і радикалізації ісламу у пострадянських краї-
нах Центральної Азії було те, що сама мусульманська
община регіону досить неоднорідна, а її погляди на
методи реалізації основних положень ісламу в сусп-
ільно-політичному та економічному житті досить по-
лярні: від поступового проведення реформ – до ство-
рення ісламської держави шляхом збройної боротьби.

Так, у Таджикистані 1991 р. утворилася Партія
ісламського відродження Таджикистану (ПІВТ), про-
грама якої передбачала розбудову ісламської держави
і проголошення шаріату як єдиної правової системи
країни. В ході громадянської війни 1992–1997 рр. іслам
заявив про себе як політична сила, а опозиція, до якої
входила ПІВТ, намагалася реалізувати цю програму.
Однак, зазнавши невдачі, змушена була підписати уго-
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ду з владою і продовжила мирну політичну боротьбу.
Ця партія переглянула стратегію і виступає за демокра-
тичний розвиток країни, вважаючи його сумісним з іс-
ламськими цінностями. Після подій 11 вересня 2001 р.
у США, ПІВТ засудила терористичні акти і відмежу-
валась від тероризму як політичного засобу боротьби.
Як опозиційна партія ПІВТ наполягає на багато-
партійній системі, прозорості виборів, політичному
плюралізмі, свободі слова, дотримання прав людини,
виступає за еволюційне формування національного
«мусульманського суспільства і держави» в рамках
Конституції Республіки Таджикистан [6].

Партія «Хізб ут-Тахрир аль-ісламі» (ХТІ) (в пере-
кладі з арабської – Партія ісламського визволення) була
створена 1953 р. у Сирії відомим релігійним діячем
Такіуддіном Набхані. Вона виступає з ідеями панісла-
мізму, розповсюдження ісламу в усьому світі та по-
вернення мусульман до ісламського способу життя. Ця
мета може бути досягнута шляхом створення мусуль-
манської держави – халіфату. В партії існує власна кон-
ституція ісламської держави, що налічує 187 статей. З
середини 1990-х рр. вона значно активізувала діяль-
ність в Центральній Азії, зокрема в Узбекистані зай-
няла нішу, яка раніше належала світській опозиції, що
зникла з політичної арени внаслідок урядових реп-
ресій. У Киргизстані й Узбекистані глибоко законспі-
ровані прихильники ХТІ активно проводять агітацію,
залучаючи до своїх лав студентів, військових і дрібних
підприємців. Незважаючи на постійні репресії влади,
ХТІ продовжує діяльність не тільки мирним шляхом.
2004 р. бойовики партії здійснили терористичні акти
в Ташкенті, в березні 2005 р. тахріровці були учасни-
ками «тюльпанової революції» (Киргизстан), а в травні
– андижанських подій (Узбекистан). На думку дослід-
ників, ХТІ є найбільш чисельною, організованою і
розгалуженою політичною організацією в Центральній
Азії. Відділення у всіх країнах регіону об’єднують ти-
сячі людей [7, 139]. Ця партія не несе прямої загрози
державам Центральної Азії, – стверджує Е. Карагіяніс,
але, ХТІ підтримує своїми збройними силами армію
або правоохоронні органи для повалення уряду тієї чи
іншої країни [8].

З 1996 p. основною силою політичного ісламу став,
створений 1988 р., Ісламський рух Узбекистану (ІРУ),
що головною метою проголосив ліквідацію світсько-
го, авторитарного режиму президента І. Карімова та
створення ісламської республіки. ІРУ підтримує зв’яз-
ки з «Аль-Каїдою» і рухом «Талібан». Фінансова база
– наркоторгівля, допомога етнічних узбеків з Туреч-
чини та Саудівської Аравії. Бойовики ІРУ здійснили
замах на президента Узбекистану І. Карімова (лютий
1999 р.), провели терористичні акти в Ташкенті і Бу-
харі (квітень 2004 р.), спробували прорватися через
Киргизію до Узбекистану (квітень і серпень 2000 р.,
липень 2001 р.) і підняти населення на збройну бо-
ротьбу проти світських урядів. У ніч з 12 на 13 травня
2005 р. в Андижані, під час збройного виступу ісламіс-
тів, лунали вимоги відставки президента. Виступи
прокотилися кількома містами і селищами узбецької
частини Ферганської долини, але всі вони були приду-
шені. Після розгрому руху «Талібан» в Афганістані і
подій травня 2005 р., основні сили ІРУ були суттєво
підірвані, але її організаційні структури продовжують
вести пропагандистську діяльність у глибокому підпіллі
в Узбекистані, Киргизстані й Таджикистані [9, 63–65].

У Казахстані релігійний екстремізм не знайшов
широкої підтримки серед населення. Разом з тим, за
даними ЗМІ, сучасна економічна криза, соціальна на-
пруга в суспільстві, невдоволення владою можуть стати

поштовхом для його поширення, а країна також є те-
риторією пропаганди радикального ісламу. Вибух ра-
дикальних настроїв, які супроводжувалися серією те-
рактів, припав на 2011–2012 рр. Тільки в першій по-
ловині 2011 р. радикальні ісламісти здійснили тут 5
терактів і операцій проти органів правопорядку. Влітку
та восени 2012 р. теракти і збройні виступи ісламістів
розгорнулися з новою силою. На думку деяких дослід-
ників, це було пов’язано з впливом подій «Арабської
весни». Правоохоронні органи певною мірою зуміли
переломити ситуацію і знешкодити радикальних ісла-
містів, активізація яких у Казахстані перетворилася на
системну проблему. На території республіки діють такі
угрупування ісламістів, як «Хізб ут-Тархир», «Ісламсь-
кий рух Узбекистану», ряд уйгурсьских націоналістич-
но-релігійних організацій, киргизька «Талігі джамаат»
та ін. Уряд досить рішуче веде боротьбу проти ради-
кальних ісламістів і терористів. У жовтні 2004 р. партія
ХТІ була офіційно заборонена, а на початку 2005 р.
парламент прийняв закон «Про протидію екстреміз-
му», який визнав членство в партії ХТІ незаконним.
Восени 2011 р. прийняті закони щодо релігійної діяль-
ності і релігійних об’єднань, внесені зміни і допов-
нення до законодавчих актів республіки з цих питань
[7, 183–188,219–233].

Поширення радикального ісламу з його екстре-
містськими і терористичними методами боротьби зму-
сили владу центральноазіатських країн реагувати на
ці виклики. Були внесені зміни і доповнення до зако-
нодавчих актів щодо свободи совісті, проведені захо-
ди з впорядкування діяльності релігійних, насамперед
місіонерських організацій, перевірки релігійних видав-
ництв і ЗМІ, посилено контроль за завезенням реліг-
ійної літератури. Правоохоронні органи отримали мож-
ливість контролювати діяльність релігійних органі-
зацій, закривати духовні заклади за пропаганду ідей
політичного ісламу, регулювати кількість громадян, які
виїздять за кордон для отримання духовної освіти. Для
протидії ісламському тероризму й екстремізму члени
СНД створили 2005 р. антитерористичний центр у
Бішкеку (Киргизія), сили швидкого реагування Цент-
ральної Азії (2001 р.), в травні 2002 р. – Організацію
договору колективної безпеки. Одночасно членами
Шанхайської організації співробітництва було створе-
но антитерористичний центр, який має взаємодіяти з
аналогічними центрами СНД.

Таким чином, після проголошення незалежності
в країнах Центральної Азії почалося справжнє ісламсь-
ке відродження. Правлячі еліти визнали іслам части-
ною культурної спадщини та національної ідентич-
ності, підтримували офіційний іслам та його цілком
лояльне до влади духовенство. Разом з тим відсутність
реальної демократії, придушення опозиції, велика соц-
іальна ціна економічних реформ сприяли розповсюд-
женню ідей радикального ісламу, прихильники яких
використовують для досягнення своїх цілей екст-
ремістські і терористичні методи боротьби. Уряди цен-
тральноазіатських країн, офіційне духівництво засто-
сували проти політичного ісламу всі методи протидії
від широкої пропаганди ідей ісламу – до силового при-
душення виступів екстремістів і терористів. Зупинити
поширення радикалізму, тероризму та екстремізму
можна лише за умови реформування політичних сис-
тем, розвитку демократії, існування реальної опозиції,
подолання інфляції, корупції та підвищення життєво-
го рівня населення.
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СУТНІСТЬ АКЦІЙ РОСІЙСЬКИХ МОЛОДІЖНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ «МОЛОДЁЖНОЕ ЕДИНСТВО»

І «ИДУЩИЕ ВМЕСТЕ» У 2000–2005 рр.

Стаття висвітлює основні напрями діяльності молодіжних
організацій «Молодёжное Единство» і «Идущие вместе», а та-
кож особливості їхніх акцій, демонстрацій, мітингів та інших
форм мирних зборів.
Ключеві слова: молодіжна організація, молодіжна політика,
політична боротьба, акція, толерантність

Формуючи у 2000 р. нову систему влади, політич-
на еліта Росії активно заручалася підтримкою молоді.
Енергійність та рішучість нового президента вселяла
оптимізм у молодих людей. Мережа молодіжних орган-
ізацій, що підтримували владу, охопила всю країну.
Швидко зростала кількість прихильників діючої вла-
ди. З 1999 до 2003 рр. партія влади отримала консти-
туційну більшість у Держдумі (понад 300 депутатсь-
ких мандатів з 450). У Росії поступово встановилася
монополія на владу, а нова політична еліта спирається
винятково на одну партію – «Единая Россия». Цього не
можна сказати про молодіжну політику, оскільки влада
не обмежується однією молодіжною структурою. Офіц-
ійно до партії влади належала лише одна організація –
«Молодёжное Единство», але фактично в Росії на той
момент існував ряд молодіжних течій, які відкрито
виступали з підтримкою нового керівництва країни,
знаходячись у неофіційній залежності від нього.

Характерно, що найчисленнішою та найбільш
впливовою молодіжною організацією Росії, за роки
правління В. Путіна, було неофіційне молодіжне кри-
ло Кремля – «Молодёжное Единство», а формально –
самостійна молодіжна течія «Идущие вместе», що з
2005 р. стала фундаментом для створення організації
«Наши». Надалі ця організація стала найвідомішою
молодіжної силою у сучасній історії Росії. Її попу-
лярність була зумовлена чисельністю та досить рішу-
чими діями. Репутація лютих борців з опозицією та
ворогами режиму В. Путіна неодноразово ставила

організацію та її лідерів у центр політичних скандалів.
Зі сторони опозиції, в бік влади неодноразово лунали
звинувачення у заступництві та потуранні протизакон-
них дій «Идущих вместе».

На цьому тлі виникло чимало питань. З якою ме-
тою влада підтримувала організацію «Идущие вмес-
те», якщо в неї була власна партійна молодіжна орган-
ізація – «Молодёжное Единство»? Які завдання сто-
яли перед обома впливовими молодіжними організа-
ціями? Як втілювалися в життя соціальні, економічні,
культурні та політичні ініціативи організацій? Який
характер носили вуличні мітинги, демонстрації, піке-
ти та інші зібрання і чи завжди вони були мирними?
Чи існувала толерантність між політичними опонен-
тами, під час проведення вуличних акцій? Чи можли-
во було співробітництво з опозиційними силами? Чи
існувало відкрите протистояння, що переходило до
бійок між прихильниками влади та прихильниками
опозиції? Який вплив на молодь та суспільно-політич-
не життя держави мали акції цих організацій? Яку не-
безпеку приховували в собі вуличні демонстрації для
суспільства? Означені питання досить актуальні, а
відповіді на них затребувані суспільством. Розуміння
ж розвитку молодіжної політики на першому етапі
президентства В. Путіна надасть можливість доклад-
но проаналізувати сьогоднішню ситуацію в молодіж-
ному середовищі РФ, а також скласти прогнози і сфор-
мувати у молодих людей систему цінностей, які моти-
вують їх вступати до молодіжних об’єднань.

Аналіз праць з цієї проблематики виявив, що вона
не має поки широкого спектру інформації в історично-
му ракурсі та включає, здебільшого, політологічні студії.
Відчувається недостатність у роботах узагальнюючого
характеру. Перевага у розробці теми належить російсь-
ким ученим, журналістам і політологам. Загалом праці
з цієї теми можна поділити на дві групи – політологічні
й історичні. Більшість поки що становлять політологічні
дослідження, серед яких слід виділити статті А.Колес-
ниченка [1], Т. Попова [2], А. Шаповалова [3], якими
висвітлюються особливості діяльності молодіжних
організацій, зокрема «Молодёжного Единства» та «Иду-
щих вместе». Згадані автори висвітлюють напрями та
сфери діяльності організацій, намагаються проводи-
ти власні розслідування. Опираючись на факти та до-
кументи, вони прагнуть зокрема підвищити дос-
товірність, а разом з нею, і цікавість до власних праць.

Серед історичних публікацій, варто згадати робо-
ту Т. Станової – «Молодёжные организации в совре-
менной России» [4], в якій проведено ґрунтовний
аналіз найбільш значимих молодіжних течій Росії,
висвітлені напрями їх діяльності, запропонована ав-
торська система координат для класифікації органі-
зацій за кількома критеріями. Також треба відзначити
працю Е. Лоскутової – «Юная политика. История мо-
лодежных политических организаций современной
России» [5], якою детально та послідовно розглянуто
історію молодіжних політичних течій сучасної Росії,
висвітлено особливості співпраці «Идущих вместе» та
«Молодёжного Единства» з владою та іншими орган-
ізаціями, а також – основні напрями діяльності орган-
ізацій. Заслуговують на увагу і розвідки Р. Розовської
[6] та Н. Борисова [7], в яких роль і значення молодіж-
них течій у сучасній Росії аналізуються з історичного
погляду. Мета цієї статті – аналіз діяльності молодіж-
них організацій «Молодёжное Единство» і «Идущие
вместе», в межах акцій і заходів соціально-економіч-
ної, культурної та політичної спрямованості, задля
визначення ролі цих організацій у житті молоді та сус-
пільства загалом, а також встановлення рівня толеран-
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тності та напруженості між політичними противника-
ми і прихильниками чинної влади.

З 2000 р. у Росії відбулася зміна правлячих еліт, а
нове керівництво країни, на чолі з В. Путіним, актив-
но спирається на молоді кадри та проводить пропа-
гандистську роботу серед молоді. У зв’язку з цим, з’я-
вилися молодіжні організації, завдання яких полягало
в концентрації якомога більшого числа молодих лю-
дей на боці влади, готових її захищати скрізь і завжди.
Усвідомлюючи, що в молодіжному середовищі існу-
ють різні думки стосовно того, якою має бути молоді-
жна організація і чим вона має займатися, а також соц-
іальні та ментальні розбіжності, було створено де-
кілька молодіжних об’єднань з певними відмінностя-
ми, але єдиною метою – підтримати владу. Одними з
перших і найбільш значущих стали Загальноросійсь-
ка громадська організація «Молодёжное Единство» та
Загальноросійська громадська організація сприяння
вихованню молоді «Идущие вместе».

Перша створена на установчому з’їзді 27–28 квітня
2000 р. у Москві. З’їзд прийняв Маніфест і Статут
організації, обрав центральні органи управління, а та-
кож лідера руху. Ним стала депутат Держдуми від
партії «Единая Россия» О. Буратаєва [5, 126]. Органі-
зація стала офіційним молодіжним відділенням партії
«Единство» (з 2001 р. партія «Единство и Отечество –
Единая Россия», з 2003 р. – партія «Единая Россия»).
Таким чином, організація цілковито перебувала під
контролем партійних колег, а всі її дії асоціювалися з
офіційною позицією влади.

Багато в чому спорідненою з «Молодёжным Един-
ством» можна вважати й організацію «Идущие вмес-
те», створену 28 травня 2000 р. у Москві. Її головним
творцем і лідером став 29-річний В. Якеменко, який
до цього очолював відділ зв’язків з громадськими
організаціями при Адміністрації Президента РФ [5,
259]. Не дивлячись на те, що організація формально
позиціонувала себе як самостійну, все ж вона мала
цілковиту залежність від влади. Структура організації,
її статутні та програмні документи, а також практична
діяльність говорять про те, що основним завданням
цієї молодіжної сили стали політика та політична бо-
ротьба з опонентами Кремля.

Аналізуючи діяльність «Молодёжного Единства» і
«Идущих вместе», слід звернути увагу на їхні ініціативи
у соціальній та культурній сферах. Якщо перше у своїй
діяльності велику увагу приділяло соціальним пробле-
мам суспільства: допомога інвалідам, соціально неза-
хищеним верствам населення, проведення численних
суботників, створення будівельних загонів тощо, то
інші – орієнтувалися на політичну діяльність: мітин-
ги, демонстрації, пікети, пропаганда, політична агіта-
ція – ось основні напрями роботи «Идущих вместе».

 Активна громадська робота «Молодёжного Един-
ства» у перші роки існування викликала повагу, адже
за перші п’ять років існування, організація провела ряд
важливих соціальних заходів і втілила в життя програ-
ми, спрямовані на соціальну підтримку молоді. Свою
першу акцію соціальної спрямованості «Молодёжное
Единство» провело 18–30 листопада 2000 р. Акція
пройшла під девізом: «Ми – єдині!», що являло серію
благодійних концертів, на яких виступали відомі
російські музиканти й артисти. Основною метою акції
був збір гуманітарної допомоги для чеченських дітей
та пропаганда ідеалів миру і національної злагоди.
Зібране під час акції шкільне приладдя, було направ-
лене саме до чеченських шкіл [3].

25 квітня 2001 р. представники «Молодёжного
Единства» провели акцію «Рідному місту – чистота та

порядок», присвячену першій річниці існування орган-
ізації. Сутність цього заходу полягала в прибиранні й
озелененні територій, прилеглих до Московського па-
лацу молоді та станції метро «Фрунзенська». Надалі
подібні акції неодноразово повторювалися [8]. Крім цьо-
го, 27 червня 2002 р. «Молодёжное Единство» провело
акцію «Сильна Росія – здорова Росія», метою якої була
пропаганда відмови від куріння. На вулиці Москви,
Санкт-Петербурга, Красноярська, Краснодару, Волог-
ди, Воронежа, Калінінграда, Казані, Єкатеринбурга та
інших російських міст вийшли активісти руху, які про-
понували перехожим обміняти цигарки на шоколад [2].

Організація неодноразово оперативно реагувала і на
екстремальні ситуації, що виникали в Росії та вимагали
невідкладного вирішення. Так, 1 серпня 2002 р. «Моло-
дёжное Единство» направило будівельні загони у
південні райони Росії, постраждалі від повені. Фонд
підтримки партії «Единая Россия» виділив кошти на
проведення відновлювальних робіт. Всього у ліквідації
наслідків повені взяли участь близько 200 активістів [9].

Стосовно «Идущих вместе», то їхня соціальна
діяльність не була настільки помітною й у цьому напрямі
можна згадати хіба що проведення всеросійської акції
«Зобов’язані пам’ятати!». Цей захід відбувся в ніч з
21 на 22 червня 2001 р. і був присвячений 60-річчю
початку Великої Вітчизняної війни. Акція пройшла у
33 найбільших містах Росії, а участь в ній взяли біля
20 тис. осіб. Надалі подібного роду акції набули пост-
ійного характеру. Відрадно, що, незважаючи на особли-
во вороже ставлення до США та Західної Європи, «Иду-
щие вместе» з усією повагою поставилися до амери-
канської трагедії 11 вересня 2001 р. Активісти органі-
зації категорично засудили дії терористів, а 20 грудня
провели мітинг, на знак підтримки американського на-
роду, біля посольства США в Москві, запропонувавши
допомогу для ліквідації наслідків катастрофи [6, 12–13].

Обидві організації ініціювали проведення різних
творчих і культурних заходів. Велику популярність
зокрема отримала акція «Молодёжного Единства» у
2001 р. – «Я знаю свій гімн», яка стартувала 30 травня
в Саратові і завершилась 12 червня в Москві. Вона
представляла собою серію концертів, в ході яких всім
бажаючим роздавали текст нового гімну, що сприяло
формуванню національної самосвідомості росіян [10].
Натомість у 2002 р. знаковим моментом стало протис-
тояння «Идущих вместе» з російським письменником
В. Сорокіним. У боротьбі за мораль і моральність
«Идущие вместе» діяли досить радикально. Крім пуб-
лічного засудження творів автора, активісти організації
спаплюжили його книжки (облили хлоркою та вики-
нули на смітник). Такі дії негативно оцінили впливові
російські діячі культури, а у ЗМІ активістів «Идущих
вместе» порівняли з нацистами [11].

Політизація, надмірна активність і рішучість ак-
тивістів цієї організації простежувалася в усьому, чим
би вони не займалися. Навіть акція з очищення російсь-
кий міст від сміття в листопаді 2001 р. набула політич-
ного забарвлення. Цей захід – «Генеральне прибирання
Росії» – відбувся в 52 містах і охопив 46 тис. осіб, але
закінчився політичним скандалом. У Москві організа-
тори заходу пройшли від станції метро «Парк культури»
– до станції «Кропоткінська», несучи з собою символічні
шматочки сміття, які кидали у спеціальні урни на-
прикінці ходи. Це сміття символізувало 70-річне прав-
ління Компартії, а провокаційність акції, обурила рос-
ійських комуністів [12]. Досить жорсткі протистояння з
комуністами відзначалися і до того. В результаті ідеоло-
гічного протистояння за прийняття нового «Кодексу за-
конів про працю», 5 липня 2001 р. у будівлі Держдуми
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між прихильниками КПРФ та активістами «Идущих
вместе» виникла перепалка, що переросла в «пере-
стрілку яйцями» [6]. У лютому 2003 р. «Идущие вмес-
те» знову провели акцію проти КПРФ, звинувативши
її в капіталізації та відході від комуністичних ідей.

Досить жорстко організація висловлювалася і що-
до опозиційного союзу – «Комітет–2008», створеного
для недопущення В. Путіна на третій президентський
термін і проведення прозорих виборів у 2008 р. 12 груд-
ня 2004 р. демонстранти засудили дії опозиції словес-
но, а також кидали в бруд портрети опозиційних лідерів
– Г. Явлінського, І. Хакамади, Г. Зюганова, В. Рижко-
ва, Б. Березовського [11]. Постійним став мітинг 7 трав-
ня – день вступу В. Путіна на посаду Президента РФ.
З кожним роком масштаб і кількість учасників збільшу-
валася: 2002 р. – біля 15 тис. осіб, 2003 р. – 20 тис., а з
2004 р. цей захід став регулярним [13]. Того ж року до
протистояння влади та опозиції включилося й «Моло-
дёжное Единство», яке 4 серпня провело акцію на
підтримку закону про монетизацію пільг, під девізом:
«Живі гроші або мертві пільги?». Метою мітингів було
роз’яснення населенню суті нового закону про монети-
зацію пільг. Прикметно, що захід відбувся навіть у дале-
косхідних містах – Петропавловську-Камчатському,
Владивостоці, Южно-Сахалінську та Благовєщенську [8].

У 2004–2005 рр. політична діяльність «Молодёж-
ного Единства» переважала суспільну. Все більше його
активістів помічали в скандальних акціях проти опо-
зиції. Досить критично відреагувавши на події осені
2004 р. в Україні, провладні сили почали активну ро-
боту з дискредитації опозиціонерів. Гостро критику-
вали М. Ходорковського, Д. Рогозіна, М. Саакашвілі.
У середині жовтня 2005 р. «Молодёжное Единство» і
«Евроазийский союз молодёжи» організували в
Москві, на Воробйових горах мітинг проти висунення
М. Ходорковського кандидатом у депутати Держдуми.
У мітингу взяли участь близько 200 осіб [1].

В цілому, і для «Молодёжного Единства», і для
«Идущих вместе» 2005 р. став переломним. Потреба
в оновленні організацій та їхній відповідності новим
умовам внутрішньополітичної боротьби сприяли ре-
організації цих молодіжних об’єднань. «Молодёжное
Единство» трансформувалося в організацію «Молодая
Гвардия Единой России», а «Идущих вместе» – погли-
нула нова організація В. Якеменко – «Наши».

Підводячи підсумок п’ятирічної роботи двох про-
владних молодіжних організацій, слід зазначити, що їх
діяльність повною мірою була пов’язана з партією «Еди-
ная Россия» та керівництвом РФ. Адміністративна та
фінансова підтримка цих рухів сприяла їхньому зрос-
танню, що призводило до збільшення впливу в молод-
іжному середовищі. З іншого боку, це сприяло зміцнен-
ню позицій влади та зростанню рейтингу В. Путіна.

Порівнюючи роботу «Молодёжного Единства» і
«Идущих вместе», можна відзначити, що кожна з
організацій мала за мету боротьбу з опозицією і
зміцнення позицій влади, хоч на початку засоби та
методи цього мали відмінності. Перше, будучи офіц-
ійним відділенням правлячої партії, акцентувало ува-
гу на громадській діяльності, спрямованій на надання
конкретної, адресної допомоги молоді. Натомість
«Идущие вместе» від початку зарекомендували себе
як напориста та рішуча організація, орієнтована на
політичну діяльність, готова боротися з будь-якими
супротивниками влади. Значні зміни відбулися після
2004 р., коли міжнародна обстановка та внутрішньопо-
літичні кризи найближчих сусідів Росії змусили владу
діяти більш агресивно, зокрема й молодіжні організації.
В діях останніх все більше простежувалася політика і

пропаганда, спрямовані на образи та звинувачення
опозиції, посилилася агітація на підтримку В. Путіна,
все менше було конструктивних дій з опозиційними
молодіжними рухами. Молодь Росії розкололася на
прихильників і противників влади, зросла ступінь не-
нависті. Все частіше словесні звинувачення призво-
дили до перепалок і виявів агресії як з боку провлад-
них сил, так і опозиції, хоча ні «Молодёжное Един-
ство», ні «Идущие вмести» в масових бійках або заво-
рушеннях помічені не були. Все обмежувалося локаль-
ними сутичками. До 2005 р. внутрішньополітичне про-
тистояння загострювалось, але до відкритих вуличних
безладів не дійшло.

Внаслідок такого стану справ, влада істотно пере-
глянула свою роботу з молодіжними організаціями і
значно оновила молодіжні сателіти, що привело до
радикальної трансформації і «Молодёжного Един-
ства», і «Идущих вместе». Загалом, за п’ять років існу-
вання ці організації виконали значний обсяг роботи,
який приніс необхідний результат для влади, а у моло-
дих людей виникла можливість долучитися до політич-
ної діяльності, що дозволяло їм отримати певні диві-
денди, а також, нехай і обмеженого, але можливого
кар’єрного зростання. Влада ж мала вагому підтрим-
ку в молодіжному середовищі в усій Росії, що значно
зміцнило її позиції.
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Pitkevych V.V. The essence of the actions by the Russian youth
organizations «Molodiozhnoe Edinstvo» and «Idushchie Vmeste»
in the 2000–2005th. The article is devoted to the basic streams of the
activity held by the youth organizations «Molodiozhnoe Edinstvo»
(«Youth Solidarity») and «Idushhie Vmeste» («Going Together»), and
the paculiarities of their actions, demonstrations, rallies, and other
forms of peaceful meetings as well.
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Фактичний початок процесу інтеграції Словаць-
кої Республіки до Європейського Союзу, який розпо-
чався 1993 р., співпав з процесом отримання незалеж-
ності країни та розбудовою її політичної системи. За
таких умов істотний вплив на процес інтеграції краї-
ни до ЄС чинив існуючий баланс політичних сил Сло-
ваччини, формування яких відбувалося під впливом
ряду особливостей. По-перше, слабкістю словацького
громадянського суспільства та його політичної еліти,
зумовленої тривалим перебуванням етнічних словаць-
ких територій у складі Угорської та Чехословацької
держав і обмеженою участю словаків у політичному
житті країни [1, 24–26].

По-друге, відсутністю етапу поступової лібералі-
зації політичної сфери Словаччини, що сприяло клю-
човій ролі у політичному житті громадських рухів та
об’єднань, таких як «Суспільство проти насилля»
(СПН), «Християнсько-демократичний рух» (ХДР),
«Рух за демократичну Словаччину» (РЗДС) [2, 19–21].
По-третє, на початковому етапі існування незалежної
Словаччини провідну роль у політичному житті краї-
ни відігравав РЗДС, що блокувався із Словацькою на-
ціональною партією (СНП) і намагався проводити
політику національної відокремленості.

Формування політичної системи країни відбува-
лося в два етапи. Перший – формування багатопарт-
ійної політичної системи (1993–1998 рр.) – характе-
ризувався наявністю глибоких демократичних дефі-
цитів, експлуатацією націонал-популістської ідеології,
відсутністю чітких партійних програм та нелібераль-
ними підходами до керівництва державою. Другий –
становлення ліберально-демократичної політичної
системи (1998–2004 рр.) – особливостями якого ста-
ли консолідація ліберально-демократичних сил краї-
ни, формування громадянського суспільства та пану-
вання політичних партій з чіткою програмною базою.

Процес здобуття незалежності Словацькою Респуб-
лікою дозволив лідеру РЗДС, прем’єр-міністру В. Ме-
чьяру посилити вплив на політичній арені, завдяки здо-
буттю незалежності, експлуатації націонал-популістсь-
кої ідеології, а також встановленню особистого контро-
лю над значною часткою словацьких засобів масової
інформації [3, 56]. Проте, подальше зниження рейтингу
В. Мечьяра призвело до зміщення його з поста прем’єр-
міністра та формування 16 березня 1993 р. іншого коалі-
ційного уряду, на чолі з лідером Демократичного со-
юзу (ДС) Й. Моравчиком (березень 1993– вересень
1994 рр.) [4, 384–385]. До його складу увійшли ліберали
– представники ДС, Партії лівих демократів (ПЛД) та
правоцентристи – Християнсько-демократичного руху
(ХДР), які визнавали необхідність вступу країни до ЄС
[4, 388]. Посиленню позицій вказаних політичних сил
сприяла підтримка першого президента Словаччини
М. Ковача, обраного 15 лютого 1993 р., який був при-

бічником євроінтеграції молодої Словацької держави [4,
386–387]. Такий склад уряду сприяв підписанню 4 жов-
тня 1993 р. на саміті у м. Люксембург угоди про асоціа-
цію між Словацькою Республікою та ЄС [5].

Наступна зміна балансу політичних сил країни
відбулася після парламентських виборів 1 жовтня
1994 р. За їх результатами, найбільшу кількість голосів
отримала коаліція РЗДС та Селянської партії Словаччи-
ни (СПС) – 34,6 %, коаліція «Загальний вибір» (ПЛД,
Соціал-демократична партія Словаччини (СДПС),
Партія зелених (ПЗ), Рух аграріїв (РА)) – 41 %, Угорсь-
ка коаліція (Угорський християнсько-демократичний
рух (УХДР), Рух «Співіснування», Угорська грома-
дянська партія (УГП)) – 10,18 %, ХДР – 10,08 %, ДС –
8,57 %, Об’єднання робітників Словаччини (ОРС) –
7,34 %, Словацька національна партія (СНП) – 5,4 %.
Правляча коаліція була сформована 4 листопада 1994 р.
із РЗДС, ОРС, СНП, СПС, які публічно декларували
відданість ідеям євроінтеграції, але фактично її не
підтримували [4, 389]. Водночас широкий спектр опо-
зиційних політичних сил – правих (ХДР, ДС, Демокра-
тична партія (ДП)) та лівих (СДПС, ПЗ, ПЛД) підтри-
мував ідею ліберальних демократичних реформ, побу-
дови ринкової економіки й інтеграцію країни до ЄС [5].

12 грудня 1994 р. В. Мечьяр сформував третій уряд
Словацької Республіки з представників РЗДС –
12 місць, ОРС – 4 і СНП – 3 [4, 390]. У період його
перебування на посту прем’єр-міністра Словаччини
(1994–1998 рр.) відбулося поступове формування ре-
жиму, заснованого на партійно-економічному клієн-
тизмі, націоналістичній ідеології та неліберальних спо-
собах здійснення державної влади (недотримання по-
ложень Конституції, адміністративне обмеження діяль-
ності політичних організацій, порушення політичних
прав громадян, урядова політика проти нацменшин),
який отримав назву «мечьяризм» [3, 58; 6, 77]. У вка-
заний період прагнення країни вступити до ЄС мало,
переважно, декларативний характер. Формально були
створені всі необхідні інструменти для реалізації кур-
су на євроінтеграцію: організовано роботу представ-
ництва Єврокомісії в Братиславі [7], створено Раду з
асоціації Словаччини в ЄС [8], подано офіційну заяву
на вступ до ЄС [7; 9], розроблено індивідуальну стра-
тегію приєднання країни до ЄС, на базі існуючих
Копенгагенських критеріїв [10; 11], створені механіз-
ми її виконання [12, 118] та моніторингу за їх вико-
нанням з боку ЄС [7]. Уряд В. Мечьяра декларував
повну згоду з курсом на євроінтеграцію та вимогами
Єврокомісії, проте фактична діяльність правлячої
коаліції була спрямована на уповільнення процесу
інтеграції Словацької Республіки до ЄС [10]. Так, на
думку Європейської Комісії, в Словаччині не прово-
дилися реформи, необхідні для стабілізації демокра-
тичних інститутів, створення правової держави, дот-
римання прав людини і захисту національних меншин,
тобто, для виконання одного з головних критеріїв всту-
пу до ЄС – політичного. До перелічених серйозних
недоліків також відносилися невиконання рішень Кон-
ституційного суду Словацької Республіки, стан парла-
ментської опозиції, загальна інституціональна не-
стабільність, пов’язана із взаєминами президента та
прем’єр-міністра в парламенті, недоліки в механізмах
контролю за діяльністю спецслужб, зниження незалеж-
ності судових органів, погіршення положення прав
національних меншин [6, 77; 10; 12, 118; 13, 133]. Вод-
ночас ЄС не погоджувався з непрозорими принципа-



   383Всесвітня історія

ми проведення приватизації в Словаччині (заборона
використання іноземного капіталу, надання вибірко-
вих переваг представникам правлячого режиму) [14,
3; 15, 130–131]. Негативним чином на ставленні ЄС
до діючої словацької влади позначився і зрив В. Мечь-
яром референдуму 23–24 травня 1997 р. щодо вступу
Словаччини до НАТО, участь в якому взяло лише
9,8 % населення країни [16, 50].

Більш того відносини країни з ЄС у вказаний пер-
іод характеризувалися недовірою, численними демар-
шами та взаємними обвинуваченнями. Словаччина
поводила себе як ненадійний партнер у відносинах і з
країнами-членами ЄС, і з власними сусідами, що при-
звело до зовнішньополітичної ізоляції уряду В. Мечь-
яра в 1996–1998 рр. [10; 12, 117]. Результатом такої
політики стало поступове погіршення взаємовідносин
Словацької Республіки та ЄС, що виявилося у зниженні
інтенсивності двохсторонніх контактів на вищому рівні.
Наприклад, треба згадати невдалі спроби прем’єр-
міністра В. Мечьяра провести офіційну зустріч з канц-
лером Німеччини Г. Колем [12, 119–120]. На саміті ЄС
в Люксембурзі (грудень 1997 р.) було прийнято рішен-
ня щодо виключення Словаччини з числа країн, здат-
них почати переговори про вступ до ЄС [12, 118].

В умовах загрози формування авторитарного ре-
жиму та подальшої зовнішньополітичної ізоляції краї-
ни, почалося об’єднання опозиційних політичних сил.
3 липня 1997 р. було створено Словацьку демократич-
ну коаліцію (СДК) у складі ХДР, ДС, ДП, СДПС, ПЗ,
перетворену напередодні виборів 1998 р. на партію з
аналогічною назвою. Консолідація демократичних сил
нацменшин відбувалася за національною ознакою. Так,
політичні партії угорської меншини – УХДР, «Співіс-
нування» і УГП напередодні виборів утворили Партію
угорської коаліції (ПУК) [6, 79; 17].

За результатами виборів 26 вересня 1998 р. РЗДС
отримав 27 %, СДК – 26,33 %, ПЛД – 14,66 %, ПУК –
9,12 %, СНП – 9,07 %, Партія громадянського співісну-
вання (ПГС) – 8,01 % [4, 395–396]. За результатами
виборів, була сформована нова правляча коаліція у
складі СДК, ПЛД, ПУК і ПГС [4, 397]. 30 жовтня 1998 р.
було сформовано четвертий уряд широкої демократич-
ної коаліції (СДК – 9, ПЛД – 6, ПУК – 3, ПГС – 2), на
чолі з лідером СДК М. Дзуріндою – прихильником
європейських інтеграційних процесів і політичних
реформ [4, 398]. 30 травня 1999 р. президентом Сло-
ваччини було обрано лідера ПГС Р. Шустера, що до-
датково забезпечило співпрацю між президентом і
прем’єром у напрямі виконання запланованої програ-
ми перетворень [18, 270].

Новий уряд Словаччини впродовж перших 100
днів роботи зміг стабілізувати внутрішньополітичну
ситуацію в країні, усунути демократичні дефіцити,
успадковані від уряду В. Мечьяра та розпочати реалі-
зацію важливих політичних і економічних реформ,
необхідних для інтеграції країни до ЄС [8]. Так, од-
ним з перших конкретних кроків нового уряду стала
розробка «Плану інтенсифікації процесу інтеграції
Словацької Республіки в Європейський союз», який
передбачав розширення зв’язків з країнами-членами
ЄС, а також країнами «Вишеградської четвірки» (Че-
хія, Польща, Угорщина) [10]. На саміті 11–12 грудня
1998 р. Європейська Рада позитивно оцінила зміни,
які відбулися в Словаччині після виборів [7].

Упродовж 1999–2001 рр. у партійній системі Сло-
ваччини відбулися чергові важливі зміни, пов’язані з

посиленням впливу бізнесових кіл на політику, що при-
звело до створення ряду політичних партій, які лобію-
вали інтереси тих чи інших фінансових покровителів
[18, 15]. У листопаді 1999 р. відбувся розкол ПЛД,
внаслідок чого заступник голови партії Р. Фіцо засну-
вав нову опозиційну партію «Напрямок», що з часом
перетворилася на домінуючу ліву силу. 2000 р. підприє-
мець у галузі масмедіа П. Руско заснував ліберальну
партію «Альянс нового громадянина» (АНГ). Обидві
сили орієнтувалися на виборців, невдоволених політи-
кою уряду М. Дзурінди. При цьому «Напрямок» висту-
пав як партія антиреформенного популізму, тоді як АНГ
критикував уряд за методи здійснення реформ і політичні
скандали, не відкидаючи реформи загалом [6, 81].

У кінці 2000 р. ХДР вийшов зі складу СДК і став
п’ятим членом коаліції. Решта членів СДК, на чолі з
М. Дзуріндою, заснували нову партію – Словацький
демократичний і християнський союз (СДХС), що от-
римав міцний, але не домінуючий статус у політично-
му житті країни. Водночас конфлікти, пов’язані з пе-
регрупуванням політичних сил, не вплинули на прин-
ципові погляди СДХС та ХДР щодо необхідності ре-
форм та європейської інтеграції [6, 80].

Потенційно небезпечним моментом для розвитку
євроінтеграційних процесів у Словаччині стали пар-
ламентські вибори 2002 р., під час яких виникла не-
безпека приходу до влади противників вступу країни
до ЄС, на чолі з В. Мечьяром. За результатами виборів
21 вересня 2002 р., Національна Партія–РЗДС отри-
мала 19,5 %, СДХС – 15,09 %, «Напрямок» – 13,46 %,
АНГ – 8,01 %, Комуністична партія Словаччини (КПС)
– 6,32 % [4, 410]. 8 жовтня 2002 р. була сформована
правляча коаліція зі СДХС, ПУК, ХДР, АНГ, яка про-
довжила курс на євроінтеграцію [6, 85; 4, 410]. Зокре-
ма про це свідчило рішення з’їзду СДХС 2002 р. у Бра-
тиславі, де одним з основних завдань партії було на-
звано завершення вступу Словацької Республіки до ЄС
[19, 412]. Уряд знову сформував М. Дзурінда, що було
позитивно відмічено ЄС у доповіді щодо прогресу,
досягнутого асоційованими членами, внаслідок підго-
товки до членства в ЄС (2002 р.) [20], та дозволило
Словаччині 16 квітня 2003 р. успішно підписати угоду
про вступ до Європейського Союзу, повноправним
членом якого вона стала 1 травня 2004 р. [21].

Таким чином, процес європейської інтеграції Сло-
вацької Республіки залежав від балансу політичних
сил, які складали більшість у парламенті та формува-
ли уряд країни. Так, у період з грудня 1994 – до жовт-
ня 1998 рр., коли провідні позиції у політичному житті
держави займав РЗДС, під керівництвом В. Мечьяра,
процес євроінтеграції мав переважно декларативний
та популістський характер, а існуючий підхід до вико-
нання критеріїв вступу до ЄС носив, здебільшого, фор-
мальний характер. Після демократичних змін у полі-
тичному житті Словаччини, пов’язаних з приходом до
влади Словацької демократичної коаліції, на чолі з
М. Дзуріндою, був реалізований ряд важливих політич-
них і економічних реформ, які дозволили країні успі-
шно завершити процес інтеграції та стати повноправ-
ним членом ЄС у 2004 р.
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І. А. Усатенко

КИТАЙ ЯК НАСТУПНИЙ ГЕГЕМОН
КАПІТАЛІСТИЧНОЇ СВІТОCИСТЕМИ:

ПОГЛЯД ІММАНУЇЛА ВАЛЛЕРСТАЙНА

Стаття присвячена аналізу поглядів американського мислителя
І. Валлерстайна на явище гегемонії у капіталістичній світосис-
темі. Вчений наводить приклади домінування трьох держав у
різні історичні епохи та оцінює шанси КНР на світове пануван-
ня в капіталістичній світосистемі.
Ключові слова: І. Валлерстайн, капіталістична світосистема,
світоекономіка, гегемонія, США, КНР

У складній, але досить популярній останнім ча-
сом серед науковців теорії світосистемного аналізу,
авторства американського мислителя І. Валлерстайна,
помітне місце посідає концепція гегемонії країн у ка-
піталістичній світосистемі. Згідно з цією теорією, деякі
країни-лідери впродовж певного часу відігравали про-
відну роль у різних сферах життя планети. Незважаю-
чи на те, що теорії гегемонії І. Валлерстайна переду-
вала низка аналогічних за напрямом концепцій інших
вчених, оригінальний погляд професора Йельського ун-
іверситету представляє особливий інтерес. За допомо-
гою цієї концепції, І. Валлерстайн намагається по-ново-
му розставити геополітичні акценти в історії міжнарод-
них відносин, збагатити її розумінням економічної скла-
дової того чи іншого зовнішньополітичного курсу
різних держав та відшукати спільне і відмінне у при-
кладах гегемонії країн епох нового та новітнього часу.

На переконання засновника світосистемного ана-
лізу, для того, аби досягти рівня міжнародної домінан-
ти, державі недостатньо лише отримати для своїх
підприємств і компаній більшу (порівняно з будь-якою
іншою державою) частку на світовому ринку, створи-
ти найсильнішу армію або відігравати ключову роль у
світовій політиці. Для того, щоб набути статусу геге-
мона, за визначенням І. Валлерстайна, не обов’язково
навіть постійно нав’язувати свої правила та волю (як
мінімум, за допомоги використання права «вето») в
економічній, політичній, військовій, дипломатичній та
культурній царинах. На думку вченого, суть гегемонії
полягає не в цьому, оскільки щоб отримати право на-
зиватися «гегемоном», перевага країни-лідера має бути
настільки вагомою, що всі держави-союзники мають де-
факто перетворитися на держав-клієнтів, а головні про-
тивники усвідомити свою неповноцінність і зайняти
оборонну позицію. Однак, попри обов’язкову тотальну
перевагу, яка вимагається від пануючих країн, І. Вал-
лерстайн, тим не менш, не тішить себе ілюзією все-
дозволеності та всесильності таких держав на світовій
арені. Американський дослідник твердо переконаний
у тому, що «всемогутності не існує всередині міждер-
жавної системи» [1].

Ситуація гегемонії виникає в результаті специфіч-
них історичних обставин і обов’язково є закономірною.
Крім того, вона відіграє значну роль у подальшому
розвитку капіталістичної світоекономіки. На думку
дослідника, гегемонія – це не нерівномірний стан
міждержавної системи, а, радше, один з кінців мінли-
вого континууму, який описує стосунки суперництва
між великими державами. На одному його кінці зна-
ходиться майже довершена рівновага сил – ситуація,
за якої існує багато держав, до певної міри рівних між
собою за силою. Зазвичай вони не гуртуються до чітко
окреслених чи тривалих угруповань. Така ситуація, за
твердженням І. Валлерстайна, є рідкісною і неста-
більною. Для середини цього континууму характерне
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існування багатьох держав, більш або менш об’єдна-
них у групи (зазвичай, у два ворогуючих табори). Крім
того, у міждержавній системі залишається кілька ней-
тральних елементів або таких країн, що вагаються. За
такого становища жодна зі сторін, ні тим більше окре-
ма держава, не може нав’язати свою волю іншим. Така
ситуація суперечності всередині міждержавної систе-
ми є нормальною. Далі вчений стверджує: «На іншо-
му кінці континууму – ситуація гегемонії, також
рідкісна і нестабільна» [2, 99–100].

І. Валлерстайн згадує також окремі, непоодинокі
спроби трансформації міждержавної системи капіта-
лістичної світосистеми в новий світ-імперій (на зра-
зок Давнього Риму чи Давнього Китаю), кордони яких
співпали б з межами осьового поділу праці [3, 199].
Якщо всі проекти побудови нових світ-імперій зазна-
вали фіаско, то спроби деяких країн досягти пануючо-
го становища в міждержавній системі не можна на-
звати аж такими невдалими [1].

Історія розвитку капіталістичної світосистеми,
відповідно до концепції І. Валлерстайна та його при-
хильників, має три приклади гегемонії. Перший – ге-
гемонія Республіки Об’єднаних провінцій (Нідер-
ландів) упродовж 1620–1672 рр. Другий – Об’єднане
королівство Великобританії та Північної Ірландії в
1815–1873 рр. Третім (і останнім) світовим гегемоном
з 1945 до 1967 рр. були Сполучені Штати Америки.
Автор методу світосистемного аналізу, щоправда, зау-
важує формальний характер відмінностей між цими
прикладами, зумовлений довгостроковими змінами у
світосистемі. Аналогіям, яких нараховує набагато
більше, він схильний надавати куди більшої уваги [1].

Першою аналогією, яку відзначив учений, є по-
слідовність досягнення і втрати відносної ефективності
в кожній із трьох економічних областей – агропромис-
ловому виробництві, торгівлі та фінансах. Втрата мо-
гутності, на думку дослідника, відбувалася у тій же
послідовності. Інша аналогія стосується ідеології та
політики держав-гегемонів. Усі вони за період свого
домінування виступають захисниками принципів
вільного руху факторів виробництва (товарів, капіталів
і праці) в усій світоекономіці. Відношення ж до мер-
кантилістичних обмежень в торгівлі в усіх них було
ворожим. Водночас їхній лібералізм, принаймні номі-
нально, простирався до загальної підтримки лібераль-
них парламентських інститутів і зневаги до політич-
них змін насильницьким методами. Однак сам І. Вал-
лерстайн не абсолютизує політичні й ідеологічні стра-
тегії держав-гегемонів і зауважує, що вони постійно
робили винятки зі встановлених ними правил, коли
відчували загрозу своїм інтересам. Третя аналогія
криється в моделі побудови глобальної воєнної сили.
Гегемони були, перш за все, морськими (зараз океані-
чними та повітряними) державами. На довгому шляху
до гегемонії вони спочатку досить неохоче розвивали
сухопутні сили, але пізніше, як стверджує вчений,
дійшли висновку, що найсильніша сухопутна армія –
це запорука їхньої континентальної переваги [2, 34].

Наступна схожість між зазначеними вище випад-
ками, стосується приблизно однакових часових рамок
(близько 50 років) і твердження, що кожній ситуації
гегемонії передувала тридцятилітня світова війна. Під
світовою війною розуміється масштабний сухопутний
збройний конфлікт, який втягує в протистояння май-
же всі основні військові держави епохи та призводить
до руйнівних наслідків для території та населення [2,
35]. Так, світовою війною «Альфа» була Тридцятиліт-
ня війна, яка продовжувалася з 1618 до 1648 рр. Внас-

лідок неї, інтереси Нідерландів у світоекономіці взя-
ли гору над інтересами династії Габсбургів. Світова
війна «Бета» – це Наполеонівські війни, що точилися
з 1792 до 1815 рр. Тоді, на думку І. Валлерстайна, інте-
реси Великобританії витіснили французькі. Світова
війна «Гамма» – це тривалі євроазійські війни з 1914
до 1945 рр., коли США вирвали у Німеччини перемо-
гу в боротьбі за світове верховенство [2, 36]. Закін-
чення кожної зі світових воєн передбачало значну ре-
структуризацію міждержавної системи (Вестфальсь-
кий мир; створення Священного союзу після Віденсь-
кого конгресу; Бретон-Вудс та ООН) у формі, яка була
б співзвучною необхідності узаконення відносної ста-
більності гегемонії однієї держави [1].

Проте, у вибудуваній І. Валлерстайном концепції
світової гегемонії, є чимало вразливих місць. Коротка
критика кожного з них вилилася б мінімум в окрему
статтю, то ж обмежимося лише найголовнішими пун-
ктами. Розпочнімо з першої країни-гегемона в капіта-
лістичній світосистемі – Нідерландів або Республіки
Об’єднаних провінцій. Слідом за І. Валлерстайном,
світосистематики з різних країн сприймають гегемо-
нію Нідерландів у ще досить обмеженому ареалі капі-
талістичної світоекономіки як аксіому. Однак, якщо
опиратися на історичні факти, то не можна не зауважи-
ти того, що в ХVІІ ст. домінувала зовсім не Голлан-
дія, а спочатку Габсбурги та згодом французи. В другій
половині XVII – на початку XVIII ст. Франція стала
новим претендентом на імперське панування в Захід-
ній Європі. При цьому для світосистемного підходу має
бути принципово важливим те, що «ядро» капіталістич-
ної світоекономіки поширювалося своїми межами не
лише на територію Нідерландів, але й на терени Північ-
ної Франції й Англії. Більшу ж частину периферії як дже-
рело сировини та дорогоцінних металів становили
іспанські володіння в Америці, на які, до речі, Франція
претендувала як на іспанську спадщину [4].

У випадку з голландською гегемонією, І. Валлер-
стайн суперечить і пропонованій ним же, третій ана-
логії, що стосується сильної сухопутної армії. Хоча в
добу панування Нідерландів підтвердилася інша умо-
ва, яку через чотири століття американський вчений-
неомарксист зміг віднести до другої аналогії. Саме у
цей час знамениту книгу «Mare Liberum» («Вільне
море»), написану ще 1609 р. засновником міжнарод-
ного права Г. Гроцієм, було взято за основу нової лібе-
ральної ідеології. В ній урочисто проголошувалося, що
«кожна нація вправі відвідувати кожну іншу та торгу-
вати з нею, тому що акт обміну товарами є виразом
незалежності, яка диктується самою природою» [5].

Крім не повної відповідності своїм ідеям, не поз-
бавлений надмірного інструменталізму, підхід дослі-
дника демонструє тенденцію суттєвого спрощення
історії європейської дипломатії. Приміром, не такими
однозначними виглядають результати війни «Бета»,
одним із наслідків якої був перенос епіцентру міжна-
родних відносин з Парижу, радше не до Лондона, а до
Петербургу (до початку Кримської війни). Усвідомлю-
ючи значну кількість недоліків, запропонованого ним,
методу дослідження феномену гегемонії, сам І. Вал-
лерстайн зауважує, що він не є винятковим [6, 228].

Абстрагувавшись від критики, варто зупинитися
на ще одній вельми примітній тезі І. Валлерстайна.
Згідно з нею, кожен майбутній переможець боротьби
за світове панування починав налагодження зовніш-
ньої політики з того, що брав у партнери попередньо-
го гегемона (Великобританія – Голландію, США –
Великобританію). Якщо ж взяти до уваги твердження
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вченого про те, що нинішній цикл розвитку «капіталі-
стичної світоекономіки», разом із залишками гегемонії
США, має остаточно завершитися в середині чи ос-
танній третині XXI ст., то можна припустити, що «зро-
стаючий» гегемон уже повинен налагоджувати парт-
нерські відносини зі США [7]. І. Валлерстайн підкрес-
лює, що останні вже не володіють трьома найважливі-
шими елементами, які забезпечували їхню військово-
політичну міць раніше – грошима, готовністю народу
терпіти людські втрати та політичним контролем над
Західною Європою й Японією [5, 383]. Однак запи-
танням, що виходить на передній план, у зв’язку з та-
ким баченням вченого геополітичної картини світу,
стає не опис занепаду могутності США, а ідентифіка-
ція нової країни-гегемона.

На думку науковця, пік гегемонії США вже зали-
шився позаду і з другої половини 1970-х рр. почався її
поступовий занепад. Водночас, починаючи з лютневого
візиту 1972 р. Р. Ніксона до КНР, намітилося потепління
у відносинах між країнами. Головним мотивом у поглиб-
ленні двосторонніх відносин стало бажання обмежити
вплив Радянського Союзу в периферійних та напівпе-
риферійних зонах капіталістичної світоекономіки.
Крім того, за Шанхайським комюніке 1972 р., амери-
канці, пішовши на поступки уряду Піднебесної, відмо-
вилися від тактики «оскарження твердження», що всі
громадяни Китаю по обидві сторони Тайванської про-
токи вважають себе громадянами однієї країни [8].
Подальше налагодження дипломатичних стосунків у
1979 р. та одностороння відмова США від союзниць-
ких зобов’язань перед Тайванем були не єдиними на-
слідками американо-китайської дружби. Невдовзі після
підписання ряду угод, країни усвідомили також відчут-
ні економічні вигоди співпраці [9].

Послуговуючись тричленною формою виробни-
чих зон капіталістичної світоекономіки (Центр – На-
півпериферія – Периферія), яку до наукового обігу ввів
той таки І. Валлерстайн, можна припустити, що, на-
півпериферійний до тих пір Китай, США хотіли вико-
ристати у меркантильних інтересах. Підвищений інте-
рес для американського бізнесу в економічній сфері
представляли китайські ринки збуту товарів і праці.
Підтвердження цієї гіпотези можна знайти в працях
самого дослідника: «США хотіли приручити Китай,
витягнути його з маоїстського кокона і кинути у вирву
капіталістичної світоекономіки» [8].

Китай, зі свого боку, сподівався купити технології
та виграти час для зміцнення економіки та збройних
сил, що могло дозволити йому перетворитися на супер-
державу. Наразі КНР намагається посилити військову
міць, але навіть попри колосальні витрати з бюджету, –
наголошує І. Валлерстайн, – «йому ще далеко до того,
аби суперничати зі США на рівних у цій галузі» [8].
На світовій арені та внутрішній політиці Китай дотри-
мується поміркованої та виваженої політики, яка, тим
не менш, рішуче засуджує будь-які спроби відділення
різних етнічних груп або перегляд непростої китайсь-
кої історії [10]. Водночас у Китаї друга за могутністю
економіка, яка продовжує розвиватися шаленими тем-
пами та підтримує інвестиціями навіть американський
долар. Китай – це найбільший кредитор у світі, який
не просто інвестує, але й у той же час контролює еко-
номіку Сполучених Штатів. Будь-яке, навіть незнач-
не зменшення прямих інвестицій та позик до амери-
канської економіки з боку Китаю може обернутися для
неї затяжною кризою, а вимога виплатити йому одра-
зу всі рахунки – фінансовим колапсом, з неминучим
падінням курсу долара [8]. Зважаючи на це, а також на

ряд інших показників, відносини між США та КНР
І. Валлерстайн характеризує як «обережне суперницт-
во» [11].

Він не береться припускати до яких пір може зро-
стати економічна та політична міць Китаю, але пере-
конує, що Піднебесна наразі не готова стати основ-
ним гравцем на світовій політичній арені [12]. Крім
того, чимало питань зумовлює унікальна ідеологічна
позиція КНР, яка, будучи соціалістичною державою,
володіє надпотужною ринковою економікою [8]. Проте,
І. Валлерстайн вважає, що уряд США схильний довіря-
ти прогнозу, згідно якого Комуністична партія Китаю в
найближчі роки втратить авторитет або навіть зникне
зовсім [11]. З іншого боку, дослідник намагається зва-
жено та різнопланово аналізувати теперішнє станови-
ще Китаю, з метою дати прогноз на його найближче гео-
політичне майбутнє. Найліпше думка вченого стосовно
глобальних перспектив Китаю ілюструється словами з
його книги «Занепад американської могутності»
(2003 р.). За його твердженням, КНР зараз стоїть перед
такою проблемою, як збереження єдності держави, роз-
ширення виробничої бази та зміцнення збройних сил.
Успіх у цих трьох складових сприятиме трансформації
геополітичного становища світу на користь Піднебес-
ної. Поразка ж у кожній з них може обернутися «хао-
сом, який відчує на собі увесь світ» [13, 291–292].

Не варто забувати також те, що шанси на прорив з
гетто напівпериферії Китаю та економічного ривку до
світового панування визначаються унікальною комбі-
нацією рис відсталостей і переваг. Так, наприклад,
незважаючи на порівняно низький рівень ВНП на душу
населення, архаїчне сільське господарство та жорст-
кий політичний режим, Китай має неабиякі технологічні
досягнення, сильну армію та невичерпний людський
ресурс. Він дозволяє відібрати висококваліфіковану ро-
бочу силу та розвивати власну соціокультурну модель.
Враховуючи космічний масштаб країни, ще більш «кос-
мічну» кількість населення та багаті природні ресур-
си, можна стверджувати не лише про можливість еко-
номічного ривка, яким китайці уже благополучно ско-
ристалися, але і про створення відносно автономного
національного виробничого комплексу [14].

Втім, таку відповідальність за стабільність світо-
системи та надії на геополітичний прорив І. Валлер-
стайн покладав на Китай не завжди. У своїх моногра-
фіях кінця 1970 – початку 80-х рр. науковець запропо-
нував два ймовірних сценарії розвитку капіталістичної
світосистеми, в яких Китаю відводилася далеко не про-
відна роль. Згідно з першим варіантом розвитку подій, у
кінці нинішнього циклу капіталістична світосистема
може досягти кризової точки розвитку та бути підда-
ною радикальним структурним змінам, які, врешті-
решт, можуть зумовити становлення якоїсь нової істо-
ричної системи. Інший сценарій зводиться до того, що
капіталістична світоекономіка може продовжити роз-
виток у контексті уже апробованої моделі розвитку та
вступити до нової висхідної фази кондратьєвського
циклу. В її основі, – прогнозував учений, – буде лежа-
ти виробництво та торгівля новими видами продукції,
а між США, Європейським союзом та Японією роз-
горнеться жорстка економічна конкуренція [15, 65–66].

При цьому найзапекліша конкуренція загострить-
ся за вакантне місце світового гегемона, яке звільнить-
ся у результаті занепаду американської могутності.
Головним претендентами на нього будуть Японія й
Європейський Союз. Логіка цієї конкурентної бороть-
би призведе до того, що кожний член тріади найбільш
потужних виробничих сторін світу (США, Європейсь-
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кий Союз і Японія) буде продовжувати зміцнювати
економічні та політичні зв’язки з близькими для себе
регіонами: США – з країнами Америки, Японія – зі
Східною та Південно-Східною Азією, Європейський
Союз – з країнами Центральної Європи та колишньо-
го СРСР [15, 68].

Тому як у випадку з трьома ідейно-політичними
течіями, що боролися за роль геокультури, так і у ви-
падку конкуренції за гегемонію, на думку І. Валлер-
стайна, тріумвірат протиборчих сторін має згодом пе-
ретворитися на дуумвірат і в такому біполярному світо-
порядку вірогідним буде економічне та політичне збли-
ження Сполучених Штатів з Японією. Такий зручний
для світосистемної теорії альянс поверне світ до кла-
сичної моделі геополітичної суперечки між останньою,
що контролюватиме океанічний та повітряний простір,
за підтримки колишнього гегемона – США, та Євро-
пейським Союзом, що відіграватиме традиційну роль
«континентальної» сухопутної держави [7].

За такого варіанту розвитку подій дослідник у своїх
попередніх монографіях робив ставку на ймовірну пе-
ремогу інтересів Японії. Надалі І. Валлерстайн став дещо
обережніший у прогнозах, трансформувавши припущен-
ня, що на статус наступного гегемона у недалекому май-
бутньому претендуватиме Східна Азія загалом, а не
якась конкретна країна. Якщо в 1980-х рр. прерогати-
ва перебувати у центрі широкої азійської федерації, на
думку дослідника, була за Японією, то вже в наступ-
ному десятилітті весь світ і сам І. Валлерстайн, які
перебували під враженням від швидкого економічно-
го зростання Китаю, почали віддавати перевагу в май-
бутній консолідації азійського регіону останньому.

Підводячи підсумок, можна зазначити, що І. Вал-
лерстайн вибудував самобутню теорію гегемонії країн
у капіталістичній світосистемі. Ця теорія наголошує
на тому, що на певних етапах розвитку капіталістич-
ної світосистеми з’являється наймогутніша держава,
здатна нав’язувати іншим країнам власну волю. У
різний час такими гегемонами були Нідерланди, Ве-
ликобританія та США, між якими вчений знаходить
ряд аналогій [16]. Наступним гегемоном, за прогноза-
ми автора методу світосистемного аналізу, скоріше за
все, буде не якась країна, а великий виробничо-торгі-
вельний регіон. Значні шанси стати політичним цент-
ром всередині цього регіону та посісти найвизначніше
місце у новій геополітичній системі координат має Ки-
тайська Народна Республіка, політична, технологічна та
військова роль якої неухильно зростає. Бачачи занепад
американської могутності, Піднебесна, на думку вче-
ного, нині не розкриває всього потенціалу, провокую-
чи США. Китай, згідно І. Валлерстайна, робить ставку
на майбутнє, а поки що він, скоріше за все, вичікувати-

ме «до тих пір, доки через двадцять років не згасне зірка
США, а на “небосхилі” не засяє його власна» [11].

1. Валлерстайн И. Три случая гегемонии в истории капи-
талистической мироэкономики [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://www.future.fcos.ru.

2. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в
современном мире. – СПб., 2001.

3. Валлерстайн И. Исторические системы как сложные
системы // Вестник Харьковского государственного
университета. – 1998. – № 4.

4. Зуйков Р.Исторические трансформации порядка от ге-
гемони и империи к миру-системе [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www.intertrends.ru.

5. Валлерстайн И., Нудельман Р. Гудбай, Америка [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. situa-
tion.ru/app/j_artp_806.htm.

6. Усатенко І.А. Гегемонія у капіталістичній світоеко-
номіці у поглядах І. Валлерстайна // Науковий вісник
Одеського національного економічного університету.
– О., 2012. – № 12.

7. Грачев М.Н. Концепция мир-системного анализа И. Ва-
ллерстайна: объяснительные и прогностические воз-
можности [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.grachev62.narod.ru.

8. Валлерстайн И. Китай и США. Конкурирующие гео-
политические стратегии [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://scepsis.ru/library/id_287.html.

9. Валлерстайн И. Китай на пути к воссоединению?
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://scepsis.
ru/library/id_290.html.

10. Wallerstein I. The U.S. and China: Enemies or Allies?
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.
wsarch.ucr.edu.

11. Валлерстайн И. США и Китай: осторожные соперни-
ки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //
www.scepsis.ru/library/id_662.html.

12. Wallerstein I. Koniec swiata Ameryki [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http:// www.wyborcza.pl.

13. Wallerstein I. The Decline of American Power. The U.S. in
a Chaotic World. – New York; London, 2003.

14. Солозобов Ю. Возвращение во «второй мир» [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apn.ru

14. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология ХХІ
века. – М., 2003.

15. Завалько Г. Мировой капитализм глазами И. Валлер-
стайна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:
//www.situation.ru.

Usatenko I.A. China as the next hegemon of the Capitalist World-
System: by Immanuel Wallerstein. This article is devoted to I. Waller-
stein‘s views of the phenomenon of hegemony in the Capitalist World-
System. Scientist has cited the examples of the three state‘s domination
in different historical times. He also has estimated the People‘s Republic
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університету ім. М. Остроградського

Кругляк Марина Едуардівна – к.і.н., доц. каф.
гуманітарних і соціальних наук Житомирського дер-
жавного технологічного університету

Кулікова Тетяна Олексіївна – ст. викл. каф. уп-
равління проектами Черкаського державного техноло-
гічного університету

Куниця Зоряна Михайлівна – к.і.н., доц. каф.
всесвітньої історії Черкаського національного універ-
ситету ім. Б. Хмельницького

Лаврут Ольга Олександрівна – к.і.н., доц. каф.
дошкільної та початкової освіти Донецького обласно-
го інституту післядипломної педагогічної освіти

Лановюк Людмила Петрівна – к.і.н., доц. каф.
історії і політології Національного університету біо-
ресурсів та природокористування України (м. Київ)

Лапшин Сергій Андрійович – к.і.н., доц. каф.
філософії, соціально-політичних дисциплін та етно-
логії Вінницького державного педагогічного універ-
ситету ім. М. Коцюбинського

Ликова Оксана Григорівна – наук. співр. відділу
сучасної художньої керамології Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішні, мол.
наук. співр. відділу керамології новітнього часу Інсти-
тут керамології – відділення Інституту народознавства
НАН України

Литвин Дмитро Сергійович – аспірант каф. нової
та новітньої історії Одеського національного універ-
ситету ім. І. Мечникова

Литвиненко Олександр Євгенійович – аспірант
каф. архівознавства, новітньої історії, джерелознавства
та СІД Черкаського національного університету
ім. Б. Хмельницького

Лопацька Наталія Миколаївна – к.і.н., доц. каф.
історії ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний
університет ім. С. Дем’янчука» (м. Рівне)

Лоштун Ольга Борисівна – к.пед.н., ст. викл.
всесвітньої історії Криворізького педагогічного інсти-
туту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Лук’яненко Олександр Вікторович – к.і.н., ст.
викл. каф. культурології та методики викладання куль-
турологічних дисциплін Полтавського національного
педагогічного університету ім. В. Короленка

Мазур Оксана Олександрівна – к.і.н., доц. каф.
архівознавства, новітньої історії та спеціальних істо-
ричних дисциплін Черкаського національного універ-
ситету ім. Б. Хмельницького

Маркова Світлана Василівна – к.і.н., доц. каф.
теорії та методики соціально-гуманітарних дисциплін
Хмельницького обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти

Мартиненко Наталія Миколаївна – к.і.н., доц.
каф. суспільних наук Харківського національного ме-
дичного університету

Мартинюк Ярослава Миколаївна – к.і.н., доц.
каф. інженерної педагогіки, психології та українознав-
ства Луцького національного технічного університету
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Маслак Володимир Іванович – к.і.н., доц., зав.
каф. українознавства Кременчуцького національного
університету ім. М. Остроградського

Медвідь Ігор Антонович – аспірант Інституту
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
(м. Львів)

Мельничук Ігор Анатолійович – к.і.н., доц. каф.
історії, політології та психології  Житомирського на-
ціонального агроекологічного університету

Михайлов Олександр Ілліч – аспірант каф. все-
світньої історії  Ізмаїльського державного гуманітар-
ного університету

Москаленко Василь Григорович – к.і.н., доц.
каф. всесвітньої історії Криворізького педагогічного
інституту ДВНЗ «Криворізький національний універ-
ситет»

Муляр Галина Володимирівна – аспірантка каф.
документознавства і музейної справи Східноєвро-
пейського національного університету ім. Лесі Украї-
нки, викладач Київського професійно-педагогічного
коледжу ім. А. Макаренка

Мухін Євген Олександрович – здобувач каф.
нової та новітньої історії Харківського національного
університету ім. В. Каразіна

Несправа Микола Вікторович – д-р філософії,
д-р богослов’я, доц. каф. філософії й політології При-
дніпровської державної академії будівництва й архі-
тектури (м. Дніпропетровськ)

Ніколіна Інна Іванівна – к.і.н., доц. каф. все-
світньої історії Вінницького державного педагогічно-
го університету ім. М. Коцюбинського

Новікова Олена Миколаївна – аспірантка каф.
архівознавства, новітньої історії та спеціальних істо-
ричних дисциплін Черкаського національного універ-
ситету ім. Б. Хмельницького

Новіцька Юлія Йосипівна – асистент каф. історії
України Житомирського державного університету
ім. І. Франка

Овчаренко Людмила Миколаївна – к.і.н., зас-
лужений працівник культури України, мол. наук. співр.
Інституту керамології – відділення Інституту народо-
знавства НАН України

Овчаренко Олександр Ілліч – к.і.н., доц. каф.
всесвітньої історії Черкаського національного універ-
ситету ім. Б. Хмельницького

Оніпко Тетяна Володимирівна – д.і.н., проф.
каф. педагогіки, культурології та історії ВНЗ Укоопсп-
ілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Отземко Олена Вікторівна – к.і.н., доц. каф. істо-
ріографії, джерелознавства археології та методики
викладання історії Донецького національного універ-
ситету

Панасюк Олександр Петрович – аспірант каф.
всесвітньої історії Східноєвропейського національного
університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк)

Панченко Вікторія Сергіївна – аспірантка каф.
історії України Житомирського державного універси-
тету ім. І. Франка

Пасічна Юлія Григорівна – аспірантка каф. арх-
івознавства, новітньої історії та спеціальних історич-
них дисциплін Черкаського національного універси-
тету ім. Б. Хмельницького

Пасічник Наталя Олексіївна – к.пед.н., доц. каф.
прикладної математики, статистики та економіки Кіро-
воградського державного педагогічного університету
ім. В. Винниченка

Пацай Тамара Анатоліївна – к.і.н., ст. наук. співр.
відділу історичної етнології Інституту народознавства
НАН України (м. Львів)

Печеніна  Наталя Анатоліївна – к.і.н., доц. каф.
історії України Криворізького педагогічного інститу-
ту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Піткевич Валерій Валерійович – аспірант каф.
всесвітньої історії Харківського національного педа-
гогічного університету ім. Г. Сковороди

Подобєд Олена Андріївна – к.і.н., доц., Націо-
нальний педагогічний університет ім. М. Драгомано-
ва (м. Київ)

Поливач Марія Анатоліївна – аспірантка каф.
історії та політології Національного університету біо-
ресурсів та природокористування України (м. Київ)

Поліщук Анна Сергіївна – інспектор відділу ас-
пірантури і докторантури Вінницького державного
педагогічного університету ім. М. Коцюбинського,
аспірантка

Попенко Ярослав Володимирович – к.і.н., доц.
каф. історії та правознавства Мелітопольського дер-
жавного педагогічного університету ім. Б. Хмельниць-
кого

Постольник Ігор В’ячеславович – аспірант Киї-
вського національного університету ім. Т. Шевченка

Приймак Олена Олександрівна – к.і.н., ст. викл.
каф. філософії Харківського університету Повітряних
Сил ім. І. Кожедуба

Прохорова Алла Юріївна – пошукач каф. історії
стародавнього світу та середніх віків Одеського націо-
нального університету ім. І. Мечникова

Пятницькова Ірина Володимирівна – к.і.н, ст.
викл. каф. історії слов’ян Донецького національного
університету

Ралко Роман Сергійович – здобувач, Інститут
історії НАН України (м. Київ)

Ревегук Віктор Якович – к.і.н., доц. каф.  історії
України Полтавського національного педагогічного
університету ім. В. Короленка

Романова Олена Миколаївна – аспірантка каф.
всесвітньої історії Кіровоградського державного пе-
дагогічного університету ім. В. Винниченка

Романцова Наталя Іванівна – к.і.н., доц. каф.
історичних дисциплін Маріупольського державного
університету

Руднік Денис Генадійович – аспірант каф. історії
України Луганського національного університету
ім. Т. Шевченка

Савицька Ілона Сергіївна – аспірантка каф.
нової та новітньої історії України Східноєвропейсь-
кого національного університету ім. Лесі Українки
(м. Луцьк)

Салата Сергій Анатолійович – аспірант Центру
пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

Сацький Павло Вікторович – к.і.н., доц. каф.
політичної історії ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет ім. В. Гетьмана»

Священко Зінаїда Василівна – д.і.н., проф. каф.
всесвітньої історії та правознавства Уманського дер-
жавного педагогічного університету ім. П. Тичини

Сергєєв Альберт Валерійович – викладач історії
Ясинуватського будівельного технікуму транспортно-
го будівництва

Сидоров Костянтин Сергійович – аспірант каф.
історії України Житомирського державного універси-
тету ім. І. Франка

Сидорович Олександр Сергійович – к.і.н., доц.
каф. соціально-гуманітарних дисциплін ВП НУБіП
України «Ніжинський агротехнічний інститут»

Силка Оксана Захарівна – к.і.н., доц. каф. все-
світньої історії Черкаського національного універси-
тету ім. Б. Хмельницького
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Синявська Лариса Іванівна – к.і.н., доц. каф.
історії та етнології України Черкаського національно-
го університету ім. Б. Хмельницького

Ситник Олександр Миколайович – д.і.н., доц.
каф. теорії та історії держави і права Донецького юри-
дичного інституту МВС України

Скрипник Олена Миколаївна – к.і.н., ст. викл.
каф. всесвітньої історії та правознавства Уманського
державного педагогічного університету ім. П. Тичини

Сокирська Влада Володимирівна – к.і.н., доц.
каф. всесвітньої історії та правознавства Уманського
державного педагогічного університету ім. П. Тичини

Стельникович Сергій Володимирович – к.і.н.,
доц., докторант каф. історії та етнополітики Національ-
ного педагогічного університету ім. М. Драгоманова

Степник Зоряна Михайлівна – аспірантка каф.
історії України Тернопільського національного педа-
гогічного університету ім. В. Гнатюка

Стешиц Олександр Сергійович – аспірант каф.
історії України та політології Ніжинського державно-
го університету ім. М. Гоголя

Сушик Ірина Вікторівна – к.і.н., доц. каф. інже-
нерної педагогіки, психології та українознавства Луць-
кого національного технічного університету

Тарасов Сергій Вікторович – к.і.н., доц. каф. істо-
ричних дисциплін Маріупольського державного уні-
верситету

Тельвак Вікторія Петрівна – кандидат історич-
них наук, доцент кафедри всесвітньої історії Дрого-
бицького державного педагогічного університету
ім. І. Франка

Тельвак Віталій Васильович – доктор історич-
них наук, професор, професор кафедри всесвітньої
історії Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету ім. І. Франка

Темірова Надія Романівна – д.і.н., проф., зав.
каф. історіографії, джерелознавства, археології та ме-
тодики викладання історії Донецького національного
університету

Тимець Ігор Васильович – директор Історико-
краєзнавчого музею м. Винники

Усатенко Ігор Андрійович – аспірант каф. нової
та новітньої історії Одеського національного універ-
ситету ім. І. Мечникова

Устенко Альона Анатоліївна – викл. каф. все-
світньої історії та правознавства Уманського держав-
ного педагогічного університету ім. П. Тичини

Фареній Ігор Анатолійович – д.і.н., проф. каф.
архівознавства, новітньої історії та СІД Черкаського
національного університету ім. Б. Хмельницького

Харламов Михайло Іванович – к.і.н., доц. каф.
соціальних і гуманітарних дисциплін Національного
університету цивільного захисту України (м. Харків)

Харсун Ольга Вікторівна – викл. каф. архівоз-
навства, новітньої історії та спеціальних історичних
дисциплін Черкаського національного університету ім.
Б. Хмельницького

Циганенко Лілія Федорівна – д.і.н., проф. каф.
всесвітньої історії, декан історико-філологічного фа-
культету Ізмаїльського державного гуманітарного ун-
іверситету

Чепіженко Вадим Віталійович – ст. лаборант
каф. історії стародавнього світу та середніх віків, ма-
гістрант історичного факультету Одеського національ-
ного університету ім. І. Мечникова

Чернуха Олександр Васильович – к.і.н., ст. викл.
каф. суспільних наук Харківського національного ун-
іверситету ім. В. Каразіна

Чорна Наталія Миколаївна – к.і.н., доц. каф.
філософії та економічної теорії Вінницького торговель-
но-економічного інституту Київського національного
торговельно-економічного університету

Швець Володимир Валентинович – аспірант
каф. історії та етнології України Черкаського націо-
нального університету ім. Б. Хмельницького

Шевченко Марина Юріївна – зав. науково-дос-
лідного та науково-експозиційного відділу Меморіаль-
ного комплексу «Національний музей історії Великої
Вітчизняної війни 1941–1945 рр.»

Шевченко Сергій Іванович – к.і.н., доц. каф. все-
світньої історії Кіровоградського державного педаго-
гічного університету ім. В. Винниченка

Щебликіна Анастасія Олександрівна – аспі-
рантка каф. історіографії, джерелознавства та архео-
логії Харківського національного університету ім. В. Ка-
разіна

Щербатюк Володимир Михайлович – д.і.н.,
проф. каф. історії держави та права Національної ака-
демії внутрішніх справ (м. Київ)

Яковенко Галина Григорівна – к.і.н., доц. каф.
всесвітньої історії Харківського національного педа-
гогічного університету ім. Г. Сковороди

Яковенко Ольга Вікторівна – аспірантка каф.
історіографії, джерелознавства та архівознавства
Дніпропетровського національного університету
ім. О. Гончара

Яшин  Вадим Олександрович – к.і.н., ст. викл.
каф. всесвітньої історії Криворізького педагогічного
інституту ДВНЗ «Криворізький національний універ-
ситет»



ГУРЖІЇВСЬКІ ІСТОРИЧНІ ЧИТАННЯ        Випуск 7 – 2014392

Наукове видання

Гуржіївські
історичні читання

ВИПУСК 7

(Збірник наукових праць)

Комп’ютерне складання та дизайн – К. В. Івангородський

Підписано до друку 29.04.2014. Формат 84х108/16. Гарнітура Таймс.
Друк офсет. Папір офсет. Ум. друк. арк. 65,08. Тираж 300 прим.

____________________________________________________________

Надруковано з оригінал-макету: ПП Чабаненко Ю.А.
Свідоцтво про внесення до Державного

реєстру видавців серія ДК № 1898 від 11.08.2004 р.
Черкаси, вул. О.Дашкевича, 39;

тел.: (0472) 45-99-84; E-mail: office@2uppost.com


